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1. DECRETUL PREŞEDINTELUI 
REPUBLICII MOLDOVA

D E C R E T 

privind dizolvarea Parlamentului

Avînd în vedere că Parlamentul nu a reuşit să aleagă Preşedintele 
Republicii Moldova, în conformitate cu procedura constituţională şi în ter-
menele stabilite de legislaţia în vigoare, 

şi ţinînd cont de Avizul Curţii Constituţionale nr. 4 din 21 septembrie 
2010 privind constatarea circumstanţelor care justifi că dizolvarea Parla-
mentului, 

în temeiul art. 78 alin.(5) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 76 
alin. (3) din Codul electoral, 

Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
 
Art.1. - Parlamentul de legislatura a XVIII-a se dizolvă pe data de 29 

septembrie 2010.

Art.2. - Se stabileşte data de 28 noiembrie 2010 pentru desfăşurarea 
alegerilor în noul Parlament.

Art.3. - Prezentul decret intră în vigoare la 29 septembrie 2010.

PREŞEDINTELE INTERIMAR AL REPUBLICII MOLDOVA

MIHAI GHIMPU

Chişinău, 28 septembrie 2010.
Nr. 563-V.
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2. DOCUMENTE ALE CURŢII 
CONSTITUŢIONALE

A V I Z
privind constatarea circumstanţelor 

care justifi că dizolvarea Parlamentului

În numele Republicii Moldova, 
Curtea Constituţională în componenţa: 
Dumitru PULBERE - preşedinte, judecător-raportor
Victor PUŞCAŞ - judecător
Petru RAILEAN - judecător
Elena SAFALERU - judecător
Valeria ŞTERBEŢ - judecător

grefi er – Dina Musteaţă, cu participarea lui Alexandru Ohotnicov, re-
prezentantul autorului sesizării, Ion Creangă, reprezentantul permanent al 
Parlamentului la Curtea Constituţională, Gheorghe Susarenco, reprezen-
tantul permanent al Guvernului la Curtea Constituţională, Serghei Sîrbu, 
reprezentantul Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, Andrei Vo-
lentir, reprezentantul Partidului Democrat din Moldova, în conformitate cu 
art.135 alin.(1) lit.f) din Constituţie, art.4 alin.(1) lit.f) din Legea cu privire la 
Curtea Constituţională, art.4 alin.(1) lit.f) şi art.16 alin.(1) din Codul jurisdic-
ţiei constituţionale, a examinat în şedinţă plenară deschisă dosarul privind 
constatarea circumstanţelor care justifi că dizolvarea Parlamentului.

Drept temei pentru examinarea dosarului a servit sesizarea Preşedin-
telui interimar al Republicii Moldova, dl Mihai Ghimpu, prezentată în con-
formitate cu art.24 şi art.25 din Legea cu privire la Curtea Constituţională şi 
art.38 alin.(2) lit.b) şi art.39 din Codul jurisdicţiei constituţionale.

Prin decizia Curţii Constituţionale din 13 septembrie 2010, sesizarea a 
fost acceptată spre examinare în fond şi înscrisă în ordinea de zi.

Audiind informaţia prezentată de judecătorul-raportor şi argumentele 
expuse de participanţii la şedinţă, 

Curtea Constituţională
a   c o n s t a t a t:

Prin sesizarea depusă, Preşedintele interimar al Republicii Moldova a 
solicitat Curţii Constituţionale să constate circumstanţele care justifi că di-
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zolvarea Parlamentului de legislatura a XVIII-a, motivînd că neparticiparea 
celor 48 de deputaţi din fracţiunea parlamentară a Partidului Comunişti-
lor al Republicii Moldova la alegerile ordinare din 10 noiembrie 2009 şi la 
alegerile repetate din 7 decembrie 2009 pentru funcţia de Preşedinte al 
Republicii Moldova atrage după sine consecinţele prevăzute de art.78 alin.
(5) din Constituţie.

Examinînd sesizarea în raport cu dispoziţiile constituţionale şi legale 
privind alegerea Preşedintelui Republicii Moldova şi dizolvarea Parlamen-
tului, Curtea Constituţională reţine următoarele:

Potrivit Legii Supreme (art.135 alin.(1) lit.f)), constatarea circumstanţe-
lor care justifi că dizolvarea Parlamentului ţine de competenţa Curţii Con-
stituţionale.

La 29 iulie 2009 au avut loc alegerile în Parlamentul Republicii Moldo-
va. Prin Avizul nr.3 din 14 august 2009, Curtea Constituţională a confi rmat 
legalitatea alegerilor, iar prin Hotărîrea nr.14 de la aceeaşi dată a validat 
mandatele a 101 deputaţi aleşi în Parlamentul Republicii Moldova de le-
gislatura a XVIII-a.

Una din atribuţiile Parlamentului, stabilite prin Constituţie, este alege-
rea Preşedintelui Republicii Moldova.

Potrivit prevederii art.78 alin.(1) din Constituţie, Preşedintele Republicii 
Moldova este ales de Parlament prin vot secret. Prin urmare, obligaţia şi 
responsabilitatea pentru alegerea Preşedintelui Republicii Moldova revin 
Parlamentului, organul reprezentativ suprem şi legislativ al ţării.

Procedura de alegere a Preşedintelui Republicii Moldova este regle-
mentată de Legea organică nr.1234-XIV din 22 septembrie 2000*.

Prin Hotărîrea nr.54-XVIII din 3 noiembrie 2009**, în conformitate cu 
art.2 alin.(4) din Legea nr.1234-XIV din 22 septembrie 2000, Parlamentul 
a stabilit desfăşurarea alegerilor pentru funcţia de Preşedinte al Republicii 
Moldova pentru data de 10 noiembrie 2009.

Potrivit procesului-verbal nr.5 din 10 noiembrie 2009 privind totalizarea 
rezultatelor votării, prezentat de Comisia specială şi aprobat prin Hotărîrea 
Parlamentului nr.63-XVIII din 10 noiembrie 2009***, la alegerile ordinare 
pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova a candidat o singură 
persoană, care nu a întrunit numărul necesar de voturi (trei cincimi din 
numărul deputaţilor aleşi), stabilit de art.78 alin.(3) din Constituţie şi art.9 
alin.(2) din Legea nr.1234-XIV din 22 septembrie 2000.

Conform Hotărîrii Curţii Constituţionale nr.45 din 18 decembrie 2000 
„Privind interpretarea art.78 alin.(3) şi alin.(5) din Constituţie”****, şedinţa 
publică specială a Parlamentului pentru alegerea Preşedintelui Republi-
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cii Moldova şi alegerile prezidenţiale propriu-zise sînt valide numai în 
cazul în care la ele participă cel puţin 61 de deputaţi – 3/5 din numărul 
deputaţilor aleşi.

Potrivit stenogramei şedinţei publice speciale a Parlamentului din 10 
noiembrie 2009, 48 de deputaţi, membri ai fracţiunii parlamentare de opo-
ziţie a Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, au refuzat să partici-
pe la votare şi au părăsit sala de şedinţe, motivîndu-şi gestul prin neaccep-
tarea candidaturii înaintate de către Alianţa pentru Integrarea Europeană.

În legătură cu faptul că la alegerile ordinare candidatul la funcţia de 
Preşedinte al Republicii Moldova a întrunit numai 53 de voturi, prin Hotă-
rîrea nr.74-XVIII din 27 noiembrie 2009*****, Parlamentul a dispus desfă-
şurarea alegerilor repetate pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Mol-
dova pentru 7 decembrie 2009.

Pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova a fost propusă ace-
eaşi candidatură, care din nou nu a acumulat numărul necesar de 61 de 
voturi. Astfel, în cadrul alegerilor repetate din 7 decembrie 2009 Preşe-
dintele Republicii Moldova nu a fost ales, fapt care atrage consecinţele 
prevăzute de art.78 alin.(5) din Constituţie.

Potrivit art.78 alin.(5) din Constituţie, Preşedintele în exerciţiu dizolvă 
Parlamentul şi stabileşte data alegerilor în noul Parlament. Aceste preve-
deri au fost preluate în art.10 alin.(2) din Legea nr.1234-XIV din 22 sep-
tembrie 2000, care stipulează că, dacă şi după alegerile repetate Preşe-
dintele Republicii Moldova nu este ales, Preşedintele în exerciţiu dizolvă 
Parlamentul şi stabileşte data pentru desfăşurarea alegerilor în noul Par-
lament.

Aşadar, în circumstanţele descrise, potrivit Legii Supreme, şeful sta-
tului are obligaţia de a dizolva Parlamentul. Această deducţie, în alte ca-
zuri, a fost accentuată de Curtea Constituţională şi în avizele nr.4 din 26 
decembrie 2000****** şi nr.2 din 12 iunie 2009******* privind constatarea 
circumstanţelor care justifi că dizolvarea Parlamentului.

Astfel, la 7 decembrie 2009 s-au creat circumstanţele care angajează 
dizolvarea Parlamentului.

Dizolvarea Parlamentului, conform art.78 alin.(5) din Constituţie, se re-
alizează cu respectarea prevederilor art.85 alin.(3) din Constituţie, care sti-
pulează că în cursul unui an Parlamentul poate fi  dizolvat o singură dată.

Norma constituţională enunţată este dezvoltată în art.10 alin.(3) din Le-
gea nr.1234-XIV din 22 septembrie 2000, care prevede că în cursul unui an 
Parlamentul poate fi  dizolvat o singură dată. Următoarea dizolvare a Parla-
mentului va avea loc după expirarea unui an de la data ultimei dizolvări.
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La 16 iunie 2010 a expirat un an de la data ultimei dizolvări a Parla-
mentului, care a fost dispusă prin Decretul nr.2243-IV din 15 iunie 2009.

Potrivit dispoziţiilor constituţionale, Preşedintele Republicii Moldova 
emite decretul cu privire la dizolvarea Parlamentului şi stabileşte data ale-
gerilor în noul Parlament în temeiul avizului Curţii Constituţionale privind 
constatarea circumstanţelor care justifi că dizolvarea Parlamentului.

Curtea Constituţională, în şedinţa plenară, a constatat că alegerile re-
petate pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, desfăşurate în 
cadrul şedinţei publice speciale a Parlamentului din 7 decembrie 2009, ca 
şi alegerile ordinare, au eşuat din cauză că 48 de deputaţi din fracţiunea 
parlamentară a Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, exprimîn-
du-şi dezacordul cu candidatura înaintată de către membrii Alianţei pentru 
Integrare Europeană, n-au participat la votare. Ca rezultat, Preşedintele 
Republicii Moldova nu a fost ales, fapt ce a generat consecinţele prevăzute 
de art.78 alin.(5) din Constituţie.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art.140 din Constituţie, art.26 
din Legea cu privire la Curtea Constituţională, art.63 lit.b) şi art.66 alin.(1) 
din Codul jurisdicţiei constituţionale,

Curtea Constituţională adoptă următorul

A V I Z:

1. Se constată drept circumstanţe care justifi că dizolvarea Parlamen-
tului Republicii Moldova de legislatura a XVIII-a nealegerea Preşedintelui 
Republicii Moldova în cadrul alegerilor ordinare din 10 noiembrie 2009 şi 
al alegerilor repetate din 7 decembrie 2009.

2. Prezentul aviz este defi nitiv, nu poate fi  supus niciunei căi de atac, 
intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Ofi cial al Repu-
blicii Moldova.

Preşedinte  Dumitru PULBERE

Chişinău,
21 septembrie 2010, nr. 4 
Dosarul nr. 28 „f”/2010. 
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D E C I Z I E
privind renumărarea voturilor exprimate în alegerile parlamentare 

anticipate din 28 noiembrie 2010

Curtea Constituţională în componenţa:
Dumitru PULBERE - preşedinte
Victor PUŞCAŞ - judecător
Petru RAILEAN - judecător-raportor
Elena SAFALERU - judecător
Valeria ŞTERBEŢ - judecător

grefi er - Dina Musteaţă, cu participarea lui Eugeniu Ştirbu, preşedin-
tele Comisiei Electorale Centrale, Renata Lapti, vicepreşedintele Comisiei 
Electorale Centrale, Iurie Ciocan, secretarul Comisiei Electorale Centrale, 
Serghei Sîrbu, reprezentantul concurentului electoral Partidul Comuniştilor 
din Republica Moldova, Natalia Axionova şi Evghenii Nazarenco, candidaţi 
independenţi, Vladimir Arseni, reprezentantul candidatului independent 
Oleg Bolotnicov, examinînd în şedinţă plenară deschisă demersurile unor 
concurenţi electorali privind renumărarea voturilor exprimate în alegerile 
parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 în ansamblu pe ţară,

a   c o n s t a t a t:

1. La 6 decembrie 2010 concurentul electoral Partidul Comuniştilor din 
Republica Moldova (PCRM) şi candidaţii independenţi Natalia Axionova, 
Evghenii Nazarenco şi Oleg Bolotnicov, în conformitate cu art.60 alin.(21) 
din Codul electoral, au solicitat Curţii Constituţionale să dispună renumă-
rarea voturilor exprimate în alegerile parlamentare anticipate din 28 noiem-
brie 2010 în ansamblu pe ţară.

PCRM şi-a motivat demersul prin divergenţe de date în procesele-ver-
bale ale unor secţii de votare şi cele afi şate pe pagina web a Comisiei 
Electorale Centrale. În opinia PCRM, aceste încălcări sînt grave şi afectea-
ză rezultatele votării şi distribuirea mandatelor.

Candidaţii independenţi au susţinut argumentele invocate de PCRM, 
afi rmînd că rezultatele scrutinului date publicităţii de Comisia Electorală 
Centrală nu corespund rezultatelor reale ale votării şi generează suspi-
ciunea că au fost falsifi cate. Ei au solicitat să li se ofere posibilitatea de a 
renumăra buletinele de vot şi de a verifi ca procesele-verbale prezentate 
Comisiei Electorale Centrale de către birourile electorale din ţară, inclusiv 
de cele amplasate peste hotare.

2. Curtea reţine că, potrivit art.60 alin.(21) din Codul electoral, în ca-
zul dezacordului cu rezultatele preliminare ale votării, pînă la confi rmarea 
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rezultatelor de către instanţele abilitate, concurenţii electorali pot solicita 
acestor instanţe să dispună renumărarea voturilor. Renumărarea poate fi  
dispusă de instanţa abilitată cu confi rmarea rezultatelor alegerilor pentru 
motive întemeiate ce afectează rezultatele votării şi distribuirea manda-
telor şi va avea loc în cel mult 7 zile calendaristice de la data adoptării 
hotărîrii privind renumărarea voturilor.

În sensul prevederilor legale menţionate, documentele electorale ce 
confi rmă înscrierea unor date eronate pot servi drept temei pentru renu-
mărarea voturilor.

Analizînd argumentele concurenţilor electorali, documentele electorale 
prezentate de către Comisia Electorală Centrală, Curtea admite demersu-
rile privind renumărarea voturilor exprimate în alegerile parlamentare din 
28 noiembrie 2010 în ansamblu pe ţară.

Curtea reţine că urmează a fi  renumărate buletinele de vot şi verifi cate 
listele electorale de bază şi cele suplimentare.

Conform art.60 alin.(21) din Codul electoral, renumărarea se efectuea-
ză de către aceleaşi organe electorale, substituindu-se organele electorale 
vinovate de fraudă, procedura generală a renumărării fi ind aprobată prin 
hotărîre a Comisiei Electorale Centrale.

Fiind instanţa care examinează adresările concurenţilor electorali în 
vederea renumărării voturilor, conducîndu-se de prevederile art.26 alin.(1) 
din Legea cu privire la Curtea Constituţională şi art.64 din Codul jurisdicţiei 
constituţionale,

Curtea Constituţională

D E C I D E:

1. Se dispune renumărarea voturilor exprimate în alegerile parlamen-
tare anticipate din 28 noiembrie 2010 în ansamblu pe ţară.

2. Comisia Electorală Centrală va efectua renumărarea voturilor expri-
mate în alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 în confor-
mitate cu prevederile Codului electoral al Republicii Moldova.

3. Prezenta decizie este defi nitivă, nu poate fi  supusă niciunei căi de 
atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Ofi cial al 
Republicii Moldova.

Preşedinte  Dumitru PULBERE

Chişinău,
10 decembrie 2010, nr.5
Dosarul nr.45e/2010
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A V I Z
cu privire la confi rmarea legalităţii alegerii Parlamentului 

Republicii Moldova

În numele Republicii Moldova,
Curtea Constituţională în componenţa: 
Dumitru PULBERE - preşedinte
Victor PUŞCAŞ - judecător-raportor
Petru RAILEAN - judecător-raportor
Elena SAFALERU - judecător
Valeria ŞTERBEŢ - judecător

grefi er – Dina Musteaţă, cu participarea membrilor Comisiei Electo-
rale Centrale (CEC): Eugeniu Ştirbu – preşedintele CEC, Renata Lapti 
– vicepreşedintele CEC, Iurie Ciocan – secretarul CEC, reprezentanţilor 
concurenţilor electorali: Alexandru Tănase – Partidul Liberal Democrat din 
Moldova, Ion Casian – Partidul Liberal, Andrei Volentir – Partidul Democrat 
din Moldova, Serghei Sîrbu – Partidul Comuniştilor din Republica Moldova, 
Vladimir Arseni, reprezentantul candidaţilor independenţi Natalia Axionova 
şi Oleg Bolotnicov, a candidatului independent Evghenii Nazarenco şi a 
reprezentantului său Alexandr Lomakin, conducîndu-se după prevederile 
art.135 alin.(1) lit.e) din Constituţie, art.4 alin.(1) lit. e) din Legea cu privire 
la Curtea Constituţională, art.4 alin.(1) lit.e) şi art.63 lit.f) din Codul jurisdic-
ţiei constituţionale, a examinat în şedinţă plenară publică rezultatele alege-
rii Parlamentului Republicii Moldova.

Drept temei pentru examinarea dosarului au servit raportul Comisiei 
Electorale Centrale cu privire la rezultatele alegerilor parlamentare din 28 
noiembrie 2010 şi procesul-verbal al Comisiei Electorale Centrale privind 
totalizarea rezultatelor alegerii Parlamentului Republicii Moldova de legis-
latura a XIX-a din 28 noiembrie 2010, prezentate spre examinare Curţii 
Constituţionale la 20 decembrie 2010, în conformitate cu art.60 alin.(2) şi 
alin.(3) şi art.89 alin.(1) din Codul electoral.

Prin decizia Curţii Constituţionale din 21 decembrie 2010, actele men-
ţionate au fost acceptate spre examinare.

Examinînd raportul Comisiei Electorale Centrale cu privire la rezulta-
tele renumărării, la 15 decembrie 2010, a voturilor exprimate în alegerile 
parlamentare din 28 noiembrie 2010, aprobat prin Hotărîrea nr.3987 din 
18 decembrie 2010, şi procesul-verbal al Comisiei Electorale Centrale pri-
vind totalizarea rezultatelor alegerii Parlamentului Republicii Moldova de 
legislatura a XIX-a din 28 noiembrie 2010 în urma renumărării voturilor din 
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15 decembrie 2010, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale 
nr.3982 din 18 decembrie 2010, analizînd materialele referitoare la alegeri, 
inclusiv hotărîrile Comisiei Electorale Centrale, contestaţiile depuse de 
concurenţi pe parcursul campaniei electorale, audiind informaţia prezenta-
tă de judecătorul-raportor şi explicaţiile participanţilor la proces,

Curtea Constituţională

a   c o n s t a t a t:

Prin Decretul nr.563-V din 28 septembrie 2010, în temeiul art.78 alin.
(5) din Constituţie şi art.76 alin.(3) din Codul electoral, pe data de 29 sep-
tembrie 2010 Preşedintele Republicii Moldova a dizolvat Parlamentul de 
legislatura a XVIII-a, stabilind desfăşurarea alegerilor în noul Parlament 
pentru data de 28 noiembrie 2010.

În conformitate cu art.38, art.61 din Constituţie, art.8, art.73, art.76 alin.
(3) din Codul electoral şi prevederile Decretului Preşedintelui Republicii 
Moldova nr.563-V din 28.09.2010, la 28 noiembrie 2010 s-au desfăşurat 
alegerile în Parlamentul Republicii Moldova.

Conform art.135 alin.(1) lit.e) din Constituţie, art.4 alin.(1) lit.e) din 
Legea cu privire la Curtea Constituţională, art.4 alin.(1) lit.e), art.38 alin.
(3) din Codul jurisdicţiei constituţionale, art.89 alin.(2) din Codul electoral, 
Curtea Constituţională confi rmă sau infi rmă, prin aviz, legalitatea alege-
rilor parlamentare în termen de 10 zile după primirea actelor de la Comi-
sia Electorală Centrală, dar nu mai devreme de soluţionarea defi nitivă de 
către instanţele de judecată a contestaţiilor depuse conform procedurilor 
stabilite de legislaţie.

Examinînd materialele Comisiei Electorale Centrale privind totalizarea 
rezultatelor alegerilor din 28 noiembrie 2010 şi contestaţiile depuse de 
către concurentul electoral Partidul Comuniştilor din Republica Moldova, 
candidaţii independenţi Natalia Axionova, Evghenii Nazarenco şi Oleg Bo-
lotnicov, care au solicitat efectuarea renumărării voturilor, Curtea Consti-
tuţională, prin Decizia nr.5 din 10 decembrie 2010, a dispus renumărarea 
voturilor exprimate în alegerile parlamentare din 28 noiembrie 2010 în an-
samblu pe ţară.

Prin Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3973 din 11 decembrie 
2010 s-a stabilit efectuarea renumărării voturilor pentru data de 15 decem-
brie 2010.

Prin Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr.3981 din 18 decembrie 
2010 cu privire la participarea alegătorilor la votare în ziua de 28 noiembrie 
2010, adoptată în urma renumărării voturilor din 15 decembrie 2010, ale-
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gerile anticipate în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a 
din 28 noiembrie 2010 au fost considerate valabile. S-a constatat că numă-
rul de alegători, incluşi în listele electorale de bază şi suplimentare, este de 
2.810.936, la votare au participat 1.733.051 de alegători. Rata participării 
alegătorilor la votare în ziua de 28 noiembrie 2010 este de 63,37 la sută, 
ceea ce constituie mai mult de 1/3 din numărul de persoane înscrise în 
listele electorale.

În procesul-verbal privind totalizarea rezultatelor alegerii Parlamentuui 
Republicii Moldova de legislatura a XIX-a din 28 noiembrie 2010 în urma 
renumărării voturilor din 15 decembrie 2010, aprobat prin Hotărîrea nr.3982 
din 18 decembrie 2010, Comisia Electorală Centrală a consemnat:

a)  numărul de alegători incluşi în listele electorale  - 2.645.488
b)  numărul de alegători incluşi în listele suplimentare  - 165.448
c)  numărul de alegători care au primit buletine de vot - 1.733.155
d)  numărul de alegători care au participat la votare - 1.733.051
e)  cifra ce refl ectă diferenţa dintre numărul buletinelor de vot 
 primite de alegători şi numărul alegătorilor care au participat 
 la votare  - 104
f)  numărul buletinelor de vot declarate nevalabile - 12.058
g)  numărul de voturi valabil exprimate pentru fi ecare 
 concurent electoral: - 10.938

Partidul Naţional Liberal - 218.620
Partidul Democrat din Moldova - 171.336
Partidul Liberal - 8.238
Partidul „Moldova Unită – Eдиная Молдова” - 9.038
Partidul Popular Creştin Democrat - 21.049
Partidul Mişcarea Acţiunea Europeană - 1.580
Partidul politic „Patrioţii Moldovei” - 4.819
Partidul politic „Pentru neam şi ţară” - 1.763
Partidul Republican din Moldova - 35.289
Partidul politic „Alianţa Moldova Noastră” - 15.494
Partidul Umanist din Moldova - 677.069
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova - 506.253
Partidul Liberal Democrat din Moldova - 2.036
Pleşca Valeriu, candidat independent - 2.089
Partidul Conservator - 8.199
Stati Gabriel, candidat independent - 1.997
Partidul Popular Republican - 1.781
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Mişcarea social-politică „Ravnopravie” - 10.156
Partidul Social Democrat - 1.011
Stepaniuc Victor, candidat independent - 2.394
Mişcarea Social-Politică a Romilor din Republica 
Moldova - 456
Nazarenco Evgheni, candidat independent - 180
Russu Gheorghe, candidat independent - 873
Partidul Muncii - 1.799
Laguta Maia, candidat independent - 1385
Partidul politic Partidul Ecologist „Alianţa Verde” 
din Moldova - 724
Ţîmbalist Tatiana, candidat independent - 260
Cereteu Romeo, candidat independent - 512
Bîrladeanu Afanasie, candidat independent - 199
Bolotnicov Oleg, candidat independent - 202
Cazac Oleg, candidat independent - 342
Ţaulean Vitalie, candidat independent - 372
Burghilă-Leonte Elena, candidat independent - 351
Cuşnir Valentina, candidat independent  - 171
Demian Alexandru, candidat independent - 172
Iachim Sergiu, candidat independent - 689
Axionova Natalia, candidat independent - 397
Lupaşcu Vasile, candidat independent - 760
Banari Sergiu, candidat independent  - 1.720.993

h)  numărul total de voturi valabil exprimate  - 2.811.571
i)  numărul buletinelor de vot tipărite 

Potrivit rezultatelor renumărării voturilor din 15 decembrie 2010, con-
curenţii electorali au obţinut 1.720.993 de voturi valabil exprimate.

În urma renumărării voturilor din 15 decembrie 2010 s-a constatat că 
pragul minim de reprezentare de 4 la sută din voturile valabil exprimate în 
ansamblu pe ţară, stabilit de art.86 din Codul electoral pentru un partid, o 
organizaţie social-politică, a fost atins de Partidul Comuniştilor din Repu-
blica Moldova, Partidul Liberal Democrat din Moldova, Partidul Democrat 
din Moldova şi Partidul Liberal. În conformitate cu Hotărîrea Comisiei Elec-
torale Centrale nr.3984 din 18 decembrie 2010, mai mult de 4 la sută de 
voturi valabil exprimate în ansamblu pe ţară au obţinut:
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Partidul Comuniştilor 
din Republica Moldova – 677069 40% 40 de mandate

Partidul Liberal Democrat 
din Moldova – 506253 30% 30 de mandate

Partidul Democrat din Moldova – 218620 13% 13 mandate
Partidul Liberal – 171336 10% 10 mandate

Mandatele de deputat rămase nedistribuite (8) au fost repartizate suc-
cesiv concurenţilor electorali. Astfel, fi ecare dintre cei patru concurenţi 
electorali, care au atins pragul de reprezentare în Parlament, a obţinut cîte 
2 mandate, numărul total al mandatelor obţinute fi ind: PCRM – 42, PLDM 
– 32, PDM – 15, PL – 12.

Reprezentanţii Comisiei Electorale Centrale au solicitat în şedinţa ple-
nară a Curţii confi rmarea legalităţii alegerii Parlamentului Republicii Mol-
dova de legislatura a XIX-a, validarea mandatelor deputaţilor aleşi şi con-
fi rmarea listelor candidaţilor supleanţi.

Reprezentanţii Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, Parti-
dului Liberal Democrat din Moldova, Partidului Democrat din Moldova şi 
Partidului Liberal au susţinut cererea Comisiei Electorale Centrale privind 
confi rmarea legalităţii alegerilor.

Reprezentantul unor candidaţi independenţi a solicitat infi rmarea le-
galităţii alegerilor parlamentare, aducînd argumente considerate de Curte 
nefondate.

Curtea a constatat că pe parcursul campaniei electorale şi în ziua ale-
gerilor, în cadrul numărării voturilor în scrutinul din 28 noiembrie 2010 con-
curenţii electorali şi alegătorii au sesizat Comisia Electorală Centrală asu-
pra unui şir de încălcări: majorarea ilegală a numărului alegătorilor înscrişi 
în listele suplimentare; majorarea numărului buletinelor de vot declarate 
nevalabile din contul concurentului electoral PCRM; cazuri de falsifi care a 
numărului de voturi obţinute de unii concurenţi electorali; efectuarea agita-
ţiei electorale în ziua alegerilor şi în ziua precedentă, difuzarea invitaţiilor 
la votare în ziua precedentă alegerilor; utilizarea resurselor administrative, 
nesuspendarea din funcţie a unor candidaţi înscrişi pe listele concurenţi-
lor electorali; comiterea unor erori şi înscrierea de nume fi ctive în listele 
electorale; distribuirea gratuită de produse alimentare alegătorilor de către 
unii concurenţi electorali; existenţa afi şelor electorale în ziua alegerilor; 
neaplicarea ştampilei „Alegeri” în fi şa de însoţire a buletinului de identitate; 
votarea cu act de identitate fără viză de domiciliu sau cu paşaport pentru 
ieşire din ţară; deplasarea organizată a studenţilor care au votat în Româ-
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nia pentru a vota şi în Republica Moldova; refuzul cererilor pentru votare la 
domiciliu de către preşedinţii birourilor electorale; scoaterea buletinului de 
vot în afara secţiei de votare; votarea cu buletine de vot perfectate pe foi 
de formatul A4 în unele secţii amplasate peste hotarele ţării.

Contestaţiile concurenţilor electorali depuse în procesul renumără-
rii voturilor au vizat în special acţiunile/inacţiunile birourilor electorale ale 
secţiilor de votare.

Toate hotărîrile Comisiei Electorale Centrale, cu excepţia unei hotărîri, 
contestate în instanţele de judecată pe parcursul campaniei electorale, au 
fost recunoscute legale prin hotărîri judecătoreşti irevocabile.

CEC a menţionat că numărul alegătorilor înscrişi în listele electorale 
suplimentare a crescut ca urmare a modifi cărilor şi completărilor operate 
în ultimul timp în Codul electoral.

După cum rezultă din datele Comisiei Electorale Centrale, cifra buleti-
nelor de vot declarate nevalabile în alegerile parlamentare din 28 noiem-
brie 2010, raportată la numărul de alegători care au participat la votare, n-a 
depăşit cifra înregistrată în scrutinele precedente.

Sesizarea privind deplasarea organizată a studenţilor din România 
pentru a vota în Republica Moldova a fost examinată de Procuratura Ge-
nerală, care a constatat că faptul nu s-a confi rmat.

Cererea PCRM de a declara nevalabile 929 de buletine de vot perfec-
tate pe foi de formatul A4 a fost acceptată de Comisia Electorală.

În urma renumărării voturilor în secţia de votare nr.49 din satul Ruble-
niţa, r-nul Soroca, PCRM a obţinut suplimentar 395 de voturi, cazul fi ind 
investigat de către procuratura raională conform legislaţiei în vigoare.

În acelaşi timp, Comisia Electorală Centrală a refuzat cererea concu-
rentului electoral PCRM de a fotografi a/copia listele electorale suplimen-
tare sau de a transcrie datele de pe declaraţiile depuse de studenţii care 
au participat la votare, invocînd confi denţialitatea datelor cu caracter per-
sonal. Contestaţia PCRM asupra hotărîrii Comisiei Electorale Centrale cu 
privire la acest caz a fost respinsă de Curtea de Apel Chişinău ca nefonda-
tă, hotărîrea Curţii de Apel fi ind menţinută prin decizia Colegiului civil şi de 
contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie.

Pentru monitorizarea alegerilor parlamentare din 28 noiembrie 2010 au 
fost acreditaţi 3554 de observatori naţionali şi 594 de observatori internaţi-
onali, inclusiv 31 de experţi electorali din partea a 7 organe electorale din 
alte state. Pentru secţiile de votare de peste hotarele ţării au fost acreditaţi 
151 de observatori reprezentînd 10 instituţii. Membrii delegaţiilor Adunării 
Parlamentare a OSCE, Adunării Parlamentare a Consiliului Europei şi Par-
lamentului European au urmărit votarea în circa 1000 de secţii.
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Atît observatorii naţionali, cît şi cei internaţionali au constatat că CEC a 
administrat alegerile cu respectarea principiilor transparenţei şi imparţialităţii.

După părerea Misiunii observatorilor din partea Comunităţii Statelor In-
dependente (CSI), organele electorale din Republica Moldova au asigurat 
exercitarea drepturilor electorale ale cetăţenilor şi exprimarea liberă a voinţei 
alegătorilor. Observatorii din CSI consideră că alegerile parlamentare s-au 
desfăşurat în general în conformitate cu normele legislaţiei electorale.

Observatorii internaţionali au apreciat pozitiv procesul de votare din 
secţiile vizitate, consemnînd că în 98 la sută din ele procedurile prevăzute 
de legislaţia electorală au fost respectate.

Avînd în vedere cele enunţate, Curtea Constituţională constată că scru-
tinul parlamentar din 28 noiembrie 2010 s-a desfăşurat conform prevederi-
lor legale şi standardelor internaţionale cu privire la alegerile democratice. 
Rezultatele scrutinului parlamentar refl ectă voinţa autentică a alegătorilor 
din Republica Moldova. În procesul alegerilor şi la numărarea voturilor nu 
au fost comise încălcări ale Codului electoral de natură să infl uenţeze re-
zultatele votării şi atribuirea mandatelor.

În exercitarea atribuţiilor care-i revin potrivit Constituţiei, Curtea Con-
stituţională confi rmă că la 28 noiembrie 2010 Parlamentul Republicii Mol-
dova de legislatura a XIX-a a fost ales în mod legal, prin sufragiu universal, 
egal, direct, secret şi liber exprimat.

Pentru motivele arătate, în temeiul dispoziţiilor art.140 din Constituţia 
Republicii Moldova, art.26 din Legea cu privire la Curtea Constituţională, 
art.61 alin.(1), art.63 din Codul jurisdicţiei constituţionale şi art.89 din Co-
dul electoral,

Curtea Constituţională adoptă următorul

A V I Z :

1. Se confi rmă legalitatea alegerii Parlamentului Republicii Moldova de 
legislatura a XIX-a.

2. Avizul se remite Parlamentului Republicii Moldova şi Comisiei Elec-
torale Centrale.

3. Prezentul aviz este defi nitiv, nu poate fi  supus niciunei căi de atac, 
intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Ofi cial al Repu-
blicii Moldova. 

Preşedinte  Dumitru PULBERE

Chişinău,
24 decembrie 2010, nr. 5 
Dosarul nr. 46e/2010
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H O T Ă R Î R E
cu privire la validarea mandatelor deputaţilor aleşi in
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a

În numele Republicii Moldova,
Curtea Constituţională în componenţa:
Dumitru PULBERE – preşedinte
Victor PUŞCAŞ – judecător-raportor
Petru RAILEAN – judecător-raportor
Elena SAFALERU – judecător
Valeria ŞTERBEŢ – judecător

grefi er – Dina Musteaţă, cu participarea membrilor Comisiei Electo-
rale Centrale (CEC): Eugeniu Ştirbu – preşedintele CEC, Renata Lapti 
– vicepreşedintele CEC, Iurie Ciocan – secretarul CEC, reprezentanţilor 
concurenţilor electorali: Alexandru Tănase – Partidul Liberal Democrat 
din Moldova, Ion Casian – Partidul Liberal, Andrei Volentir – Partidul De-
mocrat din Moldova, Serghei Sirbu – Partidul Comuniştilor din Republica 
Moldova, conducindu-se după prevederile art.38 alin.(3), art.62, art.69 
alin.(1) şi art.135 alin.(1) lit.e) din Constituţie, art.60 alin.(3) şi art.89 din 
Codul electoral, art.4 alin.(1) lit.e) din Legea cu privire la Curtea Consti-
tuţională, art.4 alin.(1) lit.e) din Codul jurisdicţiei constituţionale, a exami-
nat în şedinţă plenară publică dosarul cu privire la confi rmarea legalităţii 
alegerii Parlamentului Republicii Moldova de legislatura a XIX-a şi vali-
darea mandatelor deputaţilor aleşi în Parlamentul Republicii Moldova de 
legislatura a XIX-a.

Drept temei pentru examinarea dosarului au servit procesul-verbal pri-
vind totalizarea rezultatelor alegerii Parlamentului Republicii Moldova de 
legislatura a XIX-a din 28 noiembrie 2010 în urma renumărării voturilor din 
15 decembrie 2010, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale 
nr.3982 din 18 decembrie 2010, şi Raportul Comisiei Electorale Centrale 
cu privire la rezultatele renumărării din 15 decembrie 2010 a voturilor ex-
primate în alegerile parlamentare din 28 noiembrie 2010, aprobat prin Ho-
tărîrea Comisiei Electorale Centrale nr.3987 din 18 decembrie 2010, care 
au fost depuse la Curtea Constituţională pe data de 20 decembrie 2010, în 
conformitate cu alin.(3) art.60 şi art.89 din Codul electoral.

Prin decizia Curţii Constituţionale din 21 decembrie 2010, actele men-
ţionate au fost acceptate spre examinare, în baza cărora, în şedinţa în 
plen din 24 decembrie 2010, a fost adoptat Avizul cu privire la confi rmarea 
legalităţii alegerii Parlamentului Republicii Moldova.
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Drept bază pentru validarea mandatelor de deputat în Parlamentul Re-
publicii Moldova şi confi rmarea listelor candidaţilor supleanţi la funcţia de 
deputat au servit:

-  Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr.3984 din 18 decembrie 
2010 „Cu privire la numărul mandatelor de deputat în Parlamentul 
Republicii Moldova ce revin concurenţilor electorali în urma alege-
rilor anticipate din 28 noiembrie 2010 în conformitate cu rezultatele 
renumărării voturilor din 15 decembrie 2010”;

-  Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr.3985 din 18 decembrie 
2010 „Cu privire la atribuirea mandatelor de deputat în Parlamentul 
Republicii Moldova concurenţilor electorali în urma alegerilor anti-
cipate din 28 noiembrie 2010 în conformitate cu rezultatele renu-
mărării voturilor din 15 decembrie 2010”;

-  Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr.3986 „Cu privire la de-
clararea candidaţilor supleanţi la funcţia de deputat în Parlamentul 
Republicii Moldova din partea concurenţilor electorali în urma ale-
gerilor parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 în conformi-
tate cu rezultatele renumărării voturilor din 15 decembrie 2010”.

Audiind informaţia prezentată de judecătorii-raportori şi explicaţiile par-
ticipanţilor la proces,

Curtea Constituţională

a   c o n s t a t a t:

1. La 28 noiembrie 2010 au avut loc alegerile anticipate pentru Parla-
mentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a. Prin Hotărîrea nr.3946 
din 6 decembrie 2010, Comisia Electorală Centrală a aprobat procesul-
verbal privind totalizarea rezultatelor alegerii Parlamentului Republicii Mol-
dova de legislatura a XIX-a din 28 noiembrie 2010, a stabilit numărul de 
mandate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a 
XIX-a obţinute de concurenţii electorali care au întrunit cel puţin patru la 
sută din voturile valabil exprimate în ansamblu pe ţară, a atribuit manda-
tele de deputat în Parlamentul Republicii Moldova concurenţilor electorali 
care au atins pragul minim de reprezentare, a întocmit lista concurenţilor 
electorali cărora li s-au atribuit mandate de deputat în Parlamentul Repu-
blicii Moldova de legislatura a XIX-a şi a prezentat Curţii Constituţionale 
lista deputaţilor în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a 
pentru validarea mandatelor.

2. Ca urmare a demersurilor depuse, prin Decizia nr.5 din 10 decem-
brie 2010, Curtea Constituţională a dispus renumărarea voturilor exprimate 
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în alegerile parlamentare din 28 noiembrie 2010 în ansamblu pe ţară. Prin 
Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr.3973 din 11 decembrie 2010, 
renumărarea voturilor a fost fi xată pentru data de 15 decembrie 2010.

În urma renumărării voturilor din 15 decembrie 2010, Comisia Elec-
torală Centrală a întocmit procesul-verbal privind totalizarea rezultatelor 
alegerii Parlamentului Republicii Moldova de legislatura a XIX-a din 28 
noiembrie 2010, aprobat prin Hotărîrea nr.3982 din 18 decembrie 2010. 
în baza acestor rezultate, prin Hotărîrea nr.3984 din 18 decembrie 2010, 
Comisia Electorală Centrală a stabilit numărul mandatelor de deputat în 
Parlamentul Republicii Moldova ce revin concurenţilor electorali în urma 
alegerilor anticipate din 28 noiembrie 2010: Partidul Comuniştilor din Re-
publica Moldova – 42 de mandate, Partidul Liberal Democrat din Moldova 
– 32 de mandate, Partidul Democrat din Moldova – 15 mandate şi Partidul 
Liberal – 12 mandate.

Prin Hotărîrea nr.3985 din 18 decembrie 2010 Comisia Electorală Cen-
trală a atribuit mandatele de deputat în Parlamentul Republicii Moldova 
concurenţilor electorali şi a decis să prezinte Curţii Constituţionale lista 
deputaţilor aleşi în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a. 
Conform cerinţelor legale, prin Hotărîrea nr.3986 din 18 decembrie 2010 
Comisia Electorală Centrală a aprobat listele candidaţilor supleanţi la func-
ţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova.

Concurenţii electorali care au depăşit pragul electoral: PCRM, PLDM, 
PD şi PL nu au depus nicio contestaţie la Comisia Electorală Centrală şi 
Curtea Constituţională referitor la modul de distribuire a mandatelor.

Prin Hotărîrea nr.3987 din 18 decembrie 2010 Comisia Electorală 
Centrală a aprobat Raportul cu privire la rezultatele renumărării din 15 
decembrie 2010 a voturilor exprimate în alegerile parlamentare din 28 no-
iembrie 2010 şi la 20 decembrie 2010 a prezentat Curţii Constituţionale 
toate actele menţionate pentru confi rmarea legalităţii alegerilor şi validarea 
mandatelor de deputat.

3. Art.69 alin.(1) din Constituţie prevede că deputaţii intră în exerciţiul 
mandatului sub condiţia validării. Conform art.62 din Constituţie, Curtea 
Constituţională, la propunerea Comisiei Electorale Centrale, hotărăşte va-
lidarea mandatului de deputat sau nevalidarea lui în cazul încălcării legis-
laţiei electorale.

Pentru validarea mandatelor de deputat, Curtea Constituţională a ana-
lizat actele ce confi rmă legalitatea includerii candidaţilor în listele concu-
renţilor electorali. Astfel, Comisia Electorală Centrală a prezentat Curţii 
copiile hotărîrilor nr.3633, 3627, 3628 din 11 octombrie 2010, nr.3656 din 
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15 octombrie 2010 privind înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat 
în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Comuniştilor din 
Republica Moldova, Partidului Liberal Democrat din Moldova, Partidului 
Democrat din Moldova şi Partidului Liberal, precum şi hotărîrile nr.3686 din 
22 octombrie 2010, nr.3687 din 22 octombrie 2010, nr.3705 din 26 octom-
brie 2010, nr.3794 din 9 noiembrie 2010, nr.3819 din 12 noiembrie 2010, 
nr.3856 din 19 noiembrie 2010, nr.3880 din 23 noiembrie 2010, nr.3883 din 
23 noiembrie 2010, prin care au fost modifi cate listele celor patru concu-
renţi electorali.

Conform raportului prezentat Curţii Constituţionale, în baza alin.(1) 
art.44 din Codul electoral, candidaţii înscrişi în listele concurenţilor elec-
torali, cărora li s-au atribuit mandate de deputat în Parlamentul Republicii 
Moldova, au fost verifi caţi de Comisia Electorală Centrală. Astfel, potrivit 
informaţiei prezentate de Comisia Electorală Centrală, toţi candidaţii in-
cluşi în liste sînt cetăţeni cu drept de vot ai Republicii Moldova, au domiciliu 
stabil în ţară şi viză de reşedinţă valabilă, au depus declaraţii pe propria 
răspundere că nu au interdicţii legale sau judecătoreşti de a candida. Copi-
ile declaraţiilor şi datele biografi ce ale candidaţilor au fost prezentate Curţii 
Constituţionale. Conform informaţiei prezentate de MAI Comisiei Electora-
le Centrale, nicio persoană de pe lista de deputaţi, mandatele cărora au 
fost propuse spre validare, nu are antecedente penale nestinse şi nu se 
afl ă în urmărire pe teritoriul Republicii Moldova.

Comisia Electorală Centrală a informat că pînă la data validării man-
datelor de deputat nu au fost depuse contestaţii privind necorespunderea 
candidaţilor criteriilor legale. Din momentul înregistrării candidaţilor la or-
ganul electoral central, declaraţiile şi datele biografi ce ale acestora au fost 
publicate pe pagina web a CEC, o parte din datele personale ale candi-
daţilor au putut fi  controlate de societatea civilă, de persoanele interesate 
şi Comisia Electorală Centrală, iar ulterior au fost controlate şi de Curtea 
Constituţională. Luînd în consideraţie faptul că nici în şedinţa în plen a Cur-
ţii nu au fost prezentate date compromiţătoare, Curtea Constituţională, cu 
anumite rezerve, apreciază că deputaţii aleşi corespund criteriilor menţio-
nate. Curtea nu este sigură de veridicitatea datelor personale prezentate 
de candidaţi sub propria răspundere.

Curtea relevă că legislaţia nu conţine prevederi clare referitoare la pro-
cedura de control al candidaţilor de către organele abilitate după atribuirea 
mandatelor de către Comisia Electorală Centrală şi pînă la validarea man-
datelor de către Curtea Constituţională. În legătură cu această constatare, 
Curtea Constituţională a adoptat o adresă.
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4. Pe lîngă verifi carea concurenţilor electorali sub aspectul corespun-
derii criteriilor legale necesare pentru a putea candida la funcţia de depu-
tat, Curtea Constituţională, conform art.62 din Constituţie, pentru a hotărî 
validarea mandatului de deputat, trebuie să se convingă că persoana nu a 
incălcat legislaţia electorală.

În şedinţa Curţii, reprezentantul PCRM a solicitat suspendarea validă-
rii mandatului de deputat atribuit lui Ştirbate Petru, ales pe lista Partidu-
lui Liberal Democrat din Moldova, pînă la adoptarea unei decizii în cauza 
penală intentată acestuia pentru încălcarea legislaţiei electorale. Conform 
informaţiei prezentate de Procuratura Generală, în cadrul comisariatului 
de poliţie al raionului Orhei la 10 decembrie 2010 a fost iniţiată o acţiune 
penală în baza art.182 din Codul penal privind încălcarea legislaţiei electo-
rale. Curtea Constituţională, însă, constată că pînă în prezent procuratura 
nu a examinat cazul, deşi art.70 din Codul electoral prevede un termen 
de 5 zile, lui Ştirbate Petru nu i-a fost recunoscută nici calitatea de bă-
nuit. Avînd în vedere că nu există niciun act care să certifi ce vinovăţia lui 
Ştirbate Petru, Curtea Constituţională nu poate conchide că el a încălcat 
legislaţia electorală.

Astfel, Curtea Constituţională validează mandatele tuturor deputaţilor 
aleşi în Parlament.

5. Alin.(2) art.89 din Codul electoral prevede confi rmarea listelor can-
didaţilor supleanţi de către Curtea Constituţională. În conformitate cu alin.
(2) art.88 din Codul electoral, Comisia Electorală Centrală, prin Hotărîrea 
nr.3986 din 18 decembrie 2010, a aprobat listele candidaţilor supleanţi la 
funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a 
din partea concurenţilor electorali:

Partidul Comuniştilor din Republica Moldova  –  61 de candidaţi 
  (anexa nr.1)
Partidul Liberal Democrat din Moldova  –  71 de candidaţi 
  (anexa nr.2)
Partidul Democrat din Moldova  –  87 de candidaţi 
  (anexa nr.3)
Partidul Liberal  –  91 de candidaţi 
  (anexa nr.4)
Întrucît nu au fost comise încălcări ale Codului electoral în acest sens, 

Curtea Constituţională, în corespundere cu alin.(2) art.89 din Codul electo-
ral, confi rmă listele candidaţilor supleanţi.

Pentru motivele arătate, călăuzindu-se de prevederile art.62 din Con-
stituţia Republicii Moldova, art.26 din Legea cu privire la Curtea Constitu-
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ţională, art.61 alin.(1) şi art.62 lit.d) din Codul jurisdicţiei constituţionale, 
art.89 alin.(2) din Codul electoral, 

Curtea Constituţională

H O T Ă R Ă Ş T E:

1. Se validează mandatele deputaţilor aleşi în Parlamentul Republicii 
Moldova de legislatura a XIX-a, după cum urmează:

1.  Voronin Vladimir – Partidul Comuniştilor din Republica Moldova
2.  Greceanîi Zinaida – Partidul Comuniştilor din Republica Moldova
3.  Muntean Iurie – Partidul Comuniştilor din Republica Moldova
4.  Postoico Maria – Partidul Comuniştilor din Republica Moldova
5.  Tkaciuk Marc – Partidul Comuniştilor din Republica Moldova
6.  Dodon Igor – Partidul Comuniştilor din Republica Moldova
7.  Mişin Vadim – Partidul Comuniştilor din Republica Moldova
8.  Vitiuc Vladimir – Partidul Comuniştilor din Republica Moldova
9.  Vlah Irina – Partidul Comuniştilor din Republica Moldova
10. Petrenco Grigore – Partidul Comuniştilor din Republica Moldova
11. Balmoş Galina – Partidul Comuniştilor din Republica Moldova
12.  Zagorodnîi Anatolie – Partidul Comuniştilor din Republica Moldova
13.  Ivanov Violeta – Partidul Comuniştilor din Republica Moldova
14.  Şova Vasilii – Partidul Comuniştilor din Republica Moldova
15.  Sîrbu Serghei – Partidul Comuniştilor din Republica Moldova
16.  Domenti Oxana – Partidul Comuniştilor din Republica Moldova
17.  Chistruga Zinaida – Partidul Comuniştilor din Republica Moldova
18.  Gagauz Miron – Partidul Comuniştilor din Republica Moldova
19.  Panciuc Vasilii – Partidul Comuniştilor din Republica Moldova
20.  Mironic Alla – Partidul Comuniştilor din Republica Moldova
21.  Bannicov Alexandr – Partidul Comuniştilor din Republica Moldova
22.  Poleanschi Mihail – Partidul Comuniştilor din Republica Moldova
23.  Stati Sergiu – Partidul Comuniştilor din Republica Moldova
24.  Todua Zurabi – Partidul Comuniştilor din Republica Moldova
25.  Gorilă Anatolie – Partidul Comuniştilor din Republica Moldova
26.  Bodnarenco Elena – Partidul Comuniştilor din Republica Moldova
27.  Stariş Constantin – Partidul Comuniştilor din Republica Moldova
28.  Bondari Veaceslav – Partidul Comuniştilor din Republica Moldova
29.  Abramciuc Veronica – Partidul Comuniştilor din Republica Moldova
30.  Reidman Oleg – Partidul Comuniştilor din Republica Moldova
31. Muşuc Eduard – Partidul Comuniştilor din Republica Moldova
32.  Eremciuc Vladimir – Partidul Comuniştilor din Republica Moldova
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33.  Garizan Oleg – Partidul Comuniştilor din Republica Moldova
34.  Babenco Oleg – Partidul Comuniştilor din Republica Moldova
35.  Mîndru Victor – Partidul Comuniştilor din Republica Moldova
36.  Filipov Serghei – Partidul Comuniştilor din Republica Moldova
37.  Reşetnicov Artur – Partidul Comuniştilor din Republica Moldova
38.  Şupac Inna – Partidul Comuniştilor din Republica Moldova
39.  Botnariuc Tatiana – Partidul Comuniştilor din Republica Moldova
40.  Petcov Alexandr – Partidul Comuniştilor din Republica Moldova
41.  Popa Gheorghe – Partidul Comuniştilor din Republica Moldova
42.  Anghel Gheorghe – Partidul Comuniştilor din Republica Moldova
43.  Filat Vladimir – Partidul Liberal Democrat din Moldova
44.  Tănase Alexandru – Partidul Liberal Democrat din Moldova
45.  Godea Mihai – Partidul Liberal Democrat din Moldova
46. Palihovici Liliana – Partidul Liberal Democrat din Moldova
47.  Leancă Iurie – Partidul Liberal Democrat din Moldova
48.  Belostecinic Grigore – Partidul Liberal Democrat din Moldova
49.  Hotineanu Vladimir – Partidul Liberal Democrat din Moldova
50.  Juravschi Nicolae – Partidul Liberal Democrat din Moldova
51.  Ţap Iurie – Partidul Liberal Democrat din Moldova
52.  Bolocan Lilia – Partidul Liberal Democrat din Moldova
53.  Ghileţchi Valeriu – Partidul Liberal Democrat din Moldova
54.  Şleahtiţchi Mihail – Partidul Liberal Democrat din Moldova
55.  Agache Angel – Partidul Liberal Democrat din Moldova
56.  Balan Ion – Partidul Liberal Democrat din Moldova
57.  Deliu Tudor – Partidul Liberal Democrat din Moldova
58.  Ioniţă Veaceslav – Partidul Liberal Democrat din Moldova
59.  Streleţ Valeriu – Partidul Liberal Democrat din Moldova
60.  Furdui Simion – Partidul Liberal Democrat din Moldova
61.  Lucinschi Chiril – Partidul Liberal Democrat din Moldova
62.  Mocanu Gheorghe – Partidul Liberal Democrat din Moldova
63.  Cobzac Grigore – Partidul Liberal Democrat din Moldova
64.  Cimbriciuc Alexandru – Partidul Liberal Democrat din Moldova
65.  Butmalai Ion – Partidul Liberal Democrat din Moldova
66.  Ciobanu Ghenadie – Partidul Liberal Democrat din Moldova
67.  Olaru Nicolae – Partidul Liberal Democrat din Moldova
68.  Ionaş Ivan – Partidul Liberal Democrat din Moldova
69.  Pleşca Nae-Simion – Partidul Liberal Democrat din Moldova
70.  Dimitriu Anatolie – Partidul Liberal Democrat din Moldova
71.  Ciobanu Maria – Partidul Liberal Democrat din Moldova
72.  Vlah Petru – Partidul Liberal Democrat din Moldova



40

73.  Vacarciuc Andrei – Partidul Liberal Democrat din Moldova
74.  Ştirbate Petru – Partidul Liberal Democrat din Moldova
75.  Lupu Marian – Partidul Democrat din Moldova
76. Plahotniuc Vladimir – Partidul Democrat din Moldova
77.  Lazăr Valeriu – Partidul Democrat din Moldova
78.  Corman Igor – Partidul Democrat din Moldova
79.  Diacov Dumitru – Partidul Democrat din Moldova
80.  Răducan Marcel – Partidul Democrat din Moldova
81.  Candu Andrian – Partidul Democrat din Moldova
82.  Buliga Valentina – Partidul Democrat din Moldova
83.  Filip Pavel – Partidul Democrat din Moldova
84.  Botnari Vasile – Partidul Democrat din Moldova
85.  Stoianoglo Alexandru – Partidul Democrat din Moldova
86.  Apolschii Raisa – Partidul Democrat din Moldova
87.  Bolboceanu Iurie – Partidul Democrat din Moldova
88.  Guma Valeriu – Partidul Democrat din Moldova
89.  Ghilaş Anatolie – Partidul Democrat din Moldova
90.  Ghimpu Mihai – Partidul Liberal
91.  Şalaru Anatolie – Partidul Liberal
92.  Fusu Corina – Partidul Liberal
93.  Hadârcă Ion – Partidul Liberal
94.  Munteanu Valeriu – Partidul Liberal
95.  Bodrug Oleg – Partidul Liberal
96.  Vieru Boris – Partidul Liberal
97.  Lupan Vladimir – Partidul Liberal
98.  Popa Victor – Partidul Liberal
99.  Cojocaru Vadim – Partidul Liberal
100. Guţu Ana – Partidul Liberal
101. Brega Gheorghe – Partidul Liberal

2. Se confi rmă listele candidaţilor supleanţi la funcţia de deputat în 
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a:

Partidul Comuniştilor din Republica Moldova  –  61 de candidaţi 
  (anexa nr.1)
Partidul Liberal Democrat din Moldova  –  71 de candidaţi 
  (anexa nr.2)
Partidul Democrat din Moldova  –  87 de candidaţi 
  (anexa nr.3)
Partidul Liberal  –  91 de candidaţi 
  (anexa nr.4)
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3. Hotărîrea se remite, potrivit art.90 alin.(1) din Codul electoral, Parla-
mentului Republicii Moldova şi Comisiei Electorale Centrale.

4. Prezenta Hotărîre este defi nitivă, nu poate fi  supusă niciunei căi de 
atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Ofi cial al 
Republicii Moldova.

Preşedinte  Dumitru PULBERE

Chişinău, 
24 decembrie 2010, nr.31.
Dosarul nr.46e/2010
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Anexa nr.1
LISTA

candidaţilor supleanţi la funcţia de deputat 
în Parlamentul Republicii Moldova

de legislatura a XIX-a din partea Partidului Comuniştilor 
din Republica Moldova

Nr. 
d/o

Numele, 
prenumele Domiciliul

Anul 
naş-
terii

Aparte-
nenţa 

politică
Profesia 

(ocupaţia)

1 Morcov 
Ghenadie or. Drochia 1965 PCRM medic, deputat,Parlamentul 

Republicii Moldova

2 Mocan Mihail mun. Chişinău 1962 PCRM
jurist, politolog, preşedinte, 
Uniunea Veteranilor 
Războiului din Afganistan

3 Vremea Igor s. Mereşeni, 
r-nul Hînceşti 1973 -

jurist, dr. în drept, conferenţiar 
universitar, deputat, Parlamentul 
Republicii Moldova

4 Ceban Ion mun. Chişinău 1980 PCRM
matematician, şef, 
Secţia relaţii externe, 
Aparatul СС al PCRM

5 Barbulat Mihail mun. Chişinău 1971 PCRM pedagog, dirijor, fi lolog, şef de 
secţie, Aparatul CC al PCRM

6 Telnov Vladimir mun. Chişinău 1976 PCRM
licenţiat în geografi e şi biologie, 
şef, Secţia politică, Aparatul CC 
al PCRM

7 Putregai 
Constantin

s. Hănăseni,
r-nul Cantemir 1963 PCRM

agronom, preşedinte, 
Cooperativa Agricolă „Glia”, 
s. Pleşeni, raionul Cantemir

8 Scutaru Oleg or. Edineţ 1972 PCRM
economist, ispector fi scal 
principal, Inspectoratul 
Fiscal de Stat Edineţ

9 Caraseni 
Demian

s. Congaz,
UTA Găgăuzia 1966 PCRM

pedagog, magistru în relaţii 
internaţionale şi drept, prim-
vicepreşedinte, Adunarea 
Populară a Găgăuziei

10 Bogatico Victor or. Rîşcani 1977 PCRM
inginer-tehnolog, prim-secretar 
al Comitetului raional Rîşcani al 
PCRM

11 Porcescu Petru or. Străşeni 1953 PCRM inginer cadastral, deputat, 
Parlamentul Republicii Moldova

12 Goncearenco 
Dumitru or. Criuleni 1971 PCRM jurist, director general, SA „Baza 

Transport Auto-18,” or. Criuleni
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Nr. 
d/o

Numele, 
prenumele Domiciliul

Anul 
naş-
terii

Aparte-
nenţa 

politică
Profesia 

(ocupaţia)

13 Vîsotina Natalia mun. Chişinău 1970 PCRM pedagog, deputat, Parlamentul 
Republicii Moldova

14 Gudumac Elena or. Glodeni 1968 PCRM

pedagog, manager-economist, 
prim-secretar eliberat al 
Comitetului raional Glodeni al 
PCRM 

15 Popuşoi 
Anatolie or. Anenii Noi 1949 - agronom-savant, deputat, 

Parlamentul Republicii Moldova

16 Melnic Viorel mun. Chişinău 1975 -

economist, dr. în economie, 
conferenţiar universitar, 
Universitatea Agrară de Stat din 
Moldova, mun. Chişinău

17 Afanasenco 
Serghei mun. Chişinău 1968 PCRM

inginer, specialist principal, 
Centrul „ARTICO”, 
mun. Chişinău 

18 Calin Ivan mun. Chişinău 1935 PCRM

economist, politolog, 
dr. în economie, diplomat, 
deputat, Parlamentul Republicii 
Moldova

19 Iovv Vasile mun. Chişinău 1942 PCRM
inginer-tehnolog, economist, 
dr. în economie, deputat, 
Parlamentul Republicii Moldova

20 Ostapciuc 
Eugenia mun. Chişinău 1947 PCRM inginer-tehnolog, deputat, 

Parlamentul Republicii Moldova

21 Miron Anton mun. Chişinău 1941 PCRM
agronom-savant, politolog, 
deputat, Parlamentul Republicii 
Moldova

22 Todoroglo 
Dmitrii mun. Chişinău 1944 PCRM agronom, deputat, Parlamentul 

Republicii Moldova

23 Florea Nina or. Şoldăneşti 1952 PCRM

economist-contabil, politolog, 
temporar neangajată în cîmpul 
muncii, prim-secretar al 
Comitetului raional Şoldăneşti 
al PCRM

24 Bivol Ştefan or. Ialoveni 1975 PCRM
inginer, economist, preşedinte, 
Asociaţia de Coproprietari în 
Condominiu, or. Ialoveni

25 Pîrlog Vitalie s. Vărzăreşti,
r-nul Nisporeni 1974 -

jurist, preşedinte, AO „Alianţa 
pentru Justiţie şi Drepturile 
Omului”
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Nr. 
d/o

Numele, 
prenumele Domiciliul

Anul 
naş-
terii

Aparte-
nenţa 

politică
Profesia 

(ocupaţia)

26 Strogoteanu 
Efi m

s. Ecaterinovca,
r-nul Cimişlia 1960 PCRM jurist, primarul comunei 

Ecaterinovca, r-nul Cimişlia

27 Babiuc Aliona or. Briceni 1969 PCRM istoric, deputat, Parlamentul 
Republicii Moldova

28 Sava Valeriu or. Străşeni 1958 PCRM

politolog, sociolog, inginer-
mecanic, prim-secretar al 
Comitetului raional Călăraşi al 
PCRM

29 Baliţchi Valeri or. Ungheni 1956 PCRM
inginer, politolog, şef-adjunct, 
Staţia Ungheni, ÎS „Calea Ferată 
din Moldova”

30 Mahu Octavian mun.Bălţi 1977 PCRM
jurist, magistru în drept, director, 
Întreprinderea Municipală Bălţi 
„Gospodăria Specializată Auto”

31 Ciorici Valeriu s. Ţareuca,
r-nul Rezina 1955 PCRM economist-contabil, preşedintele 

raionului Rezina

32 Ciubotaru 
Grigore mun. Chişinău 1961 PCRM

inginer-constructor, director, 
SRL „Societatea de Montaj 
şi Construcţii „Materiale de 
Construcţie Hînceşti” 

33 Panfi lov 
Valentina or. Căuşeni 1968 PCRM

medic, medic de familie, 
Ofi ciul Medicilor de Familie 
Grigorievca, r-nul Căuşeni

34 Cebotari Ivan or. Sîngerei 1952 PCRM
inginer-mecanic, director 
comercial, ÎI „Snejana Cebotari”, 
or.Sîngerei

35 Ţugulea Ion or. Nisporeni 1957 PCRM

inginer-tehnolog, magistru în 
administraţia publică, prim- 
secretar al Comitetului raional 
Nisporeni al PCRM

36 Buraga Eujenii or. Leova 1954 PCRM
inginer-constructor, prim-
secretar al Comitetului raional 
Leova al PCRM

37 Rotari Nicolae mun. Bălţi 1955 PCRM
tehnician-mecanic, director, 
Gospodăria agricolă „Demider-
Com”, s. Prăjila, r-nul Floreşti

38 Grigoriev Igor mun. Chişinău 1974 PCRM
economist-contabil, consultant 
principal, fracţiunea PCRM în 
Parlamentul Republicii Moldova
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Nr. 
d/o

Numele, 
prenumele Domiciliul

Anul 
naş-
terii

Aparte-
nenţa 

politică
Profesia 

(ocupaţia)

39 Terzi Fiodor or. Vulcăneşti,
UTA Găgăuzia 1959 PCRM politolog, pensionar MAI

40 Bolgar Maxim or. Comrat,
UTA Găgăuzia 1984 PCRM

jurist, magistru în drept, lector, 
Universitatea de Stat din 
Comrat, secretar al CC Uniunea 
Tineretului Comunist din 
Moldova

41 Batrîncea Vlad mun. Chişinău 1981 PCRM
jurist, secretar al Comitetului 
raional al PCRM, sectorul 
Rîşcani, mun.Chişinău

42 Nicolaev Nicolai or. Basarabeasca 1963 PCRM

inginer-electrician, şef, Direcţia 
furnizare energie electrică 
Basarabeasca, ÎS „Calea Ferată 
din Moldova” 

43
Stancev 
Gheorghe s. Gara Catranîc

r-nul Făleşti 1951 PCRM

agronom, specialist în 
administraţia publică, primarul 
comunei Egorovca, 
r-nul Făleşti

44 Ţveatcov Nicolai s. Valea Perjei,
r-nul Taraclia 1983 PCRM

politolog, dr. în ştiinţe politice, 
secretarul comitetului raional al 
PCRM, sectorul Buiucani, 
mun. Chişinău

45 Filipenco Olga or. Cahul 1983 PCRM

antropolog, prim-secretar al 
Comitetului raional Cahul al 
Uniunii Tineretului Comunist din 
Moldova 

46 Bezer Mariana s. Ciuciuleni,
r-nul Hînceşti 1966 PCRM pedagog, psiholog, primarul 

satului Ciuciuleni, r-nul Hînceşti

47 Grozavu Igor s. Gribova,
r-nul Drochia 1972 PCRM jurist, primarul satului Gribova, 

r-nul Drochia

48 Radu Oxana or. Ungheni 1976 PCRM jurist, deputat, Parlamentul 
Republicii Moldova

49 Ivanov 
Alexandru or. Orhei 1984 PCRM

economist-contabil, inspector 
fi scal superior, Inspectoratul 
Fiscal de Stat Orhei

50 Crestincova 
Maria

s. Stoianovca,
r-nul Cantemir 1963 PCRM pedagog, profesor, gimnaziu, 

s. Stoianovca, r-nul Cantemir

51 Baraneţchi Piotr
s. Cuconeştii 
Noi,
r-nul Edineţ

1974 PCRM pedagog, primarul satului 
Cuconeştii Noi, r-nul Edineţ
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Nr. 
d/o

Numele, 
prenumele Domiciliul

Anul 
naş-
terii

Aparte-
nenţa 

politică
Profesia 

(ocupaţia)

52 Cuciuc Oleg s. Sălcuţa,
r-nul Căuşeni 1971 PCRM

inginer-tehnolog, secretar 
eliberat al Comitetului raional 
Căuşeni al PCRM

53 Onişciuc Vitalie or. Criuleni 1967 PCRM
agronom, magistru în economie, 
profesor, Şcoala profesională 
nr.2, or. Criuleni

54 Mititiuc Victor or. Donduşeni 1974 PCRM jurist, vicepreşedintele raionului 
Donduşeni

55 Groapă 
Veaceslav

s. Holoşniţa, 
r-nul Soroca 1973 PCRM antrenor sportiv, primarul 

comunei Holoşniţa, r-nul Soroca

56 Celacuş 
Valentina

s. Dolna, 
r-nul Străşeni 1963 PCRM agronom, primarul satului Dolna, 

r-nul Străşeni

57 Doga Denis mun. Chişinău 1988 PCRM student, Universitatea Tehnică 
din Moldova, mun. Chişinău

58 Moscaliciuc 
Elizaveta

s. Dubăsarii 
Vechi,
r-nul Criuleni

1986

studentă, Universitatea de 
Stat de Medicină şi Farmacie 
„Nicolae Testemiţanu”, 
mun. Chişinău

59 Isaev Alexandr mun. Chişinău 1969 PCRM jurnalist, redactor-şef, ziarul 
„Comunistul”, mun. Chişinău

60 Leadschii Anton mun. Chişinău 1987 PCRM

economist, inspector, Serviciul 
Securitate Aeronautică, 
ÎS ”Aeroportul Internaţional 
Chişinău”

61 Roşco Alexandr mun. Chişinău 1986 PCRM

jurist, temporar neangajat în 
cîmpul muncii, prim-secretar al 
Uniunii Tineretului Comunist din 
Moldova sectorul Rîşcani, 
mun.Chişinău
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Anexa nr.2
LISTA

candidaţilor supleanţi la funcţia de deputat 
în Parlamentul Republicii Moldova

de legislatura a XIX-a din partea 
Partidului Liberal Democrat din Moldova

Nr. 
d/o

Numele, 
prenumele Domiciliul 

Anul 
naş-
terii

Aparte-
nenţa 

politică
Profesia 

(ocupaţia)

1 Frumosu Elena or. Criuleni 1968 PLDM
istoric, politolog, şef, Direcţia 
cultură şi turism, Consiliul 
raional Criuleni 

2 Apostolachi Iurie s. Varniţa, 
r-nul Anenii Noi 1960 PLDM

inginer, director, Întreprinderea 
de stat „Moldsilva” Tighina, 
or. Ştefan Vodă

3 Grişciuc Simion s. Micăuţi, 
r-nul Străşeni 1977 PLDM jurist, director, Întreprinderea de 

Stat „Moldsilva” Străşeni

4 Bodiu Victor mun. Chişinău 1971 - economist, inginer, 
Ministru de Stat

5 Nasu Maria or. Şoldăneşti 1956 PLDM
pedagog, profesor, Liceul 
Teoretic „Alexei Mateevici”, 
or. Şoldăneşti

6 Chiorescu Iurie mun. Chişinău 1979 PLDM

politolog, şef de catedră, 
Universitatea de Studii Politice 
şi Economice Europene, 
mun. Chişinău

7 Zaporojan Lilian or. Glodeni 1977 PLDM
jurist, şef-adjunct, Ofi ciul 
Teritorial Bălţi al Cancelariei 
de Stat 

8 Toma Iurie or. Ungheni 1971 PLDM pedagog, manager general, 
SRL „Maben- Com”, or. Ungheni

9 Focşa Gheorghe  or. Leova 1960 PLDM inginer, jurist, primarul oraşului 
Leova

10 Gogu Sergiu or. Căuşeni 1966 PLDM inginer-mecanic, vicepreşedinte-
le raionului Căuşeni

11 Lupaşcu Grigore s. Mîndîc, 
r-nul Drochia 1957 PLDM

agronom, director, 
SRL „Grildasagro”, s. Mîndîc, 
r-nul Drochia

12 Barbăroşie 
Alexandru

com. Mereni, 
r-nul Anenii Noi 1974 PLDM istoric, director, SRL „Sinoimpex”, 

com. Mereni, r-nul Anenii Noi
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Nr. 
d/o

Numele, 
prenumele Domiciliul 

Anul 
naş-
terii

Aparte-
nenţa 

politică
Profesia 

(ocupaţia)

13 Sacara Liubomir or. Făleşti 1973 PLDM pedagog, viceprimarul
oraşului Făleşti

14
Iarmaliuc 
Nicolae s. Mihăileni,

r-nul Rîşcani 1971 PLDM
istoric, profesor, Liceul Teoretic 
„Eugen Coşeriu”, s. Mihăileni, 
r-nul Rîşcani

15 Spatari Mihaela mun. Chişinău 1989 PLDM
ştiinţe ale comunicării, 
vicepreşedinte, Organizaţia de 
Tineret a PLDM

16 Vovc Vasile or. Edineţ 1962 PLDM inginer-mecanic, director, 
SRL „Vov & K”, or. Edineţ 

17 Bandalac Efi mia or. Briceni 1962 PLDM jurist, avocat, Biroul asociat de 
avocaţi „Juristul”, or. Briceni

18
Damaschin 
Nicolae mun. Chişinău 1977 PLDM

regizor de cinema, TV, 
regizor, IPNA Compania 
„Teleradio-Moldova”

19 Dimitrieva 
Fedora or. Taraclia 1965 PLDM pedagog, profesor, Liceul 

Teoretic nr. 2, or. Taraclia 

20 Vrancean Vasile s. Cojuşna 
r-nul Străşeni 1948 PLDM

zootehnician, prim- prorector, 
Universitatea Agrară de Stat din 
Moldova, mun. Chişinău

21 Vovc Ion mun. Bălţi 1946 PLDM istoric, director, Şcoala 
profesională nr. 5, mun. Bălţi

22 Profi re Petru mun. Chişinău 1983 PLDM

licenţiat în administrarea 
publică, administrator, 
ÎS „Nezavisimaia Moldova”, 
mun. Chişinău

23 Malaşevschi 
Andrei or. Cantemir 1957 PLDM medic, preşedintele raionului 

Cantemir

24 Azizov Nighina mun. Chişinău 1983 PLDM

master în ştiinţe politice, expert 
politolog, Asociaţia „Mişcarea 
Tinerilor pentru Democraţie”, 
mun. Chişinău

25 Tulgara Iurie s. Ghidighici, 
mun. Chişinău 1972 PLDM

jurist, administrator, 
SRL „IVIS PLUS”, s. Sărătenii 
Vechi, r-nul Teleneşti

26 Ursu Grigore s. Costeşti,
r-nul Ialoveni 1959 PLDM

agronom, şef, Direcţia raională 
de supraveghere fi tosanitară şi 
control semincer Ialoveni
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Nr. 
d/o

Numele, 
prenumele Domiciliul 

Anul 
naş-
terii

Aparte-
nenţa 

politică
Profesia 

(ocupaţia)

27 Buza Leon s. Bălăureşti, 
r-nul Nisporeni 1950 PLDM

agronom, director, SRL 
„Tanipanis”, s. Bălăureşti, 
r-nul Nisporeni

28 Rabii Ilie s. Cucuruzeni, 
r-nul Orhei 1948 PLDM

agronom, şef interimar, Direcţia 
raională de supraveghere 
fi tosanitară şi control semincer 
Orhei

29 Pârţu Ghenadie or. Rezina 1969 PLDM inginer, inginer-şef, 
SA „Moldtelecom” fi liala Rezina

30 Scutaru Sergiu or. Ungheni 1959 PLDM administrare publică, temporar 
neangajat în cîmpul muncii

31 Ponomariov 
Vitalie or. Cahul 1975 PLDM

magistru în istorie şi ştiinţe 
politice, şef, Secţia integrare 
europeană, Universitatea de 
Stat „B.P. Hasdeu”, or. Cahul

32 Pălărie Maria or. Ştefan Vodă 1947 PLDM

medic pediatru, director 
medical, Centrul medical creştin 
”Emanuel Cioburciu”, 
s. Cioburciu, r-nul Ştefan Vodă

33 Buliga Janeta mun. Chişinău 1964 PLDM medic, director comercial, SRL 
„Iantex-Total”, mun. Chişinău

34 Meaun 
Gheorghe

s. Răzălăi, 
r-nul Sîngerei 1972 PLDM inginer, temporar neangajat în 

cîmpul muncii

35 Ioncu Mihail s. Onişcani,
r-nul Şoldăneşti 1985 PLDM jurist, administrator, SRL 

„Intervizstudio”, or. Şoldăneşti

36 Ţarigradschi 
Valeriu or. Glodeni 1959 PLDM

pedagog, director, rezervaţia 
„Pădurea Domnească”, 
or. Glodeni

37 Gumeniţă 
Ruslan or. Leova 1984 PLDM

fi nanţe, inspector fi scal, 
Inspectoratul Fiscal de Stat, 
mun. Chişinău 

38 Ciuvaga 
Alexandru 

s. Sculeni, 
r-nul Ungheni 1953 PLDM

istoric, director adjunct, 
Liceul Teoretic, s. Sculeni, 
r-nul Ungheni 

39 Eşanu Elena s. Coşcalia, 
r-nul Căuşeni 1967 PLDM contabil, primarul satului 

Coşcalia, r-nul Căuşeni

40 Mogoreanu 
Petru or. Drochia 1957 PLDM

medic, vicedirector, 
IMSP Spitalul raional Drochia 
„Nicolae Testemiţanu”
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Nr. 
d/o

Numele, 
prenumele Domiciliul 

Anul 
naş-
terii

Aparte-
nenţa 

politică
Profesia 

(ocupaţia)

41 Samson Nicolae or. Anenii Noi 1941 PLDM jurist, pensionar

42 Balica Eduard or. Făleşti 1974 PLDM
magistru în administrarea 
publică, director, GŢ „FAL-BAD-
AGRO”, or. Făleşti

43 Irimciuc 
Alexandru

s. Şaptebani, 
r-nul Rîşcani 1954 PLDM

inginer-tehnolog, director, 
SRL Stăncăuţi, s. Şaptebani, 
r-nul Rîşcani 

44 Munteanu Ion or. Donduşeni 1958 PLDM
medic stomatolog, şef, 
Secţia stomatologie, 
IMSP Spitalul raional Donduşeni

45 Banari Elena mun. Chişinău 1975 PLDM

pedagog, magistru în fi lologie, 
lector universitar, Universitatea 
de Stat din Moldova, 
mun. Chişinău

46 Hlevnoi Anatolie s. Ruseni, 
r-nul Edineţ 1953 PLDM

agronom, vicedirector 
SRL „Agromilari”, s. Ruseni, 
r-nul Edineţ

47 Bobuţac Valerii or. Lipcani, 
r-nul Briceni 1963 PLDM agronom, director, SRL „Cariop-

sa”, or. Lipcani, r-nul Briceni

48 Marcoci Boris mun. Bălţi 1965 PLDM inginer, director, SRL „MAR-
SHARCON”, mun. Bălţi

49 Lupu Vera mun. Chişinău 1969 PLDM
jurist, preşedinte, 
AO „Femeia pentru Societatea 
Contemporană”, mun. Chişinău

50 Gurduza Sergiu mun. Chişinău 1985 PLDM
jurist, magistru în drept, 
specialist principal, Ministerul 
Justiţiei

51 Patraşcu Vera s. Cotul Morii, 
r-nul Hînceşti 1953 PLDM

pedagog, şef-adjunct Direcţia 
generală învăţămînt, tineret şi 
sport, Consiliul raional Hînceşti

52 Culai Vasile mun. Chişinău 1946 PLDM merceolog, pensionar

53 Prisăcaru Ion mun. Chişinău 1957 PLDM

economist, jurist, director 
general, SRL „Ecofi n-audit-
service”, redactor-şef, revista 
„Fin consultant”, mun. Chişinău

54 Guţuţui Olga or. Cupcini, 
r-nul Edineţ 1986 PLDM

licenţiat în ştiinţe politice, 
manager, Teatrul Satiricus „Ion 
Luca Caragiale”, mun. Chişinău 
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Nr. 
d/o

Numele, 
prenumele Domiciliul 

Anul 
naş-
terii

Aparte-
nenţa 

politică
Profesia 

(ocupaţia)

55 Spînu Andrei s. Ratuş, 
r-nul Criuleni 1986 PLDM

licenţiat în economie, director 
marketing, SC „Mentor-Grup” 
SRL, mun. Chişinău

56 Mocrac Ilie mun. Chişinău 1984 PLDM economist, temporar neangajat 
în cîmpul 

57 Marţ Viorica or. Cantemir 1971 PLDM
pedagog, şef, Direcţia generală 
învăţămînt, tineret şi sport, 
Consiliul raional Cantemir

58 Ignat Anatolie mun. Chişinău 1965 PLDM

economist, cercetător ştiinţifi c, 
Institutul de Economie, Finanţe 
şi Statistică, Academia de Ştiinţe 
a Moldovei, mun. Chişinău

59 Dubalari Pavel mun. Chişinău 1984 PLDM

licenţiat în drept,
consultant superior, 
Ofi ciul Teritorial Chişinău 
al Cancelariei de stat

60 Lazarencu 
Sergiu

s. Măgdăceşti, 
r-nul Criuleni 1985 PLDM economist, director, 

SRL „Luxiton”, mun. Chişinău

61 Grigor Ludmila s. Mîndîc, 
r-nul Drochia 1972 PLDM pedagog, profesor, gimnaziu, 

s. Mîndîc, r-nul Drochia

62 Carauş Vadim or. Soroca 1989 PLDM
student, Academia de Studii 
Economice din Moldova, 
mun. Chişinău

63 Covaliuc Elena mun. Bălţi 1957 PLDM
pedagog, metodist, 
Universitatea de Stat 
„Alecu Russo”, mun. Bălţi

64 Cazacu Tamara or. Glodeni 1963 PLDM
economist, director, Casa 
Teritorială de Asigurări Sociale 
Glodeni

65 Stefoglo 
Verginia or. Bender 1966 PLDM

pedagog, profesor, Liceul 
Teoretic „Alexandru cel Bun”, 
or. Bender

66 Popa Ecaterina or. Nisporeni 1987 PLDM

matematică aplicată, secretar 
responsabil, Agenţia de Stat 
pentru Proprietate Intelectuală, 
or. Nisporeni

67 Rusu Sergiu or. Floreşti 1960 PLDM matematician, vicepreşedintele 
raionului Floreşti
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68 Şaragov Natalia or. Soroca 1976 PLDM

jurist, sociolog, lector superior, 
Universitatea de Stat de 
Educaţie Fizică şi Sport, 
mun. Chişinău

69 Ghilescu Doina s. Corlăteni,
r-nul Rîşcani 1972 PLDM

contabilitate şi audit, contabil-
şef, CAP „Corlăteanca”, 
s. Corlăteni, r-nul Rîşcani

70 Balan Dumitriţa mun. Chişinău 1987 PLDM
marketing, contabil, 
SRL „Podgoria Vin”, s. Lingura, 
r-nul Cantemir

71 Mîţu Alina s. Zastînca, 
r-nul Soroca 1990 PLDM studentă, Universitatea de Stat 

din Moldova, mun. Chişinău
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Anexa nr.3
LISTA

candidaţilor supleanţi la funcţia de deputat 
în Parlamentul Republicii Moldova

de legislatura a XIX-a din partea Partidului Democrat din Moldova

Nr. 
d/o

Numele, 
prenumele Domiciliul

Anul 
naş-
terii

Aparte-
nenţa 

politică
Profesia 

(ocupaţia)

1 Jantuan Stella mun. Chişinău 1966 PDM istoric, sociolog, deputat, 
Parlamentul Republicii Moldova

2 Stratan 
Valentina mun. Chişinău 1962 PDM

medic imunolog, magistru în 
administraţia publică, 
dr. în ştiinţe biologice, deputat, 
Parlamentul Republicii Moldova

3 Braşovschi 
Gheorghe or. Sîngerei 1964 PDM

agronom, magistru în 
administraţia publică, primarul 
oraşului Sîngerei 

4 Sîrbu Oleg or. Edineţ 1967 PDM agronom, deputat, Parlamentul 
Republicii Moldova

5 Ţulea Oleg mun. Chişinău 1980 PDM
politolog, magistru în ştiinţe 
politice, viceministru, Ministerul 
Tineretului şi Sportului 

6 Chetraru Anatol or. Hînceşti 1949 PDM pedagog, politolog, preşedintele 
raionului Hînceşti

7 Solcan Mihail mun. Chişinău 1963 PDM

economist, dr. în economie, 
lector superior, Academia de 
Studii Economice din Moldova, 
mun. Chişinău

8 Stratulat Ion or. Orhei 1946 PDM inginer-economist, 
primarul oraşului Orhei

9 Tabuica Valeriu or. Ocniţa 1965 PDM inginer-constructor, director, 
SRL „Vista- Const”, or. Ocniţa

10 Godoroja 
Dumitru mun. Chişinău 1976 PDM

inginer-tehnolog, viceministru, 
Ministerul Agriculturii şi 
Industriei Alimentare

11 Richicinschi 
Iurie mun. Chişinău 1970 PDM

economist, dr. în drept, 
secretar al Consiliului Suprem 
de Securitate, Aparatul 
Preşedintelui Republicii Moldova
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Anul 
naş-
terii

Aparte-
nenţa 
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Profesia 
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12 Băieşu Aurel mun. Chişinău 1964 PDM

jurist, deputat, vicepreşedinte 
al Comisiei juridice, numiri şi 
imunităţi, Parlamentul Republicii 
Moldova 

13 Axenti Petru mun. Bălţi 1952 PDM inginer-mecanic, director gene-
ral, SA „CET-Nord”, mun.Bălţi

14 Bînzari Iraida or. Făleşti 1958 PDM pedagog, vicepreşedintele 
raionului Făleşti

15 Zubcu Victor mun. Chişinău 1983 PDM

politolog, master în manage-
ment politic, magistru în drept, 
preşedinte, Organizaţia de Tine-
ret a PDM, temporar neangajat 
în cîmpul muncii 

16 Andriuţa Iurie or. Criuleni 1960 PDM jurist, director, SRL „Crioleal-
com”, or. Criuleni

17 Cucu Vasile or. Chişinău 1957 PDM istoric, vicedirector, SRL 
„Autobin-Grup”, mun. Chişinău

18 Beleacova 
Elena mun. Chişinău 1958 PDM

economist, dr. în economie, 
director general, Biroul relaţii 
interetnice 

19 Babuc Monica mun. Chişinău 1964 PDM
istoric, consilier al 
vicepreşedintelui Parlamentului 
Republicii Moldova

20 Greţu Efrosinia or. Leova 1953 PDM pedagog, vicepreşedintele 
raionului Leova

21 Nicuţa Vladimir or. Soroca 1957 PDM
inginer, manager în administraţia 
publică, vicepreşedintele 
raionului Soroca

22 Chiţan Valeriu mun. Chişinău 1955 PDM economist, top-manager, grupul 
„Lukoil”, or. Ploieşti, România

23 Palade Iacob
com. Sărătenii 
Vechi, 
r-nul Teleneşti

1958 PDM
zootehnician, director, 
SRL „Avicola Sărătenii Vechi”, 
s. Sărătenii Vechi, r-nul Teleneşti

24 Timciuc Iacob mun. Chişinău 1954 PDM
inginer, consultant strategii dez-
voltare, SRL „Profesional Con-
sulting Grup”, mun. Chişinău

25 Grabciuc Larisa com. Brătuşeni, 
r-nul Edineţ 1962 PDM

farmacist, director comercial, 
SRL „Lavitest”, s. Brătuşeni, 
r-nul Edineţ
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Nr. 
d/o

Numele, 
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Anul 
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nenţa 
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Profesia 
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26 Starciuc 
Eleonora or. Cantemir 1954 PDM

pedagog, magistru în 
administraţia publică, secretar, 
Consiliul raional Cantemir

27 Chendighilean 
Nicolae or. Basarabeasca 1957 PDM inginer-constructor, director, SRL 

„Alfa & Ko”, or. Basarabeasca

28 Graur Cecilia mun. Bălţi 1959 PDM
pedagog, director adjunct, 
Liceul Teoretic „Mihai 
Eminescu”, mun. Bălţi

29 Surugiu Sergiu or. Cimişlia 1957 PDM
pedagog, manager în 
administraţia publică, director, 
SRL „Agrodesur”, or. Cimişlia

30 Ceka Ion or. Cahul 1971 PDM economist, vicepreşedintele 
raionului Cahul

31 Bugai Anatolie or. Drochia 1960 PDM jurist, director, SRL ”Scorpion”, 
or. Drochia

32 Mandatii Aliona or. Chişinău 1970 PDM chimist, manager, SRL 
”Domulterra”, or. Floreşti

33 Cherdivară 
Mircea or. Rîşcani 1964 PDM pedagog, director, şcoala 

profesională, or. Rîşcani

34 Macovei Vasile or. Nisporeni 1951 PDM pedagog, director, SRL 
„Nisvaldos”, or. Nisporeni

35 Tuluş Maria or. Taraclia 1958 PDM economist-agronom, director, 
SRL „Caghet-plus”, or.Taraclia

36 Rotundu 
Svetlana

com. Climăuţii 
de Jos, 
r-nul Şoldăneşti 

1963 PDM
pedagog, şef, Secţia asistenţă 
socială şi protecţie a familiei, 
Consiliul raional Şoldăneşti

37 Chiriac Mariana s.Climăuţi, 
r-nul Donduşeni 1967 PDM merceolog, contabil, primăria 

satului Climăuţi, r-nul Donduşeni 

38 Bohlin Arcadie or. Lipcani, 
r-nul Briceni 1959 PDM tehnician-mecanic, pensionar

39 Grosu Vasile s. Filipeni, 
r-nul Leova 1967 PDM inginer-agronom, primarul 

satului Filipeni, r-nul Leova

40 Popa Serghei
com. Cocieri, 
r-nul Dubăsari 1954 PDM

inginer-hidrotehnician, director, 
SRL „Torent Plus”, com. Cocieri, 
r-nul Dubăsari

41 Gaidarji Olga or.Taraclia 1962 PDM
pedagog, şef-adjunct, 
Administraţia Ceadîr-Lunga, 
UTA Găgăuzia
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42 Kopushchulu 
Georgy

or.Vulcaneşti,
UTA Găgăuzia 1963 PDM jurist, inspector, Agenţia 

Ecologică, UTA Găgăuzia

43 Ursu Margarita or. Floreşti 1986 PDM
pedagog, master în ştiinţe 
politice, consultant superior, 
Ministerul Culturii

44 Aghenie Vasile s. Sadova, 
r-nul Călăraşi 1961 PDM tehnolog, antreprenor, 

s. Sadova, r-nul Călăraşi

45 Nedelea 
Veaceslav mun. Chişinău 1964 PDM istoric, jurist, SA „Moldtelecom”, 

mun. Chişinău

46 Iachimciuc Olga s. Zubreşti, 
r-nul Străşeni 1973 PDM pedagog, director, Liceul Teoretic 

s. Zubreşti, r-nul Străşeni

47 Caşu Lilia mun. Chişinău 1966 PDM tehnician-mecanic, temporar 
neangajată în cîmpul muncii

48 Filip Gheorghe mun. Chişinău 1953 PDM inginer-constructor, preşedinte, 
SA „Crismax’’, mun. Chişinău

49 Lîsîi Alexandru mun.Chişinău 1985 PDM

jurist, jurisconsult, ÎS „Centrul 
Resurselor Informaţionale 
de Stat „Registru”, Ministerul 
Tehnologiilor Informaţionale şi 
Comunicaţiilor 

50 Culic Elena mun. Bălţi 1980 PDM
jurist, lector universitar, 
Universitatea de Stat 
„Alecu Russo”, mun. Bălţi

51 Ţurcanu Zinaida s.Temeleuţi, 
r-nul Călăraşi 1966 PDM

agronom, director, 
SRL „Izvorul Bîcului CL”, 
s. Temeleuţi, r-nul Călăraşi

52 Placinta Ion or. Criuleni 1974 PDM inginer, antreprenor individual în 
construcţii, or. Criuleni

53 Babii Viorel s. Răuţel, 
r-nul Făleşti, 1972 PDM pedagog, jurist, director, 

SRL „Energia”, mun. Bălţi

54 Golub Tudor or. Orhei 1972 PDM
istoric, coordonator de progra-
me, Agenţia de Dezvoltare Ru-
rală Centru, or. Orhei

55 Bălan Dumitru com. Pepeni, 
r-nul Sîngerei 1946 PDM

pedagog, director, Liceul Teo-
retic „A. Agapie”, com. Pepeni, 
r-nul Sîngerei

56 Pancu Iulia or. Ungheni 1964 PDM
pedagog, şef, Direcţia generală 
învăţămînt, tineret şi sport, 
Consiliul raional Ungheni
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57 Terzi Alexandru mun. Chişinău 1948 PDM

inginer-electrician, manager-
şef, Centrul de formare 
continuă, Institutul Naţional de 
Standardizare şi Metrologie, 
mun. Chişinău

58 Baligari Vladimir or. Ştefan Vodă 1963 PDM
pedagog, director adjunct, 
Şcoala profesională, 
or. Ştefan Vodă

59 Tonu Valentina or. Hînceşti 1964 PDM
pedagog, şef, Direcţia generală 
învăţămînt, tineret şi sport, 
Consiliul raional Hînceşti

60 Eremei Serghei or. Căuşeni 1975 PDM jurist, şef, Ofi ciul de executare 
Căuşeni 

61 Crivorotico 
Natalia or. Anenii Noi 1989 PDM studentă, Institutul Internaţional 

de Management, mun. Chişinău

62 Gaidar Ala or. Cahul 1956 PDM fi lolog, director, Liceul Teoretic 
”Mihai Eminescu”, or.Cahul

63 Postovan Galina or. Drochia 1954 PDM
pedagog, şef, Direcţia generală 
învăţămînt, tineret şi sport, 
Consiliul raional Drochia

64 Paniş Ştefan or. Floreşti 1957 PDM inginer-zootehnician, director, 
SRL „PANCLIP”, or. Floreşti

65 Gruşac Vitalie s. Grimăncăuţi, 
r-nul Briceni 1977 PDM sportiv, antrenor de box, şcoala 

sportivă, or. Edineţ

66 Bocancea Ivan s.Cernoleuca, 
r-nul Donduşeni 1989 PDM

student, Academia de Studii 
Economice din Moldova, 
mun. Chişinău

67 Maistru Antonina
s. Grinăuţi- 
Raia, 
r-nul Ocniţa

1954 PDM

agronom, specialist în 
administraţia publică, director, 
Casa Teritorială de Asigurări 
Sociale Ocniţa

68 Gaţcan Leonid
com. Molovata 
Nouă, 
r-nul Dubăsari

1967 PDM
jurist, avocat, biroul individual de 
avocaţi „Guţcan Leonid”, com. 
Molovata Nouă, r-nul Dubăsari

69 Ivanoglo 
Gheorghi

mun. Comrat,
UTA Găgăuzia 1950 PDM pedagog, temporar neangajat în 

cîmpul muncii

70 Bucico Clara or. Basarabeasca 1955 PDM
fi lolog, director adjunct, 
Liceul Teoretic „N.V. Gogol”, 
or.Basarabeasca
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71 Adauji Stela mun. Chişinău 1973 PDM

farmacist, conferenţiar 
universitar, Universitatea de 
Stat de Medicină şi Farmacie 
„Nicolae Testemiţanu”, 
mun. Chişinău

72 Vucol Octavian mun. Chişinău 1976 PDM
economist-manager, preşedinte, 
Organizaţia obştească 
„Mondial”, mun. Chişinău

73 Tatarciuc 
Alexandru or. Briceni 1985 PDM jurist, consultant, Judecătoria 

Briceni

74 Izvoreanu Oleg mun. Chişinău 1984 PDM politolog, consultant, 
Ministerul Economiei

75 Dodon Simion or. Călăraşi 1964 PDM inginer-mecanic, pensionar 

76 Bucatca 
Alexandr or. Glodeni 1976 PDM jurist, manager, 

SRL „Slavaldublu”, or. Glodeni 

77 Negară 
Vladislav

com. Alexeevca, 
r-nul Ungheni 1979 PDM

jurist, secretar, Consiliul 
comunal Alexeevca,
r-nul Ungheni

78 Dascal Iurie s. Drochia, 
r-nul Drochia 1961 PDM agronom, director, SRL 

„TEHAGRODAS”, or. Drochia

79 Ţih Angela 
s.Volintiri, 
r-nul Ştefan 
Vodă

1967 PDM
pedagog, director, Liceul 
Teoretic, s. Volintiri, 
r-nul Ştefan Vodă

80 Donţu Olga com. Zaim, 
r-nul Căuşeni 1948 PDM

pedagog, şef-adjunct, Direcţia 
generală învăţămînt, tineret şi 
sport, Consiliul raional Căuşeni 

81 Bogovic Olga or. Anenii Noi 1955 PDM

pedagog, şef-adjunct, Direcţia 
generală învăţămînt, tineret şi 
sport, Consiliul raional 
Anenii Noi

82 Cheptănaru 
Alexandru or.Rîşcani 1956 PDM

merceolog, preşedinte, 
Cooperativa raională de consum 
„Univercoop Rîşcani”

83 Musteaţă 
Gheorghe or. Şoldăneşti 1961 PDM merceolog, fermier, 

or. Şoldăneşti

84 Chiriac Tatiana s.Ustia, 
r-nul Dubăsari 1960 PDM

agronom, agronom, 
SRL „Sălcuţa”, s.Ustia, 
r-nul Dubăsari
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85 Potînga 
Octavian mun. Chişinău 1972 PDM

topograf minier, decan adjunct, 
Universitatea Agrară de Stat din 
Moldova, mun. Chişinău

86 Prodan 
Sveatoslav or. Cimişlia 1960 PDM inginer-silvicultor, director, 

ÎS „Silvo-Cinegetica Cimişlia”

87 Josan Angela or. Anenii Noi 1970 PDM pedagog, director, Căminul 
cultural, s.Teliţa, r-nul Anenii Noi
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Anexa nr.4
LISTA

candidaţilor supleanţi la funcţia de deputat 
în Parlamentul Republicii Moldova

de legislatura a XIX-a din partea Partidului Liberal

Nr.
d/o

Numele, 
prenumele Domiciliul

Anul 
naş-
terii

Aparte-
nenţa

politică

Profesia 
(ocupaţia)

1. Lupu Ion com. Vărzăreşti, 
r-nul Nisporeni 1963 PL

inginer-silvicultor, director, 
Agenţia „Apele Moldovei”, 
mun. Chişinău

2. Saharneanu 
Vladimir mun. Chişinău 1952 - jurnalist, preşedinte, Uniunea 

Jurnaliştilor din Moldova

3. Nemerenco 
Valeriu mun. Chişinău 1959 PL jurist, dr. în drept, deputat, 

Parlamentul Republicii Moldova

4. Apostol Ion mun. Chişinău 1962 PL pedagog, deputat, Parlamentul 
Republicii Moldova

5. Arhire Anatolie or. Ungheni 1956 PL inginer, deputat, Parlamentul 
Republicii Moldova

6. Vacarciuc Vadim mun. Bălţi 1972 PL pedagog, antrenor, deputat, 
Parlamentul Republicii Moldova

7. Vasilachi Ana mun. Chişinău 1970 PL
jurist, viceministru, Ministerul 
Muncii, Protecţiei Sociale şi 
Familiei 

8. Cîrlig Mihail mun. Chişinău 1965 PL medic, pretor, pretura sectorului 
Rîşcani, mun. Chişinău

9. Casian Ion mun. Chişinău 1953 PL
jurist, avocat, Baroul avocaţilor 
din Republica Moldova, 
mun. Chişinău

10. Şalaru 
Gheorghe

com. Gradişte, 
r-nul Cimişlia 1961 PL pedagog, ministru, 

Ministerul Mediului

11. Marinuţa Vitalie s. Holercani,
r-nul Dubăsari 1970 PL traducător, militar, magistru, 

ministru, Ministerul Apărării

12. Cebanu Ion mun. Chişinău 1984 PL jurist, master în drept, ministru, 
Ministerul Tineretului şi Sportului

13 . Moldovanu 
Mihail mun. Chişinău 1965 PL

medic, dr. în medicină, director, 
Direcţia sănătăţii, Consiliul 
municipal Chişinău
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14. Arseni 
Alexandru mun. Chişinău 1952 _

jurist, conferenţiar universitar, 
Universitatea de Stat din Mol-
dova, mun. Chişinău, membru, 
Consiliul Superior al Magistraturii

15. Berezovschi 
Valentin mun. Chişinău 1952 PL

pedagog, director, Liceul 
Teoretic „Mihail Berezovschi”, 
mun. Chişinău

16. Varta Ion mun. Chişinău 1958 PL

istoric, cercetător ştiinţifi c 
coordonator, şef, Secţia Istorie 
Modernă, Institutul de Istorie, 
Stat şi Drept, Academia de 
Ştiinţe a Moldovei

17. Carp Lilian s. Zamcioji, 
r-nul Străşeni 1978 PL

pedagog, şef de cabinet al 
primarului general, 
mun. Chişinău

18. Urîtu Ştefan mun. Tiraspol 1951 PL fi zician, pedagog, deputat, 
Parlamentul Republicii Moldova

19. Guzgan Valentin mun. Chişinău 1950 PL
pedagog, director, Liceul 
Teoretic „Ion Creangă”, 
mun. Chişinău

20. Ciobanu Sergiu mun. Chişinău 1982 PL economist, jurist, viceministru, 
Ministerul Economiei 

21. Boaghie 
Dionisie

s. Măgdăceşti, 
r-nul Criuleni 1962 PL inginer-silvicultor, director, 

Întreprinderea silvică Chişinău

22. Chitoroagă 
Ştefan

com. Sipoteni, 
r-nul Călăraşi 1959 PL

inginer, viceministru, Ministerul 
Agriculturii şi Industriei 
Alimentare 

23. Vătămanu 
Vasile mun. Chişinău 1955 PL jurnalist, temporar neangajat în 

cîmpul muncii

24. Amoaşii Ilie or. Orhei 1953 PL medic, medic, 
IMSP Spitalul raional Orhei

25. Andronachi 
Nicolae

s. Mileştii Mici, 
r-nul Ialoveni 1980 PL

master în administrarea publică, 
economist, viceministru, 
Ministerul Tineretului şi Sportului

26. Trofi m Mihail or. Cahul 1973 PL economist, director adjunct, 
SA „Aqua-Prut”, or. Cahul

27. Cârnu Anatolie or. Ştefan Vodă 1951 PL
istoric, şef-adjunct, Ofi ciul 
teritorial Căuşeni al Cancelariei 
de Stat



62

Nr.
d/o

Numele, 
prenumele Domiciliul

Anul 
naş-
terii

Aparte-
nenţa

politică

Profesia 
(ocupaţia)

28. Vlas Ştefan
s. Sărata-
Galbenă, 
r-nul Hînceşti

1964 PL
iluminare culturală, primarul 
comunei Sărata-Galbenă, 
r-nul Hînceşti

29. Coadă Anatolie s. Cîrnăţeni, 
r-nul Căuşeni 1969 PL pedagog, inspector şef, 

Inspecţia Ecologică Căuşeni

30. Boghean Sergiu or. Cantemir 1986 PL

istoric şi geograf, consultant, 
Ofi ciul de Afaceri şi Investiţii 
din Moldova, preşedinte, 
Organizaţia de tineret a 
Partidului Politic Partidul Liberal

31. Bejan Valerian s. Mîndreşti, 
r-nul Teleneşti 1958 PL

inginer-tehnolog, dr. în ştiinţe 
tehnice, director general, SA 
„NOROC”, or. Teleneşti

32. Culicovschi 
Victor

s. Şofranovca, 
r-nul Cantemir 1970 PL jurist, administrator, SC „Victor 

Culicovschi” SRL, or. Cantemir

33. Juganaru Igor s. Sărata Nouă, 
r-nul Leova 1975 PL

jurist, director, ÎS „Întreprinderea 
pentru Silvicultură Iargara”, 
or. Iargara, r-nul Leova

34. Huzun Maria or. Sîngerei 1959 PL pedagog, specialist, Consiliul 
raional Sîngerei

35. Ivasi Boris or. Soroca 1957 PL inginer-tehnolog, şef de secţie, 
SA „Hidroimpex”, or. Soroca

36. Colin Valentina or. Rîşcani 1958 PL economist, şef, 
Inspectoratul Fiscal Rîşcani

37. Roşca Violeta or. Drochia 1960 PL pedagog, inspector-şef, 
Inspecţia Ecologică Drochia

38. Camerzan 
Arcadii

s. Camenca, 
r-nul Glodeni 1963 PL

pedagog, director, ÎÎ „Filadelfi a 
Camerzan”, s. Camenca,
r-nul Glodeni

39. Paierele Leonid or. Şoldăneşti 1963 PL pedagog, inspector-şef, 
Inspecţia ecologică Şoldăneşti

40. Pavalean Albina s. Răuţel, 
r-nul Făleşti 1965 PL

provizor analitic, manager, 
SRL „Danvic-Service”, s. Răuţel, 
r-nul Făleşti

41. Bargan Ion or. Cimişlia 1988 PL

student, Universitatea de Stat 
din Moldova, mun. Chişinău, 
vicepreşedinte, Organizaţia de 
tineret a Partidului Liberal
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Nr.
d/o

Numele, 
prenumele Domiciliul

Anul 
naş-
terii

Aparte-
nenţa

politică

Profesia 
(ocupaţia)

42. Creţu Arcadii s. Corjeuţi, 
r-nul Briceni 1963 PL inginer-programator, temporar 

neangajat în cîmpul muncii

43. Gîscă Ion or. Edineţ 1973 PL
agronom, administrator, 
ÎCS „World Saving Energy”, 
or. Edineţ

44. Nicolaiciuc 
Mariana

s. Coloniţa, 
mun. Chişinău 1982 PL inginer, temporar neangajată în 

cîmpul muncii

45. Botezatu 
Veaceslav or. Donduşeni 1982 PL

economist, manager operaţiuni 
bancare, BC „Moldindconbank” 
SA, fi liala Donduşeni

46. Şalari Vitalie com. Băcioi, 
mun. Chişinău 1977 PL jurist, specialist principal, 

primăria municipiului Chişinău

47. Gulii Iraida or. Floreşti 1969 PL
pedagog, profesor, Liceul 
Teoretic „M. Eminescu”, 
or. Floreşti

48. Gutium Tatiana s. Grătieşti, 
mun Chişinău 1959 PL

medic-obstetrician, director, 
Maternitatea municipală 
nr. 2 Chişinău

49. Stratu Gheorghe
s. Abaclia, 
r-nul 
Basarabeasca

1959 PL

agronom, specialist în probleme 
de reglementare funciară, 
primărie, s. Abaclia, 
r-nul Basarabeasca

50. Bucşanu 
Vladimir

s. Ghidighici, 
mun. Chişinău 1955 PL jurist, inginer-şef, 

SA „Lusmecon”, mun. Chişinău

51. Calaidjoglu 
Nicolae

or. Vulcăneşti,
UTA Găgăuzia 1946 PL

istoric, preşedinte, Asociaţia 
obştească „Lumea Mea”, 
mun. Chişinău

52. Lungu Mariana s. Vărvăreuca, 
r-nul Floreşti 1974 PL

contabil, consultant principal, 
Direcţia analiză, monitorizare şi 
evaluare a politicilor, Ministerul 
Tineretului şi Sportului

53. Căpăstru Victor s. Bălăureşti,
r-nul Nisporeni 1966 PL

zootehnician-inginer, preşedinte, 
Cooperativa agricolă de 
întreprinzători „VEGETALCOM”, 
s. Bălăureşti, r-nul Nisporeni

54. Ştirbu Alina s. Recea, 
r-nul Străşeni 1987 PL

licenţiată în ştiinţe economice, 
business şi administrare, 
temporar neangajată în cîmpul 
muncii
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Nr.
d/o

Numele, 
prenumele Domiciliul

Anul 
naş-
terii

Aparte-
nenţa

politică

Profesia 
(ocupaţia)

55. Sofronovici 
Ştefan

or. Durleşti, 
mun. Chişinău 1957 PL

pedagog, cercetător ştiinţifi c, 
Institutul de Filologie, Academia 
de Ştiniţe a Moldovei, 
preşedinte, AO „Tezaur”, 
mun. Chişinău

56. Lari Mihail s. Sîngera, 
mun. Chişinău 1962 PL

inginer-mecanic, specialist 
principal, Direcţia generală 
transport public şi căi de 
comunicaţie, Consiliul municipal 
Chişinău

57. Crudu Violeta s. Cruzeşti, 
mun. Chişinău 1975 PL fi lolog, profesor, Casa Limbii 

Române, mun. Chişinău

58. Roşca Andrei mun. Chişinău 1958 PL inginer, preşedinte, SA „Calcar”, 
or. Vatra, mun. Chişinău

59. Calancea 
Stepan

or. Vadul lui 
Vodă,
mun. Chişinău

1955 PL medic, manager, temporar 
neangajat în cîmpul muncii

60. Buzu Veronica mun. Chişinău 1981 PL
politolog, lector universitar, 
Universitatea Tehnică din 
Moldova, mun. Chişinău

61. Boldurescu Ion com. Sipoteni, 
r-nul Călăraşi 1987 PL

inginer-constructor, masterand, 
Academia de Administrare 
Publică pe lîngă preşedintele 
Republicii Moldova, 
vicepreşedinte, Organizaţia de 
tineret a Partidului Liberal

62. Slobozianu 
Roman

or. Cricova, 
mun. Chişinău 1986 PL

trafi c de mărfuri şi pasageri, 
miner, SA „Mineral Cricova”, 
or. Cricova, mun. Chişinău

63. Cîrja Natalia com. Budeşti, 
mun. Chişinău 1976 PL

biolog, profesor, Liceul Teoretic 
„Budeşti”, com. Budeşti, 
mun. Chişinău

64. Paladi 
Margareta

s. Vărzăreşti, 
r-nul Nisporeni 1968 PL

medic, medic de familie, 
IMSP „Centrul de Sănătate 
Vatra”, or. Vatra, mun. Chişinău

65. Enciu Hristofor mun. Chişinău 1956 PL pedagog, manager, SC „Entor-
Auto” SRL, mun. Chişinău

66. Bujag Mariana mun. Chişinău 1974 PL
jurist, jurist, Agenţia pentru 
silvicultură „Moldsilva”, 
mun. Chişinău
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Nr.
d/o

Numele, 
prenumele Domiciliul

Anul 
naş-
terii

Aparte-
nenţa

politică

Profesia 
(ocupaţia)

67. Graur Victor mun. Chişinău 1967 PL jurist, şef de secţie, „Centrul Ma-
mei şi Copilului”, mun. Chişinău

68. Vatavu Dumitru mun. Chişinău 1963 PL

medic, pedagog, şef-adjunct, 
Direcţia educaţie, tineret şi 
sport, sectorul Rîşcani, 
mun. Chişinău

69. Cernat Vladimir or. Ialoveni 1974 PL jurist-economist, director, SRL 
„CristSand Com”, or. Ialoveni

70. Luca Luminiţa s. Cioreşti, 
r-nul Nisporeni 1973 PL

asistent medical, asistent 
medical coordonator, Centrul de 
Sănătate, s. Cioreşti, 
r-nul Nisporeni

71. Tamaciuc Pavel or. Străşeni 1958 PL jurist-economist, şef, Ofi ciul 
Cadastral Teritorial Străşeni

72. Saşcov Galina or. Criuleni 1962 PL
pedagog, şef-adjunct, Direcţia 
asistenţă socială şi protecţie a 
familiei, Consiliul raional Criuleni

73. Bădărău Zinaida or. Călăraşi 1964 PL istoric, profesor, Liceul Teoretic 
„V. Alecsandri”, or. Călăraşi

74. Miron Natalia or. Orhei 1976 PL psiholog, psiholog, Gimnaziul 
„M. Eminescu”, or. Orhei

75. Chiorescu Doina mun. Chişinău 1990 PL studentă, Universitatea de Stat 
din Moldova, mun. Chişinău

76. Sin Iurie
s. Slobozia 
Mare, 
r-nul Cahul

1982 PL

management tehnologii 
informaţionale şi comunicare, 
specialist principal, Direcţia 
generală învăţămînt, Consiliul 
raional Cahul

77. Crăciun Ludmila s. Pîrîta,
r-nul Dubăsari 1977 PL

pedagog, inspector, 
Inspectoratul Teritorial al Muncii 
Chişinău

78. Salcuţan 
Eugeniu

s. Mereni, 
r-nul Anenii Noi 1980 PL jurist, inspector-şef, Inspecţia 

Ecologică Anenii Noi

79. Sîrbu Ion s. Buţeni,
r-nul Hînceşti 1959 PL

agronom, director executiv, 
organizaţia raionalǎ Hînceşti, 
Federaţia Naţională a 
Fermierilor din Moldova

80. Iucal Vasile or. Ungheni 1963 PL istoric, director, Muzeul de 
Istorie şi Etnografi e, or. Ungheni
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Nr.
d/o

Numele, 
prenumele Domiciliul

Anul 
naş-
terii

Aparte-
nenţa

politică

Profesia 
(ocupaţia)

81. Savcenco 
Svetlana or. Căuşeni 1966 PL pedagog, educator, grădiniţa de 

copii nr. 1, or. Căuşeni

82. Tulbure Ion com. Tîrşiţei, 
r-nul Teleneşti 1967 PL economist, primarul comunei 

Tîrşiţei, r-nul Teleneşti

83. Moldovanu 
Vladimir mun. Chişinău 1976 PL jurist, director, ÎI „Moldovanu 

Vladimir”, mun. Chişinău

84. Creţu Oleg or. Leova 1977 PL
avocat, jurist, director general, 
SRL „ALEXLEON-COM”, 
or. Leova

85. Ursachi Angela s. Mateuţi, 
r-nul Rezina 1972 PL

pedagog, şef adjunct, Ofi ciul 
Teritorial Orhei al Cancelariei 
de Stat

86. Beresteanu 
Anatolie

s. Topala, 
r-nul Cimişlia 1962 PL

medic anesteziolog reanimator, 
medic, IMSP Spitalul raional 
Cimişlia

87. Guţu Vasile or. Rîşcani 1959 PL
inginer-mecanic, director, 
Colegiul Agroindustrial, 
or. Rîşcani

88. Balan Rodica s. Gribova, 
r-nul Drochia 1975 PL

medic, medic, Staţia Zonală 
Asistenţa Medicală Urgentă 
Drochia

89. Croitoru 
Veaceslav or. Şoldăneşti 1957 PL medic, medic internist, 

IMSP Spitalul raional Şoldăneşti

90. Marcoci Mihail or. Soroca 1958 PL inginer-constructor, director, 
SA „Drumuri Soroca”, or. Soroca

91. Spînu Dumitru or. Făleşti 1965 PL medic, vicedirector medical, 
IMSP Spitalul raional Făleşti
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3. DOCUMENTE ALE COMISIEI 
ELECTORALE CENTRALE

3.1. DOCUMENTE CU CARACTER GENERAL

COMPONENŢA COMISIEI ELECTORALE CENTRALE

Eugeniu ŞTIRBU – preşedintele Comisiei

Renata LAPTI – vicepreşedintele Comisiei

Iurie CIOCAN – secretarul Comisiei

Mihai BUŞULEAC – membru al Comisiei

Vasile GAFTON – membru al Comisiei

Nicolae GÎRBU – membru al Comisiei

Victor KOSTEŢKI – membru al Comisiei

Pavel MIDRIGAN – membru al Comisiei

Valentin VIZANT – membru al Comisiei
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LISTA 
reprezentanţilor cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală 

Centrală desemnaţi de către concurenţii electorali 
pentru alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010

Nr. 
d/o

Numele, 
prenumele

reprezentantului 
Concurentul electoral

Hotărîrea CEC 
privind confi rmarea 

reprezentantului

1. Brănişteru Constantin Partidul Republican din Moldova Nr. 3624
din 11 octombrie 2010

2. Druţa Filipp Partidul Naţional Liberal Nr. 3625
din 11 octombrie 2010

3. Garbuz Elena Partidul Politic „Patrioţii Moldovei” Nr. 3626
din 11 octombrie 2010

4. Moţarschi Vadim Partidul Comuniştilor din Republica 
Moldova

Nr. 3627
din 11 octombrie 2010

5. Andrieş Roman Partidul Liberal Nr. 3628
din 11 octombrie 2010

6. Lozinschi Andrei Partidul Mişcarea Acţiunea 
Europeană

Nr. 3629
din 11 octombrie 2010

7. Mihai Natalia Partidul Popular Creştin Democrat Nr. 3630
din 11 octombrie 2010

8. Graur Dumitru Partidul Politic „Alianţa MOLDOVA 
NOASTRĂ”

Nr. 3632
din 11 octombrie 2010

9. Volentir Andrei Partidul Democrat din Moldova Nr. 3633
din 11 octombrie 2010

10. Manolache Andrian Partidul „Moldova Unită-Eдиная 
Молдова”

Nr. 3634
din 11 octombrie 2010

11. Grincu Olesi Partidul Umanist din Moldova Nr. 3635
din 11 octombrie 2010

12. Modrîngă Vitalie Partidul Liberal Democrat din 
Moldova

Nr. 3656
din 15 octombrie 2010

13. Cojocari Serghei Pleşca Valeriu, candidat 
independent

Nr. 3667
din 19 octombrie 2010

14. Bordeniuc Oxana Partidul Conservator Nr. 3668
din 11 octombrie 2010

15. Balaur Sergiu Partidul Politic „PENTRU NEAM ŞI 
ŢARĂ”

Nr. 3693
din 22 octombrie 2010

16. Ungureanu Ion Partidul Popular Republican Nr. 3700
din 26 octombrie 2010
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17. Puşcaş Anatolie Stepaniuc Victor, candidat 
independent

Nr. 3701
din 26 octombrie 2010

18. Bantea-Croitoru 
Veaceslav Partidul Social Democrat Nr. 3702

din 26 octombrie 2010

19. Silkin Dmitri Mişcarea Social-Politică 
„Ravnopravie”

Nr. 3703
din 26 octombrie 2010

20. Grajdan Viorel Stati Gabriel, candidat independent Nr. 3707
din 26 octombrie 2010

21. Garam Iuliana Russu Gheorghe, candidat 
independent

Nr. 3713
din 29 octombrie 2010

22. Lomakin Alexandr Nazarenco Evghenii, candidat 
independent

Nr. 3714
din 29 octombrie 2010

23. Sîrghi Viorel Partidul Muncii Nr. 3715
din 29 octombrie 2010

24. Pripa Octavian Partidul Politic Partidul Ecologist 
„Alianţa Verde” din Moldova

Nr. 3717
din 29 octombrie 2010

25. Iovu Corneliu Cereteu Romeo, candidat 
independent

Nr. 3739
din 2 noiembrie 2010

26. Melnic Irina Volneanschi Leonid, candidat 
independent

Nr. 3740
din 2 noiembrie 2010

27. Lotca Dumitru Cazac Oleg, candidat independent Nr. 3742
din 2 noiembrie 2010

28. Cechir Viorelia Bolotnicov Oleg, candidat 
independent

Nr. 3743
din 2 noiembrie 2010

29. Iachim Igor Iachim Sergiu, candidat 
independent

Nr. 3745
din 2 noiembrie 2010

30. Spiridonov Evgheni Laguta Maia, candidat independent Nr. 3754
din 2 noiembrie 2010

31. Doroftei Roman Mişcarea Social-Politică a Romilor 
din Republica Moldova

Nr. 3772
din 5 noiembrie 2010

32. Fotescu Grigore Bîrlădeanu Afanasie, candidat 
independent

Nr. 3778
din 5 noiembrie 2010
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Aprobat 
prin hotărîrea nr. 3552 din 29 septembrie 2010,

modifi cat prin hot. CEC nr. 3689 din 22.10.10

PROGRAMUL CALENDARISTIC 
pentru realizarea acţiunilor de organizare şi desfăşurare 

a alegerilor parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010

Nr. 
d/o

Termen de 
realizare Referinţe Acţiunea

Responsabil

de pregătire de 
executare

1 29 septem. 
2010

Stabilirea locului şi timpului primirii 
documentelor necesare pentru 
înregistrarea candidaţilor (art. 44 
alin. (2))

Direcţia juridi-
că şi relaţii cu 
publicul

CEC

2
PÎnă la 

30 septem. 
2010

În termen de 2 
zile de la înce-
perea perioadei 
de desemnare 
a candidaţilor

Informarea publicului privind locul 
(biroul) şi timpul primirii documen-
telor necesare pentru înregistrarea 
candidaţilor (art.44 alin. (2))

Secţia edu-
caţie civică, 
training-uri şi 
secretariat 

CEC

3 29 septem. 
2010

Aducerea la cunoştinţă publică a 
listei partidelor şi organizaţiilor soci-
al-politice care, conform statutelor, 
au dreptul să participe la alegeri, în 
baza datelor prezentate de Ministe-
rul Justiţiei (art.26 alin. (1) lit. d))

Direcţia ale-
geri şi refe-
rendumuri 

CEC

4
Pînă la 

28 octom. 
2010, inclusiv

Cel tîrziu cu 30 
de zile înainte 
de alegeri

Declararea locului nou de şedere 
la organele administraţiei publice 
locale (art.39 alin.(2))

Secţia alegeri 
şi referendu-
muri 

Alegători, 
APL

I. Degrevarea, susţinerea fi nanciară a desfăşurării alegerilor

5 29 septem. 
2010

Degrevarea de atribuţiile de servi-
ciu de la locul de muncă permanent 
a membrilor care nu activează 
permanent în CEC (art.21 alin. (1))

Direcţia juridi-
că şi relaţii cu 
publicul

CEC

6 Pînă la 
8 octom. 2010

Stabilirea numărului de membri 
ai organelor electorale care pot fi  
degrevaţi de atribuţiile de la locul 
de muncă permanent şi termenul 
acestor degrevări (art. 26 alin. (1) lit. 
m), 32 alin. (4))

Direcţia fi nan-
ciară şi audit CEC

7
Pînă la 

8 octom. 2010, 
inclusiv 

Aprobarea statelor de personal ale 
aparatelor de lucru ale consiliilor 
electorale de circumscripţie, la pro-
punerea acestora (art. 27 alin. (10))

Secţia alegeri 
şi referendu-
muri 

CEC
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Nr. 
d/o

Termen de 
realizare Referinţe Acţiunea

Responsabil

de pregătire de 
executare

8 29 septem. 
2010

Aprobarea devizului de cheltuieli 
pentru organizarea şi desfăşurarea 
alegerilor (art. 35)

Direcţia 
fi nanciară şi 
audit

CEC

9
Pînă la 

8 octom. 2010, 
inclusiv

Stabilirea cuantumului creditului 
acordat concurenţilor electorali (art. 
37 alin. (1))

Direcţia 
fi nanciară şi 
audit

CEC

10
Pînă la 

8 octom. 2010, 
inclusiv

Stabilirea plafonului mijloacelor 
fi nanciare ce pot fi  virate în fondul 
electoral al concurenţilor electorali 
(art. 38 alin. (2))

Direcţia 
fi nanciară şi 
audit

CEC

11

Pînă la 
13 octom. 

2010, 
inclusiv

Degrevarea de atribuţiile de la locul 
de muncă permanent a membrilor 
consiliilor electorale de circum-
scripţie, la propunerea acestora, 
maximum 50 de zile (art. 26 alin.(1) 
lit. m), 32 alin. (4)) 

Secţia alegeri 
şi referendu-
muri 

CEC

12
Pînă la 

8 noiem. 2010, 
inclusiv 

Degrevarea de atribuţiile de la 
locul de muncă permanent a unor 
membri ai birourilor electorale, 
maximum 25 de zile (art. 28 lit. i) şi 
32 alin. (4))

Secţia alegeri 
şi referendu-
muri 

Consiliile 
electorale 
de circum-
scripţie, 
CEC

13

Imediat după 
înregistrarea 
concurenţilor 
electorali

Confi rmarea persoanei responsa-
bile de fi nanţe (trezorierul) (art.38 
alin. (3))

Secţia alegeri 
şi referendu-
muri

Concuren-
ţii electo-
rali, CEC

14

O dată 
la două 

săptămîni

Pînă la 25 
noiem. 2010, 

inclusiv

După înre-
gistrarea 
concurenţilor 
electorali

Cu două zile 
înainte de 
alegeri

Prezentarea către CEC a rapoar-
telor fi nanciare care vor conţine 
informaţii referitoare la venituri şi 
cheltuieli conform destinaţiei (art.38 
alin. (8))

Prezentarea CEC a raportului de 
totalizare, care va cuprinde toate 
informaţiile de care dispune în pri-
vinţa volumului şi surselor mijloace-
lor primite de concurenţii electorali 
(art. 38 alin.(10))

Direcţia 
fi nanciară 
şi audit

Concuren-
ţii electorali

15
În termen de 
24 ore de la 
primire

Plasarea pe pagina web a CEC 
a informaţiei despre veniturile şi 
cheltuielile concurenţilor electorali 
(art. 38 alin. 1 lit. c))

Direcţia fi nan-
ciară şi audit
Direcţia infor-
matizare

CEC
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Nr. 
d/o

Termen de 
realizare Referinţe Acţiunea

Responsabil

de pregătire de 
executare

II. Elaborarea actelor normative

16 După nece-
sitate

- Aducerea în concordanţă a regu-
lamentelor şi instrucţiunilor CEC cu 
modifi cările intervenite în legislaţia 
electorală şi cea conexă acesteia.
- elaborarea şi aprobarea, după 
necesitate, a unor regulamente şi 
instrucţiuni noi.

Direcţia juridi-
că şi relaţii cu 
publicul, 
Direcţia 
management 
alegeri

CEC

III. Elaborarea şi distribuirea documentaţiei electorale

17

29 septem. - 
15 octom. 

2010, 
inclusiv

Aprobarea modelelor de docu-
mente:
- legitimaţii, ecusoane, bristoale, 
invitaţii la votare, certifi cate pentru 
drept de vot (art. 27, 39 alin. (7), 
45, 55 alin. (3) şi (8) şi 63);
- liste electorale (art. 26 alin. (1), 
lit. f));
- documente de totalizare (art. 26 
alin. (1), lit. f), 56 alin. (7), 58 şi 59)

Secţia alegeri 
şi referendu-
muri 

CEC

18
În urma apro-
bării modelelor 
de documente 

Tipărirea documentelor electorale. 
Distribuirea acestora şi altor mate-
riale electorale consiliilor electorale 
de circumscripţie

Direcţia ma-
nagement 
alegeri

CEC

CEC

IV. Listele electorale

19

Pînă la 
2 noiem. 2010, 

inclusiv
Întocmirea listelor electorale în 
două exemplare (art. 39 şi 81)

Secţia alegeri 
şi referendu-
muri

APL, 
Misiunile 
diplomati-
ce/ofi ciile 
consulare

20 7 noiem. 2010
Cu cel puţin 20 
zile înainte de 
ziua alegerilor

Prezentarea listelor electorale, 
semnate de primar, birourilor 
electorale ale secţiilor de votare 
(art. 39)

Secţia alegeri 
şi referendu-
muri

APL

21

8 noiem. 2010

Pînă la 22 
noiem. 2010, 

inclusiv 

Cu 20 de zile 
înainte de ziua 
alegerilor

Cel tîrziu cu 5 
zile înainte de 
ziua alegerilor

Se fac accesibile listele electorale 
în localurile secţiilor de votare 
(art. 40)

Verifi carea corectitudinii întocmirii 
listelor electorale şi actualizarea 
acestora (art. 40)

Secţia alegeri 
şi referendu-
muri

Birourile 
electorale, 
Primăria,
Alegătorii
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Nr. 
d/o

Termen de 
realizare Referinţe Acţiunea

Responsabil

de pregătire de 
executare

V. Constituirea circumscripţiilor electorale, secţiilor de votare şi organelor electorale

22
Pînă la 

3 octom. 2010, 
inclusiv

Cu cel puţin 55 
de zile înainte 
de alegeri 

Constituirea circumscripţiilor elec-
torale de nivelul doi (art. 27 (1), 
art. 74)

Secţia alegeri 
şi referendu-
muri

23
Pînă la 

4 octom. 2010, 
inclusiv

Prezentarea a cîte 2 candidaturi la 
CEC pentru constituirea consiliilor 
electorale (art. 27 alin. (4), art. 74)

Judecătorii/
Curtea de 
apel, consili-
ile locale de 
nivelul doi/
Adunarea 
Populară a 
Găgăuziei

24
Pînă la

4 octom. 2010, 
inclusiv

Prezentarea candidaturilor la CEC 
pentru constituirea consiliilor elec-
torale (art. 27 alin. (4), art. 74)

Partidele 
reprezentate 
în Parlament

25
Pînă la 

5 octom. 2010, 
inclusiv

În cazul cînd numărul de candida-
turi nu este sufi cient, numărul ră-
mas de membri se completează din  
Registrul funcţionarilor electorali 
(art. 27 alin. (4), art. 74)

În cazul cînd partidele nu prezintă 
candidaturile lor în termenele 
stabilite, numărul necesar de candi-
daturi se completează din rezerva 
funcţionarilor electorali, 

iar dacă nici acestea nu prezintă 
candidaturile, numărul necesar se 
completează din Registrul funcţio-
narilor electorali (art. 27 alin. (5))

Secţia alegeri 
şi referendu-
muri 

Consiliile 
locale de 
nivelul doi/
Adunarea 
Populară a 
Găgăuziei

CEC

26
Pînă la 

8 octom. 2010, 
inclusiv

Cu cel puţin 50 
de zile înainte 
de alegeri

Constituirea consiliilor electorale 
de circumscripţie de nivelul doi (art. 
27, 74)

Secţia alegeri 
şi referendu-
muri

27

În decursul 
a 3 zile de la 
data constituirii 
consiliului

Alegerea prin vot secret a pre-
şedintelui, vicepreşedintelui şi 
secretarului consiliului electoral de 
circumscripţie
Comunicarea imediată  la CEC a 
rezultatelor acestor alegeri (art. 27 
alin. (7))

Secţia alegeri 
şi referendu-
muri 
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28

În decursul 
a 4 zile de la 
data constituirii 
consiliului

Aducerea la cunoştinţă publică a 
componenţei şi sediului consiliului 
electoral de circumscripţie, a modu-
lui de contactare pentru relaţii (art. 
27 alin. (8))

Secţia alegeri 
şi referendu-
muri 

29
Pînă la 

23 octom. 
2010, inclusiv

Cu cel puţin 35 
de zile înainte 
de alegeri

Constituirea secţiilor de votare (art. 
29 alin. (2), 29¹)

Secţia alegeri 
şi referendu-
muri 

30
Pînă la 

25 octom. 
2010, inclusiv

Îndată după 
constituire

Prezentarea la CEC a hotărîrii pri-
vind constituirea secţiilor de votare 
pe suport de hîrtie şi în variantă 
electronică

Consiliile 
electorale

31
Pînă la 

1 noiem.,
inclusiv

Îndată după 
prezentarea 
hotărîrilor

Aducerea la cunoştinţă publică, 
plasarea pe site-ul ofi cial al CEC, 
a informaţiei privind sediul secţiei 
de votare şi modul de contactare 
pentru relaţii  

Direcţia 
informatizare

32
Pînă la 

27 octom. 
2010, inclusiv

Depunerea a 3 candidaturi la con-
siliile electorale pentru constituirea 
birourilor electorale ale secţiilor de 
votare (art. 29 alin. (11), art. 74)

Consiliile 
locale

33
Pînă la 

25 octom. 
2010, inclusiv

Cel tîrziu cu 
7 zile înainte 
de expirarea 
termenului de 
constituire

Depunerea candidaturilor la consi-
liile electorale pentru constituirea 
birourilor electorale. 

Partidele 
reprezentate 
în Parlament

34
Pînă la 

28 octom. 
2010, inclusiv

În cazul cînd numărul de candi-
daturi  nu este sufi cient, numărul 
rămas de membri se completează 
din Registrul funcţionarilor electo-
rali la propunerea CEC (art. 29 alin. 
(11), art. 74)

În cazul cînd partidele nu prezintă 
candidaturile lor în termenele 
stabilite, numărul necesar de candi-
daturi se completează din rezerva 
funcţionarilor electorali,

iar dacă nici consiliul local nu pre-
zintă candidaturile, numărul nece-
sar se completează din Registrul 
funcţionarilor electorali la propune-
rea CEC (art. 29 alin. (11))

Consiliile 
electorale, 

Consiliile 
locale,

Consiliile 
electorale 
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35
Pînă la 

2 noiem. 2010, 
inclusiv

Cu cel puţin 25 
de zile înainte 
de ziua alege-
rilor 

Constituirea birourilor electorale ale 
secţiilor de votare (art. 29 alin. (10))

Secţia alegeri 
şi referendu-
muri 

36
În decursul a 2 
zile de la data 
constituirii 

Alegerea preşedintelui, vicepre-
şedintelui şi secretarului biroului 
electoral, comunicarea imediată a 
rezultatelor acestor alegeri consiliu-
lui electoral de circumscripţie (art. 
29 alin. (12))

Secţia alegeri 
şi referendu-
muri 

37

Îndată după 
alegerea 
preşedintelui, 
vicepreş. şi 
secretarului 
biroului

Aducerea la cunoştinţă publică a 
componenţei şi sediului biroului 
electoral, a modului de contactare 
pentru relaţii (art. 29 alin. (12))

Secţia alegeri 
şi referendu-
muri 

38
14-27 noiem.

2010,
inclusiv

Începînd cu 
2 săptămîni 
înainte de ziua 
votării şi pînă 
la ora 18.00 a 
zilei precedente 
votării

Primirea cererilor şi întocmirea 
listei alegătorilor care vor vota la 
locul afl ării (art.55 alin. (4))

Secţia alegeri 
şi referendu-
muri 

39
Pînă la 

27 noim. 2010, 
inclusiv

Pînă în ziua 
precedentă 
alegerilor

Eliberarea certifi catelor pentru 
drept de vot (art. 39 alin. (7)

Birourile 
electorale

VI. Votarea în străinătate

40
Pînă la 23 

octom. 2010, 
inclusiv

Cu cel puţin 35 
de zile înainte 
de alegeri

Îndată după 
determinarea 
acestora 

Organizarea şi constituirea 
secţiilor de votare în 
străinătate (art. 291 alin. (1), 
(2), (3))

Aducerea la cunoştinţă 
publică a informaţiei privind 
statele şi localităţile unde vor 
fi  înfi inţate secţii de votare în 
străinătate 

Guvernul, 
MAEIE,
Secţia alegeri 
şi referendu-
muri, Direcţia 
informatizare

41
Desemnarea preşedinţilor 
birourilor electorale din 
străinătate (art. 29 1 alin. (4)

Misiunile 
diplomatice/
ofi ciile con-
sulare
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42

Desemnarea a cîte o 
candidatură în componenţa 
biroului electoral din 
străinătate (art. 29 1 alin. (4)

Partidele 
reprezentate 
în Parlament

43

Completarea birourilor 
electorale din străinătate (art. 
29 1 alin. (4))

În cazul în care numărul 
persoanelor propuse 
este insufi cient, birourile 
electorale se completează 
din Registrul funcţionarilor 
electorali, cu avizul MAEIE 
(art. 29 1 alin. (4))

Consiliul 
electoral 
Chişinău,

CEC

44

18 octomb.-
12 noiem. 

2010, inclusiv

Cu 40 de zile 
înainte de ziua 
alegerilor şi se 
va termina cu 
15 zile pînă la 
ziua alegerilor

Înregistrarea prealabilă on-
line.
Aducerea la cunoştinţa 
alegătorilor a informaţiei 
privind perioada de 
înregistrare prealabilă 

Cetăţenii RM 
afl aţi în străi-
nătate, 
MAEIE, 
ambasade/ 
consulate

45
Pînă la 

24 noiem. 
2010, inclusiv

După fi naliza-
rea perioadei 
de înregistrare 
prealabilă 

Întocmirea şi transmiterea 
listelor electorale, altor 
documente şi materiale 
electorale birourilor electorale 

Direcţia infor-
matizare,
Secţia alegeri 
şi referendu-
muri

46

În cel mult 24 
de ore de la 
închiderea 
secţiilor

Transmiterea Consiliului 
electoral Chişinău a 
proceselor-verbale privind 
rezultatele numărării voturilor 
prin mijloace electronice (art. 
29 1 alin. (6)

Birourile 
electorale 
constituite în 
afara ţării

47
Pînă la 

1 decem.
2010, inclusiv

În termen de 
72 de ore după 
închiderea sec-
ţiilor de votare

Prezentarea CEC a 
proceselor-verbale privind 
rezultatele numărării voturilor 
întocmite de birourile 
electorale ale secţiilor de 
votare constituite în afara 
ţării, altor documente şi 
materiale electorale (art. 62)

Consiliul 
electoral 
Chişinău
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VII. Asigurarea bazei tehnico-materiale 

48

În termen de 3 
zile de la data 
începerii peri-
oadei electorale 

Stabilirea minimului de locuri 
de afi şaj electoral şi a mini-
mului de localuri pentru desfă-
şurarea întîlnirilor cu alegătorii 
(art. 47 alin.(7))
Afi şarea imediată şi aducerea 
la cunoştinţă publică a decizii-
lor (dispoziţiilor) respective 

Secţia alegeri 
şi referendu-
muri 

APL,
CEC

49

După constitu-
irea consiliilor 
şi birourilor 
electorale

Asigurarea de sprijin consiliilor 
şi birourilor electorale (art. 29 
alin. (2), 31 alin. (1), 35 alin. 
(6), 52 alin. (4)

Secţia alegeri 
şi referendu-
muri

APL, între-
prinderile, 
instituţiile 
etc., CEC

VIII. Organizarea şi desfăşurarea seminarelor

50 15, 16 octom. 
2010, inclusiv 2 zile 

Seminar republican cu participarea 
preşedinţilor şi secretarilor consili-
ilor electorale de circumscripţie de 
nivelul doi (art. 26 alin. (1) lit. k)) 

Aparatul CEC CEC

51 8-19 noiem.
2010

(conform unui 
grafi c special)

Seminar cu participarea preşedinţi-
lor şi secretarilor birourilor electora-
le ale secţiilor de votare, primarilor 
şi secretarilor consiliilor locale (art. 
26 alin. (1) lit. k), 28)

Consiliile 
electorale CEC

52 24/25 noiem. 
2010

Înainte de 
alegeri

Seminar cu participarea preşedin-
ţilor şi secretarilor birourilor electo-
rale (art. 28)

Consiliile 
electorale CEC

IX. Desemnarea şi înregistrarea candidaţilor

53

29 septem. -
28 octom. 

2010, inclusiv

Începînd cu 60 
de zile şi cel 
tîrziu cu 30 de 
zile înainte de 
ziua alegerilor

În decurs de 15 
zile de la data 
constituirii blocu-
rilor electorale

În decurs de 15 
zile de la înce-
perea perioadei 
electorale

Desemnarea candidaţilor (art.41)

În cazul cînd blocurile electorale 
s-au constituit după începerea 
perioadei electorale (art.41 alin. 
(2) lit. b))

În cazul cînd blocurile electorale 
s-au constituit pînă la începerea 
perioadei electorale 

Secţia alegeri 
şi referendu-
muri,
Direcţia juridi-
că şi relaţii cu 
publicul
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54
Începînd cu 
29 septem.

2010
 

Eliberarea listelor de subscripţie în 
susţinerea candidaţilor indepen-
denţi (art. 42)

Secţia alegeri 
şi referendu-
muri 

55
Pînă la 

28 octom. 
2010, inclusiv

Cel mai tîrziu 
cu 30 de zile 
înainte de ziua 
alegerilor

Depunerea documentelor pentru 
înregistrarea candidaţilor (art. 42, 
44 alin. (1) şi (2), 75, 78, 79)

CEC

56

Pînă la 
29 octom. 

2010, inclusiv, 
ora 09.00 

La ora 17.00 a 
zilei în care doi 
sau mai mulţi 
candidaţi au de-
pus actele spre 
înregistrare

Tragerea la sorţi în vederea de-
terminării ordinii de înscriere în 
buletinul de vot a candidaţilor (art. 
48 alin. (3))

57
Pînă la 

2 noiem. 2010, 
inclusiv

În termen de 5 
zile de la data 
primirii listelor

Verifi carea listelor de subscripţie 
(art. 42, 43, 78)

58
Pînă la 

4 noiem. 2010, 
inclusiv

În decursul a 7 
zile de la data 
primirii actelor

Înregistrarea candidaţilor desem-
naţi în alegeri (art. 44 alin. (3), 77, 
78 alin (2), 79)

59
Pînă la 

20 noiem. 
2010, inclusiv

Nu mai tîrziu de 
7 zile înainte de 
ziua alegerilor

Modifi carea listelor de candidaţi 
(retragerea candidaturii, întregii 
liste, înlocuirea unui candidat, 
schimbarea locului de ordine) 
(art. 46 alin. (6), 80)

60
Pînă la

12 noiem. 
2010, inclusiv

După înregis-
trarea candi-
daţilor

Publicarea listei integrale a candi-
daţilor  înregistraţi şi transmiterea 
acesteia către fi ecare secţie de 
votare (art. 44 alin. (6) şi (7))

61
În termen de 
3 zile de la data 
înregistrării

Eliberarea legitimaţiilor candidaţilor 
înregistraţi (art. 44 alin. (5))

Secţia alegeri 
şi referendu-
muri 

CEC

62

În termen de 
3 zile de la 
depunerea 
documentelor 

Confi rmarea reprezentanţilor cu 
drept de vot consultativ ai concuren-
ţilor electorali în CEC, precum şi în 
organele electorale ierarhic inferioa-
re, din momentul constituirii acestora. 
Eliberarea legitimaţiilor (art. 15)

Secţia alegeri 
şi referendu-
muri,
Consiliile şi 
birourile elec-
torale 

CEC

63
Pînă la 

15 octom. 
2010, inclusiv

Stabilirea numărului de persoane 
de încredere ale concurenţilor 
electorali (art. 45 alin. (1))

Secţia alegeri 
şi referendu-
muri 

CEC

64
Pînă la ziua 
precedentă 
alegerilor

Înregistrarea persoanelor de încre-
dere ale concurenţilor electorali şi 
eliberarea legitimaţiilor (art. 45 alin. 
(3, 4), 82)

Secţia alegeri 
şi referendu-
muri 

CEC
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X. Informarea alegătorilor

65
Pînă la 

7 noiem. 2010, 
inclusiv

Cel tîrziu cu 20 
de zile înainte 
de alegeri

Informarea alegătorilor despre 
sediul secţiei de votare la care ei 
vor vota (art. 40 alin. (1))

Secţia alegeri 
şi referendu-
muri 

Birourile 
electorale 

66
Pînă la 

17 noiem. 
2010, inclusiv

Cel tîrziu cu 10 
zile înainte de 
ziua alegerilor

Aducerea la cunoştinţa publică a 
timpului şi locului votării (art. 50)

Secţia alegeri 
şi referendu-
muri 

Birourile 
electorale 

67
Pe parcursul 
perioadei elec-
torale

Informarea alegătorilor prin spoturi/ 
postere/ comunicate de presă 
despre:
- data alegerilor;
- declararea locului de şedere;
- solicitarea certifi catului pentru 
drept de vot;
- lista actelor în baza cărora se 
permite votarea;
- verifi carea listelor electorale;
Procedura de vot în ţară:
- înregistrarea prealabilă;
- modalitatea de votare a studenţilor

Secţia edu-
caţie civică, 
traning-uri şi 
secretariat

CEC

XI. Monitorizarea alegerilor şi refl ectarea lor în mijloacele de informare în masă

68

Pînă la 
22 noiem. 

2010, inclusiv

Cu 5 zile îna-
inte de ziua 
alegerilor

Acreditarea observatorilor naţionali 
şi internaţionali, înregistrarea inter-
preţilor (art. 63 alin. (3, 4))

Acreditarea observatorilor naţio-
nali şi internaţionali, înregistrarea 
interpreţilor în secţiile de votare în 
străinătate (art. 63 alin. (2)

Acreditarea observatorilor naţionali 
în secţiile de votare (art. 63 alin. 
(1) şi (4))

Acreditarea reprezentanţilor insti-
tuţiilor mass-media din străinătate 
pentru refl ectarea campaniei 
electorale

Secţia edu-
caţie civică, 
training-uri şi 
secretariat 

CEC

Consiliile 
electorale 
de circum-
scripţie

69
În prima săptă-
mînă a perioa-
dei electorale

Depunerea la CCA a declaraţiilor 
privind politica editorială a radio-
difuzorilor în campania electorală 
(art.64¹ alin. 2)

Secţia edu-
caţie civică, 
training-uri şi 
secretariat

Radio-
difuzorii 
naţionali
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70 Săptămînal
Prezentarea către CCA a informaţi-
ei despre volumul de emisie electo-
rală în ziua precedentă alegerilor

Secţia edu-
caţie civică, 
training-uri şi 
secretariat

Radio-
difuzorii 
naţionali

71 O dată la două 
săptămîni 

Prezentarea către CEC a rapoar-
telor de monitorizare a modului de 
refl ectare a campaniei electorale 
de către radiodifuzorii naţionali 
(art.64¹ alin. 12)

Secţia edu-
caţie civică, 
training-uri

CCA

72
Pînă la 

25 noiem., 
inclusiv

Cu 2 zile înain-
tea alegerilor

Prezentarea către CEC a raportului 
de totalizare asupra monitorizării 
mass-media în campania electorală 
(art.64¹ alin. 12)

Secţia edu-
caţie civică, 
training-uri

CCA

XII. Buletinele de vot

73
Pînă la 

12 noiem. 
2010, inclusiv 

Modelul şi textul buletinului de vot 
(art. 48, 49 alin. (2), 83)
Înscrierea în buletinul de vot a 
concurenţilor electorali în ordinea 
rezultată din tragerea la sorţi efec-
tuată zilnic (art. 48 alin. (3), art. 83)

Secţia alegeri 
şi referendu-
muri 

CEC

74
Pînă la 

9 noiem., 
inclusiv

După afi şarea 
listelor elec-
torale

Transmiterea CEC a hotărîrii pri-
vind numărul de buletine de vot, 
care urmează a fi  tipărite, cores-
punzător numărului de alegători 
(art. 49 alin. (2) şi (3), art. 83)

Secţia alegeri 
şi referendu-
muri 

Birourile şi 
consiliile 
electorale 

75
Pînă la 

12 noiem. 
2010, inclusiv

După prezen-
tarea CEC a 
hotărîrilor consi-
liilor electorale 

Aprobarea tirajului buletinelor de 
vot necesar pentru efectuarea 
votării în fi ecare secţie de votare 
(art. 49 alin. (2) şi (3), art. 83)

Secţia alegeri 
şi referendu-
muri 

CEC

76
Pînă la 

25 noiem. 
2010, inclusiv

Cel tîrziu cu 
3 zile înainte de 
ziua alegerilor

Tipărirea buletinelor de vot şi distri-
buirea lor consiliilor electorale (art. 
49 alin. (3) şi (6), art. 83)

Secţia alegeri 
şi referendu-
muri 

CEC

77
Începînd cu 
25 noiem. 

2010

Remiterea buletinelor de vot biro-
urilor electorale (art. 49 alin. (3) şi 
(6), art. 83)

Secţia alegeri 
şi referendu-
muri 

Consiliile 
electorale 
de circum-
scripţie

XIII. Votarea 

78 28 noiembrie 
2010 Ziua alegerilor 

Votarea se efectuează de la 7.00 
pînă la 21.00 (art. 50, 84). 
Pînă la ora 15.00 în ziua votării 
cererile privind votarea la locul 
afl ării se vor prezenta împreună cu 
certifi catul medical

Birourile 
electorale 
şi consiliile 
electorale, 
CEC
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79 La ora 7.00 Pînă la începe-
rea votării

Verifi carea pregătirii secţiei de vo-
tare şi întocmirea procesului-verbal 
privind pregătirea acesteia pentru 
votare, semnarea lui, introducerea 
unui exemplar în urna de vot şi 
declararea votării deschise (art.55 
alin. (1), 84)

Secţia alegeri 
şi referendu-
muri 

Birourile 
electorale 

80 La ora 7.15
Transmiterea la consiliile electorale a 
informaţiei privind deschiderea secţii-
lor de votare şi numărul de alegători 

Consiliile 
electorale de 
circumscripţie 

Birourile 
electorale 

81 La ora 7.30
Prezentarea CEC a informaţiei pri-
vind deschiderea secţiilor de votare 
şi numărul de alegători 

Secţia alegeri 
şi referendu-
muri 

Consiliile 
electorale 

82

Conform Instruc-
ţiunii privind 
procesul de 
transmitere şi 
colectare a infor-
maţiilor electora-
le la organizarea 
şi desfăşurarea 
alegerilor parla-
mentare şi loca-
le generale

Transmiterea la consiliile electorale 
a informaţiei privind desfăşurarea 
votării 

Transmiterea la CEC prin poşta 
electronică a informaţiei privind 
mersul votării 

Secţia alegeri 
şi referendu-
muri, Direcţia 
informatizare

Birourile 
electorale 

Consiliile 
electorale 

83 Sistematic pe 
parcursul zilei

Informarea publicului privind partici-
parea alegătorilor la votare

Direcţia infor-
matizare CEC

XIV. Numărarea voturilor şi totalizarea rezultatelor alegerilor

84

După înche-
ierea votării 
şi numărarea 
voturilor

Completarea formularului special 
pentru numărarea voturilor, verifi ca-
rea datelor din acesta, întocmirea 
procesului-verbal privind rezultatele 
votării. 
Afi şarea imediată a procesului-ver-
bal la intrarea în secţia de votare. 
Înmînarea a cîte un exemplar de 
proces-verbal persoanelor autoriza-
te să asiste la operaţiile electorale 
(art. 56, 58, 85)

Secţia alegeri 
şi referendu-
muri 

Birourile 
electorale 

85

Nu mai tîrziu 
de 18 ore după 
anunţarea în-
chiderii secţiei 
de votare

Prezentarea documentelor şi mate-
rialelor electorale consiliilor electo-
rale de circumscripţie (art. 58, 85)

Secţia alegeri 
şi referendu-
muri 

Birourile 
electorale 
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Nr. 
d/o

Termen de 
realizare Referinţe Acţiunea

Responsabil

de pregătire de 
executare

86

După primirea 
documentelor 
de la birourile 
electorale

Întocmirea procesului-verbal privind 
totalizarea rezultatelor votării pe 
circumscripţie. 
Afi şarea acestuia la intrarea în 
sediul consiliului (art. 59, 85)

Secţia alegeri 
şi referendu-
muri 

Consiliile 
electorale 

87
Pînă la 

30 noiem. 
2010, inclusiv

În termen de 
48 de ore după 
închiderea sec-
ţiilor de votare

Prezentarea CEC a proceselor-ver-
bale cu privire la totalizarea rezul-
tatelor alegerilor pe circumscripţie, 
a documentelor şi materialelor 
electorale (art. 59 alin. (4), 62)

Secţia alegeri 
şi referendu-
muri 

Consiliile 
electorale 

88

Pînă la 
5 decem. 

2010, inclusiv

În termen de 
5 zile

Întocmirea procesului-verbal de 
totalizare.
Pregătirea raportului privind organi-
zarea şi desfăşurarea alegerilor.
Totalizarea rezultatelor alegerilor 
(art. 60 alin. (1, 2), 85, 86, 87, 88)

Direcţia in-
formatizare, 
Secţia alegeri 
şi referendu-
muri 

CEC

89
Pînă la 

7 decem. 
2010, inclusiv

În termen de 
48 de ore după 
totalizarea 
voturilor 

Prezentarea documentelor electo-
rale privind organizarea şi desfăşu-
rarea alegerilor, rezultatelor totali-
zării voturilor Curţii Constituţionale 
(art. 60 alin. (3), 89 alin. (1))

Secţia alegeri 
şi referendu-
muri,
Direcţia juri-
dică

CEC

90
Într-un termen 
cît mai scurt 
posibil

Prezentarea Parlamentului a rapor-
tului privind gestionarea mijloacelor 
fi nanciare alocate împreună cu 
avizul Curţii de Conturi (art. 35 
alin. (3))

Direcţia fi nan-
ciară şi audit CEC

91

În termen de 2 
zile după confi r-
marea legalităţii 
alegerilor

Tipărirea şi eliberarea legitimaţiilor 
deputaţilor aleşi (art. 89 alin. (3))

Secţia alegeri 
şi referendu-
muri 

CEC
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H O T Ă R Î R E
cu privire la constituirea comisiei de recepţionare a documentelor 
electorale în vederea înregistrării candidaţilor la funcţia de deputat 

pentru alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 

În legătură cu Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 563-V din 
28 septembrie 2010, privind dizolvarea Parlamentului de legislatura a XVIII-a 
şi stabilirea datei de 28 noiembrie 2010 pentru desfăşurarea alegerilor în 
noul Parlament şi în conformitate cu prevederile art. 18 şi 26 din Codul 
electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală 
HOTĂRĂŞTE:

1. Se constituie comisia de recepţionare a documentelor electorale în 
vederea înregistrării candidaţilor la funcţia de deputat pentru alegerile par-
lamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 în următoarea componenţă: 

Ciocan Iurie, preşedinte;− 
Buşuleac Mihai, membru; − 
Gafton Vasile, membru;− 
Gîrbu Nicolae, membru;− 
Kosteţki Victor, membru; − 
Midrigan Pavel, membru;− 
Vizant Valentin, membru;− 
Eşanu Ludmila, membru;− 
Borzin Corina, membru;− 
Musteaţă Mariana, membru. − 

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

Preşedintele
Comisiei Electorale Centrale Eugeniu ŞTIRBU

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale Iurie CIOCAN

Chişinău, 29 septembrie 2010
Nr. 3554
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H O T Ă R Î R E
cu privire la lista partidelor şi organizaţiilor social-politice 

care au dreptul de a participa la alegerile parlamentare
anticipate din 28 noiembrie 2010 

În legătură cu Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 563-V din 
28 septembrie 2010, privind dizolvarea Parlamentului de legislatura a XVIII-a 
şi stabilirea datei de 28 noiembrie 2010 pentru desfăşurarea alegerilor în 
noul Parlament şi în conformitate cu prevederile art.15, 18, 26 alin.(1) lit.d) 
şi 41 alin.(2) lit.a) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, 
Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE:

 1. Se dă publicităţii Lista partidelor şi organizaţiilor social-politice, 
prezentată de către Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova care, conform 
statutelor, au dreptul să participe la alegerile parlamentare anticipate din 
28 noiembrie 2010 (lista se anexează).

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

Preşedintele
Comisiei Electorale Centrale Eugeniu ŞTIRBU

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale Iurie CIOCAN

Chişinău, 29 septembrie 2010  
Nr. 3555
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Anexă
la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale 

nr. 3555 din 29 septembrie 2010

L I S T A 
partidelor şi organizaţiilor social-politice prezentată de către 

Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova 

1. Partidul Democrat din Moldova
2. Partidul Comuniştilor din Republica Moldova 
3. Partidul Politic „Alianţa MOLDOVA NOASTRĂ” 
4. Partidul Politic „Partidul Agrar din Moldova”
5. Partidul Socialist din Moldova
6. Partidul Legii şi Dreptăţii
7. Partidul Popular Creştin Democrat
8. Mişcarea Profesioniştilor „Speranţa-Надежда”
9. Partidul Politic „Partidul Liberal” 
10. Noul Partid Naţional Moldovenesc
11. Partidul Social Democrat 
12. Mişcarea social-politică „Forţa Nouă”
13. Partidul Politic „Partidul Socialiştilor din Moldova „Patria-Rodina” 
14. Mişcarea social-politică Republicană „RAVNOPRAVIE” 
15. Pаrtidul Politic „Partidul Ecologist „Alianţa Verde din Moldova” 
16. Partidul Naţional Român
17. Partidul Popular Republican
18. Partidul Republican din Moldova
19. Partidul Muncii 
20. Partidul Politic Partidul Uniunea Centristă din Moldova
21. Partidul European
22. Partidul Umanist din Moldova
23. Partidul „Moldova Unită-Eдиная Молдова”
24. Partidul Conservator
25. Partidul Naţional Liberal
26. Partidul Mişcarea Acţiunea Europeană
27. Partidul Politic „PENTRU NEAM ŞI ŢARĂ”
28. Partidul Liberal Democrat din Moldova 
29. Mişcarea Social-Politică a Romilor din Republica Moldova 
30. Partidul Politic „Patrioţii Moldovei’’ 
31. Partidul Politic „Casa Noastră – Moldova”
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H O T Ă R Î R E
cu privire la stabilirea locului şi timpului primirii documentelor 

necesare pentru înregistrarea candidaţilor pentru funcţia de 
deputat la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010

În baza Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr.538-V din 28 
septembrie 2010, prin care a fost dizolvat Parlamentul de legislatura a XVIII-a 
şi stabilită data de 28 noiembrie 2010 pentru desfăşurarea alegerilor în 
noul Parlament şi în conformitate cu prevederile art. 18, 26 şi 44 alin. (2) 
din Codul electoral şi pct.6 din Regulamentul cu privire la procedurile de 
tragere la sorţi, aprobat prin hotărîrea Comisiei nr.1811 din 5 august 2008, 
Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE:

1. Primirea documentelor necesare pentru înregistrarea candidaţilor 
la funcţia de deputat la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 
2010 se va efectua începînd cu data de 4 octombrie pînă la data de 28 
octombrie 2010, pe adresa: municipiul Chişinău, str. V.Alecsandri, nr.119, 
biroul 301.

În perioada 4 octombrie – 27 octombrie curent, documentele se vor 
recepţiona în zilele lucrătoare între orele 9.00-16.00. 

În ziua de 28 octombrie, documentele se vor recepţiona între orele 
9.00-17.00. 

2. Se constituie Comisia de tragere la sorţi în vederea stabilirii ordinii 
de primire a documentelor în următoarea componenţă: 

Iurie Ciocan – preşedinte; 
Mariana Musteaţă – membru;
Corina Borzin – membru.

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

Preşedintele
Comisiei Electorale Centrale Eugeniu ŞTIRBU

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale Iurie CIOCAN

Chişinău, 29 septembrie 2010
Nr. 3553



87

H O T Ă R Î R E
cu privire la constituirea circumscripţiilor electorale de nivelul 

doi în unităţile administrativ-teritoriale ale Republicii Moldova pentru 
alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010

Preşedintele Republicii Moldova, prin Decretul nr.563-V din 28 sep-
tembrie 2010, a stabilit data de 28 noiembrie 2010 pentru desfăşurarea 
alegerilor în noul Parlament. 

În conformitate cu art. 18, 26, 27, 74 din Codul electoral nr.1381-XIII 
din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE: 

1. Se constituie circumscripţiile electorale de nivelul doi pentru alegeri-
le parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010, după cum urmează:

Circumscripţia electorală municipală Chişinău, nr. 1
Circumscripţia electorală municipală Bălţi, nr. 2
Circumscripţia electorală municipală Bender, nr. 3
Circumscripţia electorală raională Anenii Noi, nr. 4
Circumscripţia electorală raională Basarabeasca, nr. 5
Circumscripţia electorală raională Briceni, nr. 6
Circumscripţia electorală raională Cahul, nr. 7
Circumscripţia electorală raională Cantemir, nr. 8
Circumscripţia electorală raională Călăraşi, nr. 9
Circumscripţia electorală raională Căuşeni, nr. 10
Circumscripţia electorală raională Cimişlia, nr. 11
Circumscripţia electorală raională Criuleni, nr. 12
Circumscripţia electorală raională Donduşeni, nr. 13
Circumscripţia electorală raională Drochia, nr. 14
Circumscripţia electorală raională Dubăsari, nr. 15
Circumscripţia electorală raională Edineţ, nr. 16
Circumscripţia electorală raională Făleşti, nr. 17
Circumscripţia electorală raională Floreşti, nr.18
Circumscripţia electorală raională Glodeni, nr. 19
Circumscripţia electorală raională Hînceşti, nr. 20
Circumscripţia electorală raională Ialoveni, nr. 21
Circumscripţia electorală raională Leova, nr. 22
Circumscripţia electorală raională Nisporeni, nr. 23
Circumscripţia electorală raională Ocniţa, nr. 24
Circumscripţia electorală raională Orhei, nr. 25
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Circumscripţia electorală raională Rezina, nr. 26
Circumscripţia electorală raională Rîşcani, nr. 27
Circumscripţia electorală raională Sîngerei, nr. 28
Circumscripţia electorală raională Soroca, nr. 29
Circumscripţia electorală raională Străşeni, nr. 30
Circumscripţia electorală raională Şoldăneşti, nr. 31
Circumscripţia electorală raională Ştefan Vodă, nr. 32
Circumscripţia electorală raională Taraclia, nr. 33
Circumscripţia electorală raională Teleneşti, nr. 34
Circumscripţia electorală raională Ungheni, nr. 35
Circumscripţia electorală a UTA Găgăuzia, nr. 36
Circumscripţia electorală pentru localităţile din stînga Nistrului, nr. 37

2. Circumscripţia electorală a municipiului Bender, avînd în componen-
ţa ei localităţi administrativ-teritoriale de nivelul întîi, se echivalează cu cir-
cumscripţiile electorale ale unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul doi.

3. Hotarele circumscripţiilor electorale cuprind teritoriul unităţilor admi-
nistrativ-teritoriale, prevăzute de Legea nr.764-XV din 27 decembrie 2001 
privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova, cu modi-
fi cările şi completările ulterioare.

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

Preşedintele
Comisiei Electorale Centrale Eugeniu ŞTIRBU

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale Iurie CIOCAN

Chişinău, 29 septembrie 2010  
Nr. 3556
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H O T ĂR Î R E
cu privire la stabilirea numărului de persoane de încredere 

ale concurenţilor electorali la alegerile parlamentare anticipate 
din 28 noiembrie 2010 

În conformitate cu art. 18, 26 şi 45 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 
21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE:

 
1. Se stabileşte pentru fi ecare concurent electoral la alegerile parla-

mentare anticipate din 28 noiembrie 2010 un număr de persoane de încre-
dere în fi ecare circumscripţie electorală, după cum urmează: 
Circumscripţia electorală municipală Chişinău, nr. 1  - 90
Circumscripţia electorală municipală Bălţi, nr. 2  - 20
Circumscripţia electorală municipală Bender, nr. 3  - 10
Circumscripţia electorală raională Anenii Noi, nr. 4  - 15
Circumscripţia electorală raională Basarabeasca, nr. 5  - 10
Circumscripţia electorală raională Briceni, nr. 6  - 15
Circumscripţia electorală raională Cahul, nr. 7  - 20
Circumscripţia electorală raională Cantemir, nr. 8  - 10
Circumscripţia electorală raională Călăraşi, nr. 9  - 15
Circumscripţia electorală raională Căuşeni, nr. 10  - 15
Circumscripţia electorală raională Cimişlia, nr. 11  - 10
Circumscripţia electorală raională Criuleni, nr. 12  - 10
Circumscripţia electorală raională Donduşeni, nr. 13  - 10
Circumscripţia electorală raională Drochia, nr. 14  - 15
Circumscripţia electorală raională Dubăsari, nr. 15  - 10
Circumscripţia electorală raională Edineţ, nr. 16  - 15
Circumscripţia electorală raională Făleşti, nr. 17  - 15
Circumscripţia electorală raională Floreşti, nr.18  - 15
Circumscripţia electorală raională Glodeni, nr. 19  - 10
Circumscripţia electorală raională Hînceşti, nr. 20  - 15
Circumscripţia electorală raională Ialoveni, nr. 21  - 15
Circumscripţia electorală raională Leova, nr. 22  - 10
Circumscripţia electorală raională Nisporeni, nr. 23  - 10
Circumscripţia electorală raională Ocniţa, nr. 24  - 10
Circumscripţia electorală raională Orhei, nr. 25  - 20
Circumscripţia electorală raională Rezina, nr. 26  - 10
Circumscripţia electorală raională Rîşcani, nr. 27  - 10
Circumscripţia electorală raională Sîngerei, nr. 28  - 15
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Circumscripţia electorală raională Soroca, nr. 29  - 20
Circumscripţia electorală raională Străşeni, nr. 30  - 15
Circumscripţia electorală raională Şoldăneşti, nr. 31  - 10
Circumscripţia electorală raională Ştefan Vodă, nr. 32  - 10
Circumscripţia electorală raională Taraclia, nr. 33  - 10
Circumscripţia electorală raională Teleneşti, nr. 34  - 15
Circumscripţia electorală raională Ungheni, nr. 35  - 20
Circumscripţia electorală a U.T.A. Găgăuzia, nr. 36  - 20
Circumscripţia electorală pentru localităţile din stînga Nistrului, nr. 37 - 20

Total - 585

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

Preşedintele
Comisiei Electorale Centrale Eugeniu ŞTIRBU

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale Iurie CIOCAN

Chişinău, 5 octombrie 2010
Nr. 3563
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CONSTITUIREA 
consiliilor electorale de circumscripţie

În scopul organizării şi desfăşurării alegerilor parlamentare anticipate 
din 28 noiembrie 2010 şi în conformitate cu art. 18, 26, 27, 28 lit. b), 29, 
29 1 şi 74 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia 
Electorală Centrală prin hotărîrile nr. 3579 - 3613 a constituit consiliile elec-
torale de circumscripţie, după cum urmează:

Consiliul electoral al circumscripţiei electorale municipale Chişinău nr. 1;
Consiliul electoral al circumscripţiei electorale municipale Bălţi nr. 2;
Consiliul electoral al circumscripţiei electorale raionale Anenii Noi nr. 4;
Consiliul electoral al circumscripţiei electorale raionale Basarabeasca nr. 5;
Consiliul electoral al circumscripţiei electorale raionale Briceni nr. 6;
Consiliul electoral al circumscripţiei electorale raionale Cahul nr. 7;
Consiliul electoral al circumscripţiei electorale raionale Cantemir nr. 8;
Consiliul electoral al circumscripţiei electorale raionale Călăraşi nr. 9;
Consiliul electoral al circumscripţiei electorale raionale Căuşeni nr. 10;
Consiliul electoral al circumscripţiei electorale raionale Cimişlia nr. 11;
Consiliul electoral al circumscripţiei electorale raionale Criuleni nr. 12;
Consiliul electoral al circumscripţiei electorale raionale Donduşeni nr. 13;
Consiliul electoral al circumscripţiei electorale raionale Drochia nr. 14;
Consiliul electoral al circumscripţiei electorale raionale Dubăsari nr. 15;
Consiliul electoral al circumscripţiei electorale raionale Edineţ nr. 16;
Consiliul electoral al circumscripţiei electorale raionale Făleşti nr. 17;
Consiliul electoral al circumscripţiei electorale raionale Floreşti nr. 18;
Consiliul electoral al circumscripţiei electorale raionale Glodeni nr. 19;
Consiliul electoral al circumscripţiei electorale raionale Hînceşti nr. 20;
Consiliul electoral al circumscripţiei electorale raionale Ialoveni nr. 21;
Consiliul electoral al circumscripţiei electorale raionale Leova nr. 22;
Consiliul electoral al circumscripţiei electorale raionale Nisporeni nr. 23;
Consiliul electoral al circumscripţiei electorale raionale Ocniţa nr. 24;
Consiliul electoral al circumscripţiei electorale raionale Orhei nr. 25;
Consiliul electoral al circumscripţiei electorale raionale Rezina nr. 26;
Consiliul electoral al circumscripţiei electorale raionale Rîşcani nr. 27;
Consiliul electoral al circumscripţiei electorale raionale Sîngerei nr. 28;
Consiliul electoral al circumscripţiei electorale raionale Soroca nr. 29;
Consiliul electoral al circumscripţiei electorale raionale Străşeni nr. 30;
Consiliul electoral al circumscripţiei electorale raionale Şoldăneşti nr. 31;
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Consiliul electoral al circumscripţiei electorale raionale Ştefan Vodă nr. 32;
Consiliul electoral al circumscripţiei electorale raionale Taraclia nr. 33;
Consiliul electoral al circumscripţiei electorale raionale Teleneşti nr. 34;
Consiliul electoral al circumscripţiei electorale raionale Ungheni nr. 35;
Consiliul electoral al circumscripţiei electorale raionale U.T.A. Găgăuzia nr. 36.

Consiliile electorale de circumscripţie sus-menţionate, în conformitate 
cu art. 28 lit. b), 29, 29 1 şi 74 din Codul electoral, au constituit 2037 secţii 
de votare şi 2037 birouri electorale ale secţiilor de votare.
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H O T Ă R Î R E
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 

parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010

În scopul asigurării condiţiilor pentru buna desfăşurare a alegerilor par-
lamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 şi potrivit prevederilor art. 18, 
22 şi 26 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia 
Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE:

1. Autorităţile administraţiei publice şi alte instituţii vor asigura, conform 
competenţelor stabilite, pregătirea pentru desfăşurarea alegerilor, după 
cum urmează:

Ministerul Economiei:
-  alimentarea fără întrerupere cu energie electrică a tuturor organe-

lor electorale.
Ministerul Afacerilor Interne: 
-  securitatea personală în egală măsură a tuturor candidaţilor în ale-

geri;
-  securitatea şi ordinea publică în localităţile şi localurile de desfăşura-

re a întîlnirilor în teritoriu ale concurenţilor electorali cu alegătorii;
-  asistenţa organelor electorale şi administraţiei publice locale în 

vederea păstrării bunurilor materiale la consiliile şi birourile electo-
rale, escortarea transportării buletinelor de vot şi asigurarea inte-
grităţii acestora şi a altei documentaţii electorale;

-  prevenirea, contracararea şi constatarea contravenţiilor şi infracţi-
unilor în activitatea electorală;

-  acordarea asistenţei preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor 
de votare la asigurarea ordinii publice în localul de votare şi pe 
teritoriul din preajmă, în rază de 100 de metri de la locul votării;

-  securitatea incendiară.
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, misiunile diploma-

tice şi ofi ciile consulare: 
-  acordarea asistenţei necesare în organizarea şi desfăşurarea, în 

limitele legislaţiei în vigoare, a alegerilor în secţiile de votare con-
stituite pentru cetăţenii Republicii Moldova afl aţi în străinătate;

-  asigurarea personalului necesar şi acordarea asistenţei logistice în 
procesul de constituire şi funcţionare a organelor electorale din stră-
inătate;
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-  coordonarea procesului de organizare şi funcţionare a birourilor 
electorale ale secţiilor de votare din străinătate;

-  colaborarea în vederea acreditării mass-media din străinătate pen-
tru refl ectarea procesului electoral din Republica Moldova;

-  asigurarea securităţii în procesul de transportare, transmitere către 
şi returnarea de la birourile electorale ale secţiilor de votare din 
străinătate a buletinelor de vot, precum şi a tuturor materialelor 
electorale ce ţin de organizarea şi desfăşurarea alegerilor.

Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor:
-  la solicitarea cetăţenilor Republicii Moldova – eliberarea, în terme-

ne rezonabile, a actelor de identitate necesare pentru participarea 
la alegeri;

-  pe întreg teritoriul ţării – asigurarea funcţionării fără întrerupere a 
radioului şi televiziunii.

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor:
-  asigurarea căilor de acces către birourile electorale ale secţiilor de 

votare;
-  în caz de necesitate, la solicitarea administraţiei publice locale 

va acorda asistenţă informaţională şi logistică privind antrenarea 
agenţilor transportatori din teritoriu la efectuarea transporturilor.  

Serviciul de Informaţii şi Securitate:
-  securitatea acţiunilor ce ţin de confecţionarea matriţei buletinelor 

de vot, tipărirea şi distribuirea buletinelor de vot, precum şi la lichi-
darea matriţei;

-  neadmiterea accesului neautorizat la mijloacele tehnice, inclusiv la 
tipărirea buletinelor de vot şi a altei documentaţii electorale;

-  acordarea asistenţei necesare Ministerului Afacerilor Externe şi In-
tegrării Europene în vederea transportării buletinelor de vot pentru 
secţiile de votare din afara ţării.

„Moldtelecom” S.A.:
-  pe întreg teritoriul ţării – funcţionarea fără întrerupere a reţelelor 

telefonice, în special în sediile secţiilor de votare;
-  la solicitare, asigurarea accesului funcţionarilor electorali la servici-

ile reţelei de internet.
2. Concurenţilor electorali şi organelor electorale, în scopul executării 

prevederilor sus-menţionate, li se recomandă să conlucreze cu persoanele 
responsabile din cadrul autorităţilor publice centrale şi instituţiilor nomina-
lizate.
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3. Despre mersul executării prezentei hotărîri organele nominalizate 
vor informa Comisia Electorală Centrală o dată în 10 zile pe parcursul 
perioadei electorale.

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

Preşedintele
Comisiei Electorale Centrale Eugeniu ŞTIRBU

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale Iurie CIOCAN
 
  

Chişinău, 22 octombrie 2010
Nr. 3690 
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H O T Ă R Î R E
cu privire la responsabilităţile suplimentare ale unor autorităţi 

ale administraţiei publice centrale şi altor instituţii ce ţin de 
asigurarea desfăşurării în bune condiţii a procesului de renumărare 

a voturilor exprimate în alegerile parlamentare anticipate 
din 28 noiembrie 2010

În scopul asigurării executării Deciziei nr. 5 din 10 decembrie 2010 a 
Curţii Constituţionale şi creării condiţiilor pentru buna desfăşurare a pro-
cesului de renumărare a voturilor exprimate în alegerile parlamentare an-
ticipate din 28 noiembrie 2010 şi potrivit prevederilor art. 18, 22, 26 şi 60 
alin. (21) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia 
Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE:

1. Autorităţile administraţiei publice şi alte instituţii vor asigura, conform 
competenţelor stabilite, desfăşurarea în bune condiţii a procesului de re-
numărare a voturilor exprimate în alegerile parlamentare anticipate din 28 
noiembrie 2010, după cum urmează: 

Ministerul Economiei:
-  alimentarea fără întrerupere cu energie electrică a tuturor organe-

lor electorale.
Ministerul Afacerilor Interne: 
-  asistenţa şi paza organelor electorale în procesul de transportare 

de la/către judecătoriile de sector a cutiilor (sacilor) cu buletinele 
de vot şi documentele electorale necesare pentru desfăşurarea 
procedurii de renumărare a voturilor exprimate în alegerile parla-
mentare anticipate din 28 noiembrie 2010;

-  prevenirea, contracararea şi constatarea contravenţiilor şi infracţi-
unilor în activitatea electorală;

-  menţinerea ordinii publice în preajma birourilor electorale ale sec-
ţiilor de votare; 

-  securitatea incendiară.
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene: 
-  asistă la procesul de renumărare a buletinelor de vot din secţiile 

de votare din afara ţării organizat de către Consiliul electoral al 
circumscripţiei electorale municipale Chişinău nr. 1.

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor:
-  asigurarea căilor de acces către birourile electorale ale secţiilor de 

votare;
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-  în caz de necesitate, la solicitarea administraţiei publice locale 
va acorda asistenţă informaţională şi logistică privind antrenarea 
agenţilor transportatori din teritoriu la efectuarea transporturilor.  

„Moldtelecom” S.A.:
-  pe întreg teritoriul ţării – funcţionarea fără întrerupere a reţelelor te-

lefonice, în special în localurile unde vor activa organele electorale;
-  la solicitare, asigurarea accesului funcţionarilor electorali la servici-

ile reţelei de internet.
2. În scopul executării prevederilor sus-menţionate, organelor electo-

rale li se recomandă să conlucreze cu persoanele responsabile din cadrul 
autorităţilor publice centrale şi instituţiilor nominalizate.

3. Despre mersul executării prezentei hotărîri organele nominalizate 
vor informa Comisia Electorală Centrală odată cu totalizarea rezultatelor 
alegerilor parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 în urma renumă-
rării voturilor din 15 decembrie 2010.

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

Preşedintele
Comisiei Electorale Centrale Eugeniu ŞTIRBU

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale Iurie CIOCAN
  

Chişinău, 11 decembrie 2010
Nr. 3977
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3.2. MODELE DE DOCUMENTE ELECTORALE

Lista documentelor electorale aprobate de Comisia Electorală 
Centrală la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 

şi renumărarea voturilor exprimate din 15 decembrie 2010

Nr. 
d/o Denumirea documentului electoral

1. Lista electorală de bază
2. Lista electorală suplimentară
3. Lista electorală pentru votarea la locul afl ării
4. Proces-verbal privind pregătirea secţiei de votare pentru votare în ziua 

alegerilor
5. Proces-verbal privind rezultatele numărării voturilor întocmit de biroul 

electoral al secţiei de votare 
6. Proces-verbal privind totalizarea rezultatelor votării întocmit de consiliul 

electoral al circumscripţiei electorale
7. Formular special pentru numărarea voturilor
8. Raportul biroului electoral al secţiei de votare 
9. Raportul consiliului electoral al circumscripţiei electorale

10. Act privind rezultatele renumărării buletinelor de vot valabil exprimate 
pentru fi ecare concurent electoral, buletinelor de vot nevalabile, buletinelor 
neutilizate şi anulate în urma alegerilor parlamentare anticipate din 28 
noiembrie 2010 întocmit de biroul electoral al secţiei de votare 

11. Act privind totalizarea rezultatelor renumărării buletinelor de vot valabil 
exprimate pentru fi ecare concurent electoral, buletinelor de vot nevalabile, 
buletinelor neutilizate şi anulate în urma alegerilor parlamentare anticipate 
din 28 noiembrie 2010 întocmit de consiliul electoral de circumscripţie

12. Certifi cat pentru drept de vot
13. Legitimaţia de reprezentant al concurentului electoral: 

- în CEC 
- în consiliul electoral de circumscripţie 
- în biroul electoral al secţiei de votare 

14. Legitimaţia persoanei de încredere al concurentului electoral 
15. Legitimaţii ale membrilor consiliilor electorale de circumscripţie de nivelul doi:

- preşedinte 
- vicepreşedinte 
- secretar 
- membru
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16. Legitimaţia operatorului (proiect-pilot)
17. Ecusoane: 

- observatori internaţionali acreditaţi de CEC 
- observatori naţionali acreditaţi de CEC în consiliile electorale de 
circumscripţie 
- observatori naţionali acreditaţi de CEC în birourile electorale ale secţiilor 
de votare (în străinătate)
- observatori acreditaţi de consiliile electorale de circumscripţie în birourile 
electorale ale secţiilor de votare 
- interpret
- membri ai birourilor electorale ale secţiilor de votare: 
- preşedinte 
- vicepreşedinte 
- secretar 
- membru 

18. Bristol:
„Concurent electoral” 
„Buletine de vot nevalabile”
„Lista electorală suplimentară”

19. Invitaţia la votare
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Model
Alegerile parlamentare anticipate 

 28 noiembrie 2010

PROCES-VERBAL 
privind pregătirea secţiei de votare pentru votare în ziua alegerilor

_________________________________________________________________
denumirea biroului electoral şi numărul, satul (comuna), oraşul (municipiul), raionul, UTA Găgăuzia

  
În conformitate cu art. 55 alin. (1) din Codul electoral, la ora _____ în ziua votării ___ 

_____________ 2010, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, în prezenţa a _____ 
membri ai biroului şi a persoanelor autorizate să asiste la operaţiunile electorale, a verifi cat 
urnele de vot dacă sînt goale şi a sigilat ____ urne de vot staţionare şi ____ urne de vot 
mobile, a stabilit existenţa listelor electorale în care sînt înscrişi ___ alegători, a buletinelor de 
vot în număr total de ___ exemplare şi ___ ştampile electorale (de cauciuc, metal, „Anulat”, 
„Retras”, „Votat”).

În localul secţiei de votare sînt instalate _____ cabine pentru vot secret, un număr 
sufi cient de mese pentru activitatea membrilor biroului electoral, locuri pentru reprezentanţii 
şi observatorii concurenţilor electorali şi alte persoane autorizate să asiste la operaţiunile 
electorale.

Prezentul proces-verbal este întocmit în 2 exemplare şi, după semnarea lor de către 
membrii biroului, un exemplar va fi  introdus în urna de vot staţionară, după care preşedintele 
va declara votarea deschisă.
  
 Numele şi prenumele Semnătura

Preşedintele  ______________________   ___________________

Vicepreşedintele  ___________________   ___________________

Secretarul  ________________________   ___________________
  

Membrii biroului electoral al secţiei de votare:
 __________________________________   ___________________
 __________________________________   ___________________
 __________________________________   ___________________
 __________________________________   ___________________
 __________________________________   ___________________
 __________________________________   ___________________
 __________________________________   ___________________
 __________________________________   ___________________

Data întocmirii procesului-verbal  ____ ________________ 2010
 

 
L.Ş.
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Model
Alegerile parlamentare anticipate

28 noiembrie 2010

PROCES-VERBAL
privind rezultatele numărării voturilor

 întocmit de biroul electoral al secţiei de votare nr. _____
  
_________________________________________________________________

denumirea biroului electoral şi numărul, satul (comuna), oraşul (municipiul), raionul, UTA Găgăuzia
  

În conformitate cu art. 30, 57, 58 şi 85 din Codul electoral, biroul electoral al secţiei de 
votare a stabilit:

a)  numărul de alegători incluşi în listele electorale de bază    ______________
b)  numărul de alegători incluşi în listele electorale suplimentare    ______________
c)  numărul de alegători care au primit buletine de vot    ______________
d)  numărul de alegători care au participat la votare    ______________
e)  cifra ce refl ectă diferenţa dintre numărul buletinelor de vot primite  
 de alegători şi numărul alegătorilor care au participat la votare   ______________
f)  numărul buletinelor de vot declarate nevalabile    ______________
g)  numărul de voturi valabil exprimate pentru fi ecare concurent electoral:
  ____________

Nr.
d/o Concurentul electoral Numărul 

de voturi obţinute
g1   
g2   
g3   
g4   
g5   
g6   
g7   
g8   
g9   

g10   
g11   
g12   
g13   
g14   
g15   
g16   
g17   
g18   
g19   
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g20   
g21   
g22   
g23   
g24   
g25   
g26   

h)  numărul total de voturi valabil exprimate    ______________
i)  numărul buletinelor de vot primite  
 de biroul electoral al secţiei de votare    ______________
j)  numărul buletinelor de vot neutilizate şi anulate    ______________
  
 Numele şi prenumele Semnătura

Preşedintele  ______________________   ___________________

Vicepreşedintele  ___________________   ___________________

Secretarul  ________________________   ___________________
  

Membrii biroului electoral al secţiei de votare:
 __________________________________   ___________________
 __________________________________   ___________________
 __________________________________   ___________________
 __________________________________   ___________________
 __________________________________   ___________________
 __________________________________   ___________________
 __________________________________   ___________________
 __________________________________   ___________________

Data întocmirii procesului-verbal  ____ ________________ 2010
     ora ___ min. ___

 
 
 
 
  

Verifi caţi corectitudinea întocmirii procesului-verbal după următoarele formule: 
c≤a+b; c≥d; e=c-d; d=f+h; h=g1+g2+g3+…+gn; i=c+j. 

  

L.Ş.
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Model

Alegerile parlamentare anticipate
 28 noiembrie 2010

 PROCES-VERBAL 
 privind totalizarea rezultatelor votării

 întocmit de consiliul electoral al circumscripţiei electorale nr. _____
 
_________________________________________________________________

municipiul, raionul, UTA Găgăuzia
 

În conformitate cu art. 28, 59 şi 85 din Codul electoral, consiliul electoral de circumscripţie 
a stabilit:   
a)  numărul de alegători incluşi în listele electorale de bază  _______________
b)  numărul de alegători incluşi în listele electorale suplimentare  _______________
c)  numărul de alegători care au primit buletine de vot  _______________
d)  numărul de alegători care au participat la votare  _______________
e)  cifra ce refl ectă diferenţa dintre numărul buletinelor de vot primite 
 de alegători şi numărul alegătorilor care au participat la votare  _______________
f)  numărul buletinelor de vot declarate nevalabile  _______________
g)  numărul de voturi valabil exprimate pentru fi ecare concurent electoral:
 

Nr. 
d/o Concurentul electoral Numărul 

de voturi obţinute
g1   
g2   
g3   
g4   
g5   
g6   
g7   
g8   
g9   

g10   
g11
g12
g13
g14
g15
g16
g17
g18
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g19
g20
g21
g22
g23
g24
g25
g26

h)  numărul total de voturi valabil exprimate  _______________
i)  numărul buletinelor de vot primite de consiliul electoral de
 circumscripţie  _______________
j)  numărul de buletine neutilizate şi anulate  _______________
    
    
 Numele şi prenumele Semnătura

Preşedintele  ______________________   ___________________

Vicepreşedintele  ___________________   ___________________

Secretarul  ________________________   ___________________
  

Membrii consiliului electoral de circumscripţie:
 __________________________________   ___________________
 __________________________________   ___________________
 __________________________________   ___________________
 __________________________________   ___________________
 __________________________________   ___________________
 __________________________________   ___________________
 __________________________________   ___________________
 __________________________________   ___________________

Data întocmirii procesului-verbal  ____ ________________ 2010
     ora ___ min. ___

 
 
 
 
  

Verifi caţi corectitudinea întocmirii procesului-verbal după următoarele formule: 
c≤a+b; c≥d; e=c-d; d=f+h; h=g1+g2+g3+…+gn; i=c+j.

        

L.Ş.
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Model
Alegerile parlamentare anticipate

28 noiembrie 2010

Formular special pentru numărarea voturilor
Biroul electoral al secţiei de votare nr.________
Circumscripţia electorală nr. ________

a)  numărul de alegători incluşi în listele electorale de bază  __________________
b)  numărul de alegători incluşi în listele electorale suplimentare  __________________
с)  numărul de alegători care au primit buletine de vot  __________________
d)  numărul de alegători care au participat la votare  __________________
e)  cifra ce refl ectă diferenţa dintre numărul buletinelor de vot primite 
 de alegători şi numărul alegătorilor care au participat la votare  __________________
f)  numărul buletinelor de vot declarate nevalabile  __________________
g)  numărul de voturi valabil exprimate pentru fi ecare concurent electoral:

Nr. 
d/o

Concurentul electoral
(în ordinea conform buletinului de vot)

Numărul de voturi
obţinute (preliminar)

g1  
g2  
g3  
g4  
g5  
g6
g7  
g8  
g9  

g10  
g11
g12
g13
g14
g15

h)  numărul total de voturi valabil exprimate  __________________
i)  numărul buletinelor de vot primite de biroul electoral al secţiei 
 de votare   __________________
j)  numărul buletinelor de vot neutilizate şi anulate   __________________

Verifi caţi corectitudinea întocmirii datelor incluse în formularul special:
c≤a+b; c≥d; e=c-d; d=f+h; h=g1+g2+g3 +...+gn; i=c+j.

Notă: Datele formularului special se transmit prin SIAS „Alegeri” şi telefon consiliului electoral de circum-
scripţie imediat după numărarea voturilor şi conform art. 56 alin. (7) din Codul electoral se anexează la 
procesul-verbal al biroului electoral al secţiei de votare privind rezultatele numărării voturilor. 

Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare  __________________
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Model
ALEGERILE PARLAMENTARE ANTICIPATE 

28 noiembrie 2010 

RAPORTUL
biroului electoral al secţiei de votare nr. _____

_________________________________________________________________________
satul (comuna), oraşul (municipiul), raionul, UTA Găgăuzia

1.  Biroul electoral al secţiei de votare a fost constituit la ___ _______ 20__ în componenţa a 
___________ membri. Preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul biroului electoral au fost 
aleşi la şedinţa biroului electoral al secţiei de votare din ______________________.

2.  Au fost confi rmaţi în calitate de reprezentanţi cu drept de vot consultativ în biroul electo-
ral din partea următorilor concurenţi electorali: 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.

3.  În perioada de activitate biroul electoral s-a întrunit în ______________ şedinţe, a exa-
minat ______________ contestaţii (hotărîrile adoptate asupra acestora, precum şi opi-
niile separate se anexează):

a)  pînă în ziua alegerilor contestaţii au parvenit din partea ________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
referitor la ________________________________________________________________
________________________________________________________________________;
b)  în ziua alegerilor contestaţii au parvenit din partea _____________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
referitor la ________________________________________________________________
________________________________________________________________________ .
În total:
_________________ hotărîri asupra contestaţiilor;
_________________ opinii separate.

Au fost recunoscute ca întemeiate _____ contestaţii, au fost respinse _____ contestaţii.

4. În ziua votării secţia de votare s-a deschis la ora ____________.
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5.  La deschiderea secţiei de votare au participat (total)  __________________ (persoane)
e) membri ai biroului electoral  ______________________________________ (persoane)
f) reprezentanţi şi observatori ai concurenţilor electorali  _________________ (persoane)
g) observatori internaţionali  ________________________________________ (persoane)
h) observatori naţionali din partea asociaţiilor obşteşti  ___________________ (persoane)
i) reprezentanţi ai mijloacelor de informare în masă  ____________________(persoane).

6.  În ziua alegerilor au fost absenţi ___________ membri ai biroului electoral (se enumeră 
persoanele şi motivul absenţei) ____________________________________________

_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.

7. Pe parcursul votării ordinea a fost (nu a fost) încălcată (se expun încălcările şi măsurile 
întreprinse pentru înlăturarea lor) ___________________________________________

_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.

8.  Au completat buletinul de vot cu ajutorul altor persoane invitate în cabina pentru vot 
secret __________________ alegători.

9.  Secţia de votare a fost închisă la ora ____________ .

10.  La procedura numărării voturilor au participat:
membri ai biroului electoral ___________ ;
au asistat: 

a)  reprezentanţi şi observatori ai concurenţilor electorali din partea: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________;

b)  observatori internaţionali  _______________________________________  (persoane);
c)  observatori naţionali din partea asociaţiilor obşteşti  __________________  (persoane);
d)  reprezentanţi ai mijloacelor de informare în masă  ___________________  (persoane).

11.  Numărul de alegători înscrişi în lista electorală de bază la momentul transmiterii acesteia 
de către primărie biroului electoral al secţiei de votare___________ .

12.  Solicitări şi contestaţii privind neincluderea/excluderea alegătorului din lista electorală de 
bază au parvenit de la _______ subiecţi interesaţi.

13.  În urma modifi cărilor şi actualizărilor efectuate de către membrii biroului electoral al sec-
ţiei de votare, numărul de alegători înscrişi în lista electorală de bază constituie _____ .

14.  Certifi cate pentru drept de vot primite de la consiliul electoral de circumscripţie ____ ex.; 
certifi cate pentru drept de vot eliberate alegătorilor de către biroul electoral al secţiei de 
votare _______ ex.; certifi cate pentru drept de vot neutilizate/anulate ____ ex.
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15. Din numărul de alegători care au participat la votare, au votat: 
a)  în baza certifi catelor pentru drept de vot ______ ;
b)  în baza actului de identitate provizoriu de tip F-9 _____ ;
c)  la locul afl ării (cu urna de vot mobilă) _______ ;
d)  cu urna de vot specială __________ ;
e)  în baza declaraţiei privind locul nou de şedere ____________ ;
f)  cu carnet de student ___________ ;
g)  ____________________________________________________________________ .

16.  Procesul-verbal privind rezultatele numărării voturilor a fost întocmit în ______ exempla-
re şi semnate de ________ membri ai biroului electoral, _________ exemplare au fost 
înmînate reprezentanţilor concurenţilor electorali şi observatorilor.

Preşedintele biroului electoral
al secţiei de votare   _______________   _______________
           semnătura   numele, prenumele 

Comentariile şi completările la raport expuse de către
membrii biroului electoral al secţiei de votare
se anexează.     

Data întocmirii raportului  ___ ________________ 2010

          
          

L.Ş.
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Model
ALEGERILE PARLAMENTARE ANTICIPATE

28 noiembrie 2010

RAPORTUL
consiliului electoral al circumscripţiei electorale nr. _____

_________________________________________________________________________
municipiul, raionul, UTA Găgăuzia

1. Consiliul electoral de circumscripţie a fost constituit la _____ ________________ 2010 
în componenţa a _______ membri.

 Preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul consiliului electoral au fost aleşi prin vot se-
cret la şedinţa consiliului din __________________________ . 

2.  Au fost confi rmaţi în calitate de reprezentanţi cu drept de vot consultativ în consiliul elec-
toral din partea următorilor concurenţi electorali:

________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.

3.  În perioada de activitate consiliul electoral s-a întrunit în _________________şedinţe, 
a examinat ________contestaţii (hotărîrile adoptate asupra acestora, precum şi opiniile 
separate se anexează): 

a)  pînă în ziua alegerilor contestaţii au parvenit din partea __________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
referitor la ________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________;
b)  în ziua alegerilor contestaţii au parvenit din partea _____________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
referitor la ________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.
În total:
_________________ hotărîri asupra contestaţiilor;
_________________ opinii separate.
Au fost recunoscute ca întemeiate _____ contestaţii, au fost respinse _____ contestaţii.

4. În urma examinării rapoartelor birourilor electorale ale secţiilor de votare s-a constatat:
În total:
_________________ contestaţii;
_________________ hotărîri;
_________________ opinii separate.
Au fost recunoscute ca întemeiate _____ contestaţii, au fost respinse _____ contestaţii.

5.  În total, pe circumscripţia electorală, au parvenit solicitări şi contestaţii privind neinclude-
rea/excluderea alegătorului din lista electorală de bază de la ______ subiecţi interesaţi.
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6.  În toate secţiile de votare, s-a efectuat votarea între orele 7.00 şi 21.00.
 În timpul votării şi la numărarea voturilor în secţiile de votare (conform rapoartelor birou-

rilor electorale ale secţiilor de votare) au asistat: 
a)  reprezentanţi şi observatori ai concurenţilor electorali  _________________ (persoane)
b)  observatori internaţionali  ________________________________________ (persoane)
c)  observatori naţionali din partea asociaţiilor obşteşti  ___________________ (persoane)
d)  reprezentanţi ai mijloacelor de informare în masă  ___________________  (persoane). 

7.  Pe durata campaniei electorale au fost acreditaţi _______ observatori din partea a 
__________ instituţii, inclusiv _______ observatori din partea a _________ concurenţi 
electorali şi ________ observatori naţionali din partea a ________ asociaţii obşteşti.

8.  Consiliul electoral de circumscripţie a activat în componenţa a____________ membri. 
 La operaţiunile electorale ale consiliului electoral de circumscripţie au asistat:
a) reprezentanţi şi observatori ai concurenţilor electorali  _________________ (persoane)
b) observatori internaţionali  ________________________________________ (persoane)
c) observatori naţionali din partea asociaţiilor obşteşti  ___________________ (persoane)
d) reprezentanţi ai mijloacelor de informare în masă  ____________________ (persoane)
 În ziua alegerilor au lipsit ____________ membri ai consiliului electoral (se enumeră 

persoanele şi motivul absenţei) ____________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.

9.  Certifi cate pentru drept de vot primite de la CEC __________ ex.; certifi cate pentru 
drept de vot eliberate birourilor electorale ale secţiilor de votare ________ ex.; certifi cate 
pentru drept de vot neutilizate/anulate ________ ex. 

10.  Din numărul de alegători care au participat la votare pe circumscripţie, au votat: 
a)  în baza certifi catelor pentru drept de vot ______________  ;
b)  în baza actului de identitate provizoriu de tip F-9  _______  ;
c)  la locul afl ării (cu urna de vot mobilă)  ________________  ;
d)  cu urna de vot specială  ___________________________  ;
e)  în baza declaraţiei privind locul nou de şedere  _________  ;
f)  cu carnet de student  _____________________________  ;
g) ______________________________________________________________________ .

11.  Procesul-verbal privind totalizarea rezultatelor votării pe circumscipţie a fost întocmit în 
conformitate cu cerinţele Codului electoral în ____ exemplare şi semnat de _______ 
membri.

 Opinii separate la întocmirea procesului-verbal nu sînt (dacă sînt opinii separate, se 
expune caracterul lor) ___________________________________________________

________________________________________________________________________ .

Preşedintele consiliului
electoral de circumscripţie  ___________  ______________________ 
        semnătura  numele, prenumele

Data întocmirii raportului  ______________2010 

L.Ş.
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Model
A C T 

privind rezultatele renumărării buletinelor de vot valabil exprimate pentru 
fi ecare concurent electoral, buletinelor de vot nevalabile, buletinelor 

neutilizate şi anulate în urma alegerilor parlamentare anticipate 
din 28 noiembrie 2010 întocmit de biroul electoral al secţiei de votare 

Membrii Biroului electoral al secţiei de votare nr. ____, satul (comuna) oraşul (munici-
piul) ____________________________________ în componenţa:

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

în prezenţa reprezentanţilor cu drept de vot consultativ în birourile electorale ale secţiilor de 
votare din partea concurenţilor electorali 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________,

observatorilor acreditaţi de către organele electorale 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

în ziua de _________________, ora _________ au desigilat sacii (cutiile), pachetele cu bule-
tinele de vot valabil exprimate pentru fi ecare concurent electoral, buletinelor de vot nevalabi-
le, buletinelor neutilizate şi anulate, listele electorale, inclusiv suplimentare.

 
La ora _____________ s-a început renumărarea buletinelor de vot valabil exprimate 

pentru fi ecare concurent electoral, buletinelor de vot nevalabile, buletinelor neutilizate şi anu-
late, verifi carea numărului de alegători înscrişi în listele electorale, inclusiv suplimentare şi a 
numărului de alegători care au primit buletine de vot şi au participat la votare.

În procesul renumărării buletinelor de vot valabil exprimate pentru fi ecare concurent 
electoral, buletinelor de vot nevalabile, buletinelor neutilizate şi anulate s-au stabilit urmă-
toarele erori:
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1) în pachetul cu buletinele de vot nevalabile s-au depistat buletine de vot valabil expri-
mate ale concurentului electoral:

__________________________________________  ________________
__________________________________________  ________________
__________________________________________  ________________
__________________________________________  ________________
__________________________________________  ________________
__________________________________________  ________________
__________________________________________  ________________
__________________________________________  ________________
__________________________________________  ________________
__________________________________________  ________________
__________________________________________  ________________
__________________________________________  ________________
__________________________________________  ________________
__________________________________________  ________________
__________________________________________  ________________
__________________________________________  ________________
__________________________________________  ________________

2) în pachetul cu buletine de vot valabil exprimate pentru fi ecare concurent electoral 
s-au depistat: 

a) buletine de vot nevalabile ____________ ________________
 ____________ ________________
 ____________ ________________
 ____________ ________________
 ____________ ________________
 ____________ ________________
 ____________ ________________
 ____________ ________________
 ____________ ________________
 ____________ ________________
 ____________ ________________
 ____________ ________________
 ____________ ________________
 ____________ ________________
 ____________ ________________
 ____________ ________________ 

b) în pachetul cu buletine de vot valabil exprimate ale concurentului electoral 
______________________ s-au depistat _________ buletine de vot valabil exprimate pentru 
concurentul electoral ____________________________;

- în pachetul cu buletine de vot valabil exprimate ale concurentului electoral 
______________________ s-au depistat _________ buletine de vot valabil exprimate pentru 
concurentul electoral ____________________________;   

- în pachetul cu buletine de vot valabil exprimate ale concurentului electoral 
______________________ s-au depistat _________ buletine de vot valabil exprimate pentru 
concurentul electoral ____________________________;   
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- în pachetul cu buletine de vot valabil exprimate ale concurentului electoral 
______________________ s-au depistat _________ buletine de vot valabil exprimate pentru 
concurentul electoral ____________________________; 

- în pachetul cu buletine de vot valabil exprimate ale concurentului electoral 
______________________ s-au depistat _________ buletine de vot valabil exprimate pentru 
concurentul electoral ____________________________; 

- în pachetul cu buletine de vot valabil exprimate ale concurentului electoral 
______________________ s-au depistat _________ buletine de vot valabil exprimate pentru 
concurentul electoral ____________________________;   

- în pachetul cu buletine de vot valabil exprimate ale concurentului electoral 
______________________ s-au depistat _________ buletine de vot valabil exprimate pentru 
concurentul electoral ____________________________;   

- în pachetul cu buletine de vot valabil exprimate ale concurentului electoral 
______________________ s-au depistat _________ buletine de vot valabil exprimate pentru 
concurentul electoral ____________________________; 

- în pachetul cu buletine de vot valabil exprimate ale concurentului electoral 
______________________ s-au depistat _________ buletine de vot valabil exprimate pentru 
concurentul electoral ____________________________; 

- în pachetul cu buletine de vot valabil exprimate ale concurentului electoral 
______________________ s-au depistat _________ buletine de vot valabil exprimate pentru 
concurentul electoral ____________________________;   

- în pachetul cu buletine de vot valabil exprimate ale concurentului electoral 
______________________ s-au depistat _________ buletine de vot valabil exprimate pentru 
concurentul electoral ____________________________;   

- în pachetul cu buletine de vot valabil exprimate ale concurentului electoral 
______________________ s-au depistat _________ buletine de vot valabil exprimate pentru 
concurentul electoral ____________________________; 

- în pachetul cu buletine de vot valabil exprimate ale concurentului electoral 
______________________ s-au depistat _________ buletine de vot valabil exprimate pentru 
concurentul electoral ____________________________; 

- în pachetul cu buletine de vot valabil exprimate ale concurentului electoral 
______________________ s-au depistat _________ buletine de vot valabil exprimate pentru 
concurentul electoral ____________________________;   

- în pachetul cu buletine de vot valabil exprimate ale concurentului electoral 
______________________ s-au depistat _________ buletine de vot valabil exprimate pentru 
concurentul electoral ____________________________;   

- în pachetul cu buletine de vot valabil exprimate ale concurentului electoral 
______________________ s-au depistat _________ buletine de vot valabil exprimate pentru 
concurentul electoral ____________________________.

Alte erori:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

În conformitate cu art. 60 alin. (21) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997 
şi în urma renumărării buletinelor de vot valabil exprimate pentru fi ecare concurent electoral, 
buletinelor de vot nevalabile, buletinelor neutilizate şi anulate, verifi cat cu numărul alegătorilor 
înscrişi în listele electorale şi suplimentare, numărul alegătorilor care au primit buletine de vot 
şi au participat la votare în urma alegerilor parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 
s-a constatat: 
    
    
 Datele în urma Datele din
 procesului de procesele-verbale
 renumărare  de totalizare
a) numărul de alegători incluşi în listele electorale _________ __________ 
b)  numărul de alegători incluşi în listele suplimentare  _________ __________
c)  numărul de alegători care au primit buletine de vot _________ __________
d)  numărul de alegători care au participat la votare _________ __________
e)  cifra ce refl ectă diferenţa dintre numărul buletinelor  
 de vot primite de alegători şi numărul alegătorilor care 
 au participat la votare  _________ __________
f)  numărul buletinelor de vot declarate nevalabile _________ __________
g)  numărul de voturi valabil exprimate pentru _________ __________
 fi ecare concurent electoral:

g1 Partidul Naţional Liberal   _________ __________
g2 Partidul Democrat din Moldova _________  __________
g3 Partidul Liberal _________ __________
g4 Partidul „Moldova Unită – Eдиная Молдова” _________ _________
g5 Partidul Popular Creştin Democrat _________ __________
g6 Partidul „Mişcarea Acţiunea Europeană” _________ __________
g7 Partidul Politic „Patrioţii Moldovei” _________ __________ 
g8 Partidul Politic „PENTRU NEAM ŞI ŢARĂ” _________ __________
g9 Partidul Republican din Moldova _________ __________
g10 Partidul Politic „Alianţa MOLDOVA NOASTRĂ” _________ __________
g11 Partidul Umanist din Moldova _________ __________
g12 Partidul Comuniştilor din Republica Moldova _________ __________
g13 Partidul Liberal Democrat din Moldova _________ __________
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g14 Pleşca Valeriu, candidat independent _________ __________
g15 Partidul Conservator _________ __________
g16 Stati Gabriel, candidat independent _________ __________
g17 Partidul Popular Republican _________ __________
g18 Mişcarea Social-Politică „Ravnopravie” _________ __________
g19 Partidul Social Democrat _________ __________
g20 Stepaniuc Victor, candidat independent _________ __________
g21 Mişcarea Social-Politică a Romilor
       din Republica Moldova  _________ __________
g22 Nazarenco Evgheni, candidat independent _________ __________
g23 Russu Gheorghe, candidat independent _________ __________
g24 Partidul Muncii _________ __________
g25 Laguta Maia, candidat independent _________ __________
g26 Partidul Politic Partidul Ecologist „Alianţa Verde” 
       din Moldova  _________ __________
g27 Ţîmbalist Tatiana, candidat independent _________ __________
g28 Cereteu Romeo, candidat independent _________ __________
g29 Bîrlădeanu Afanasie, candidat independent _________ __________
g30 Bolotnicov Oleg, candidat independent _________ __________
g31 Cazac Oleg, candidat independent _________ __________
g32 Ţaulean Vitalie, candidat independent _________ __________
g33 Burghilă-Leonte Elena, candidat independent _________ __________
g34 Cuşnir Valentina, candidat independent _________ __________ 
g35 Demian Alexandru, candidat independent _________ __________
g36 Iachim Sergiu, candidat independent _________ __________
g37 Axenova Natalia, candidat independent _________ __________
g38 Lupaşcu Vasile, candidat independent _________ __________
g39 Banari Sergiu, candidat independent _________ __________
 _________ __________

h)  numărul total de voturi valabil exprimate _________ __________
i)  numărul buletinelor de vot primite de biroul 
 electoral al secţiei de votare _________ __________
j)  numărul de buletine neutilizate şi anulate

Membrii biroului electoral al secţiei de votare:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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Reprezentanţi cu drept de vot consultativ în birourile electorale ale secţiilor de votare din 
partea concurenţilor electorali: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________,

Observatorii acreditaţi de către organele electorale: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

________________ 2010        
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Model
A C T 

privind totalizarea rezultatelor renumărării buletinelor de vot valabil 
exprimate pentru fi ecare concurent electoral, buletinelor de vot nevalabile, 
buletinelor neutilizate şi anulate în urma alegerilor parlamentare anticipate 

din 28 noiembrie 2010 întocmit de consiliul electoral de circumscripţie

Membrii Consiliului electoral al circumscripţiei electorale ________________________
______________ nr. ____, în componenţa:

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

în prezenţa reprezentanţilor cu drept de vot consultativ în consiliile electorale de circumscrip-
ţie din partea concurenţilor electorali 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________,

observatorilor acreditaţi de către organele electorale 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

în ziua de _________________, ora _________ birourile electorale ale secţiilor de votare au 
desigilat sacii (cutiile), pachetele cu buletinele de vot valabil exprimate pentru fi ecare concu-
rent electoral, buletinelor de vot nevalabile, buletinelor neutilizate şi anulate, listele electorale, 
inclusiv suplimentare.

 
La ora _____________ birourile electorale ale secţiilor de votare au început renumă-

rarea buletinelor de vot valabil exprimate pentru fi ecare concurent electoral, buletinelor de 
vot nevalabile, buletinelor neutilizate şi anulate, verifi carea numărului de alegători înscrişi în 
listele electorale, inclusiv suplimentare şi numărului de alegători care au primit buletine de 
vot şi au participat la votare.

În procesul renumărării buletinelor de vot valabil exprimate pentru fi ecare concurent 
electoral, buletinelor de vot nevalabile, buletinelor neutilizate şi anulat s-au stabilit următoa-
rele erori:
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1) în pachetul cu buletinele de vot nevalabile s-au depistat buletine de vot valabil expri-
mate ale concurentului electoral:

__________________________________________  ________________
__________________________________________  ________________
__________________________________________  ________________
__________________________________________  ________________
__________________________________________  ________________
__________________________________________  ________________
__________________________________________  ________________
__________________________________________  ________________
__________________________________________  ________________
__________________________________________  ________________
__________________________________________  ________________
__________________________________________  ________________
__________________________________________  ________________
__________________________________________  ________________
__________________________________________  ________________
__________________________________________  ________________
__________________________________________  ________________

2) în pachetul cu buletine de vot valabil exprimate pentru fi ecare concurent electoral 
s-au depistat: 

a) buletine de vot nevalabile ____________ ________________
 ____________ ________________
 ____________ ________________
 ____________ ________________
 ____________ ________________
 ____________ ________________
 ____________ ________________
 ____________ ________________
 ____________ ________________
 ____________ ________________
 ____________ ________________
 ____________ ________________
 ____________ ________________
 ____________ ________________
 ____________ ________________
 ____________ ________________ 

b) în pachetul cu buletine de vot valabil exprimate ale concurentului electoral 
______________________ s-au depistat _________ buletine de vot valabil exprimate pentru 
concurentul electoral ____________________________;

- în pachetul cu buletine de vot valabil exprimate ale concurentului electoral 
______________________ s-au depistat _________ buletine de vot valabil exprimate pentru 
concurentul electoral ____________________________;   

- în pachetul cu buletine de vot valabil exprimate ale concurentului electoral 
______________________ s-au depistat _________ buletine de vot valabil exprimate pentru 
concurentul electoral ____________________________;   
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- în pachetul cu buletine de vot valabil exprimate ale concurentului electoral 
______________________ s-au depistat _________ buletine de vot valabil exprimate pentru 
concurentul electoral ____________________________; 

- în pachetul cu buletine de vot valabil exprimate ale concurentului electoral 
______________________ s-au depistat _________ buletine de vot valabil exprimate pentru 
concurentul electoral ____________________________; 

- în pachetul cu buletine de vot valabil exprimate ale concurentului electoral 
______________________ s-au depistat _________ buletine de vot valabil exprimate pentru 
concurentul electoral ____________________________;   

- în pachetul cu buletine de vot valabil exprimate ale concurentului electoral 
______________________ s-au depistat _________ buletine de vot valabil exprimate pentru 
concurentul electoral ____________________________;   

- în pachetul cu buletine de vot valabil exprimate ale concurentului electoral 
______________________ s-au depistat _________ buletine de vot valabil exprimate pentru 
concurentul electoral ____________________________; 

- în pachetul cu buletine de vot valabil exprimate ale concurentului electoral 
______________________ s-au depistat _________ buletine de vot valabil exprimate pentru 
concurentul electoral ____________________________; 

- în pachetul cu buletine de vot valabil exprimate ale concurentului electoral 
______________________ s-au depistat _________ buletine de vot valabil exprimate pentru 
concurentul electoral ____________________________;   

- în pachetul cu buletine de vot valabil exprimate ale concurentului electoral 
______________________ s-au depistat _________ buletine de vot valabil exprimate pentru 
concurentul electoral ____________________________;   

- în pachetul cu buletine de vot valabil exprimate ale concurentului electoral 
______________________ s-au depistat _________ buletine de vot valabil exprimate pentru 
concurentul electoral ____________________________; 

- în pachetul cu buletine de vot valabil exprimate ale concurentului electoral 
______________________ s-au depistat _________ buletine de vot valabil exprimate pentru 
concurentul electoral ____________________________; 

- în pachetul cu buletine de vot valabil exprimate ale concurentului electoral 
______________________ s-au depistat _________ buletine de vot valabil exprimate pentru 
concurentul electoral ____________________________;   

- în pachetul cu buletine de vot valabil exprimate ale concurentului electoral 
______________________ s-au depistat _________ buletine de vot valabil exprimate pentru 
concurentul electoral ____________________________;   

- în pachetul cu buletine de vot valabil exprimate ale concurentului electoral 
______________________ s-au depistat _________ buletine de vot valabil exprimate pentru 
concurentul electoral ____________________________; 

- în pachetul cu buletine de vot valabil exprimate ale concurentului electoral 
______________________ s-au depistat _________ buletine de vot valabil exprimate pentru 
concurentul electoral ____________________________; 

Alte erori:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

În conformitate cu art. 60 alin. (21) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 
1997 şi în rezultatul renumărării buletinelor de vot valabil exprimate pentru fi ecare concurent 
electoral, buletinelor de vot nevalabile, buletinelor neutilizate şi anulate, verifi cat cu numărul 
alegătorilor înscrişi în listele electorale şi suplimentare, numărul alegătorilor care au primit 
buletine de vot şi au participat la votare în urma alegerilor parlamentare anticipate din 28 
noiembrie 2010 s-a constatat: 

  Datele în urma Datele din
  procesului de procesele-verbale
  renumărare  de totalizare
a)  numărul de alegători incluşi în listele electorale _________ __________ 
b)  numărul de alegători incluşi în listele suplimentare  _________ __________
c)  numărul de alegători care au primit buletine de vot _________ __________
d)  numărul de alegători care au participat la votare _________ __________
e)  cifra ce refl ectă diferenţa dintre numărul buletinelor  
 de vot primite de alegători şi numărul alegătorilor care 
 au participat la votare  _________ __________
f)  numărul buletinelor de vot declarate nevalabile _________ __________
g)  numărul de voturi valabil exprimate pentru  _________ __________
 fi ecare concurent electoral:

g1 Partidul Naţional Liberal   _________ __________
g2 Partidul Democrat din Moldova _________  __________
g3 Partidul Liberal _________ __________
g4 Partidul „Moldova Unită – Eдиная Молдова” _________ __________
g5 Partidul Popular Creştin Democrat _________ __________
g6 Partidul „Mişcarea Acţiunea Europeană” _________ __________
g7 Partidul Politic „Patrioţii Moldovei” _________ __________
g8 Partidul Politic „PENTRU NEAM ŞI ŢARĂ” _________ __________
g9 Partidul Republican din Moldova _________ __________
g10 Partidul Politic „Alianţa MOLDOVA NOASTRĂ” _________ __________
g11 Partidul Umanist din Moldova _________ __________
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g12 Partidul Comuniştilor din Republica Moldova _________ __________
g13 Partidul Liberal Democrat din Moldova _________ __________
g14 Pleşca Valeriu, candidat independent _________ __________
g15 Partidul Conservator _________ __________
g16 Stati Gabriel, candidat independent _________ __________
g17 Partidul Popular Republican _________ __________
g18 Mişcarea Social-Politică „Ravnopravie” _________ __________
g19 Partidul Social Democrat _________ __________
g20 Stepaniuc Victor, candidat independent _________ __________
g21 Mişcarea Social-Politică a Romilor
       din Republica Moldova _________ __________
g22 Nazarenco Evgheni, candidat independent _________ __________
g23 Russu Gheorghe, candidat independent _________ __________
g24 Partidul Muncii _________ __________
g25 Laguta Maia, candidat independent _________ __________
g26 Partidul Politic Partidul Ecologist „Alianţa Verde” 
       din Moldova _________ __________
g27 Ţîmbalist Tatiana, candidat independent _________ __________
g28 Cereteu Romeo, candidat independent _________ __________
g29 Bîrlădeanu Afanasie, candidat independent _________ __________
g30 Bolotnicov Oleg, candidat independent _________ __________
g31 Cazac Oleg, candidat independent _________ __________
g32 Ţaulean Vitalie, candidat independent _________ __________
g33 Burghilă-Leonte Elena, candidat independent _________ __________
g34 Cuşnir Valentina, candidat independent _________ __________ 
g35 Demian Alexandru, candidat independent _________ __________
g36 Iachim Sergiu, candidat independent _________ __________
g37 Axenova Natalia, candidat independent _________ __________
g38 Lupaşcu Vasile, candidat independent _________ __________
g39 Banari Sergiu, candidat independent _________ __________
  _________ __________

h) numărul total de voturi valabil exprimate _________ __________
i) numărul buletinelor de vot primite de biroul 
electoral al secţiei de votare _________ __________
j) numărul de buletine neutilizate şi anulate

Membrii consiliului electoral de circumscripţie:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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Reprezentanţi cu drept de vot consultativ în consiliul electoral de circumscripţie din par-
tea concurenţilor electorali: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________,

Observatorii acreditaţi de către organele electorale: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

____  ____________ 2010      
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3.3. DOCUMENTE CU CARACTER NORMATIV

Aprobat
prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale

nr. 137 din 14 februarie 2006, 
modifi cat şi completat prin hotărîrile CEC 

nr.386 din 12 decembrie 2006;
nr.503 din 18 aprilie 2007; 
nr.1627 din 8 aprilie 2008;

nr.1933 din 28 octombrie 2008;
nr.3376 din 27 iulie 2010

REGULAMENTUL
cu privire la activitatea Comisiei Electorale Centrale

I. Dispoziţii generale

1. Prezentul Regulament stabileşte condiţiile şi modul de activitate a Co-
misiei Electorale Centrale a Republicii Moldova (în continuare – Comisia).

2. Comisia este organ de stat constituit pentru organizarea şi desfă-
şurarea alegerilor. Mandatul Comisiei este de 5 ani. La expirarea acestui 
termen, componenţa Comisiei poate fi  modifi cată. În cazul în care man-
datul Comisiei Electorale Centrale expiră în cursul perioadei electorale, 
mandatul de drept se prelungeşte pînă la fi nele acestei perioade şi intrarea 
ulterioară în funcţie a noilor membri, dar cu cel mult 90 de zile.

Pct.2 modifi cat prin hot.CEC nr.3376 din 27.07.10
3. Comisia este organul electoral ierarhic superior şi activează continuu. 

Comisia este constituită din 9 membri cu drept de vot deliberativ, unul este 
desemnat de către Preşedintele Republicii Moldova, ceilalţi 8 membri sînt 
desemnaţi de către Parlament, cu respectarea reprezentării proporţionale a 
majorităţii şi a opoziţiei şi se confi rmă prin hotărîre a Parlamentului.

Pct.3 modifi cat prin hot.CEC nr.3376 din 27.07.10
4. În activitatea sa, Comisia se călăuzeşte de Constituţia Republicii 

Moldova, de Codul electoral, de legile şi hotărîrile Parlamentului, de de-
cretele Preşedintelui Republicii Moldova, de ordonanţele şi hotărîrile Gu-
vernului, de tratatele internaţionale în domeniu la care Republica Moldova 
este parte, de prezentul Regulament şi de alte acte normative.

5. Comisia îşi desfăşoară activitatea în mod colegial, liber şi deschis în 
limitele competenţei sale. 
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6. Hotărîrile Comisiei, adoptate în limitele competenţei sale, sînt acte 
administrative cu caracter individual sau normative, executorii pentru orga-
nele electorale inferioare, toate autorităţile publice, întreprinderi, instituţii 
şi organizaţii, persoane cu funcţii de răspundere, partide, alte organizaţii 
social-politice şi organele acestora, precum şi pentru toţi cetăţenii.

Pct.6 completat prin hot.CEC nr.3376 din 27.07.10
7. Comisia este persoană juridică, are buget propriu, cont bancar, sigi-

liu cu imaginea stemei de stat a Republicii Moldova şi denumirea în limba 
de stat, cont trezorerial, mijloace fi nanciare şi materiale.

8. Comisia dispune de stemă, drapel şi insignă proprii, aprobate de 
Comisia Naţională de Heraldică prin procesul-verbal nr. 78-III din 13 de-
cembrie 2005. Modul de folosire a acestora este stabilită prin Regulamen-
tul aprobat de Comisia Naţională de Heraldică.

9. Sediul permanent al Comisiei este Republica Moldova, mun. Chişi-
nău, str. Vasile Alecsandri 119. Şedinţele Comisiei se desfăşoară, de regu-
lă, la sediul ei permanent. Comisia este în drept să adopte hotărîri privind 
desfăşurarea şedinţelor în deplasare.

10. În activitatea sa, Comisia conlucrează cu autorităţile publice, insti-
tuţii, întreprinderi, organizaţii, partide şi alte organizaţii social-politice. 

11. În relaţiile cu autorităţile ofi ciale ale statelor străine, Comisia acţio-
nează în limitele competenţei sale.

12. Comisia în exercitarea atribuţiilor sale în conformitate cu legislaţia 
în vigoare asigură respectarea, garantarea şi realizarea drepturilor electo-
rale ale cetăţenilor Republicii Moldova.

Pct. 12 completat prin hot.CEC nr.386 din 12.12.06
13. Comisia este în drept să se ocupe de editarea cărţilor, broşurilor şi 

altor materiale ce ţin de asigurarea şi respectarea drepturilor electorale ale 
cetăţenilor, participarea acestora la alegeri şi referendumuri.

II. Organizarea activităţii Comisiei 

14. Comisia îşi exercită atribuţiile în perioada dintre alegeri conform art. 
22, iar în perioada electorală potrivit art. 26 din Codul electoral şi al unui plan 
calendaristic al acţiunilor electorale, aprobat de Comisie. Acest plan poate fi  
modifi cat la propunerea membrilor Comisiei prin hotărîre a acesteia.

15. Componenţa nominală a Comisiei se confi rmă prin Hotărîre a Par-
lamentului. Preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul Comisiei sînt aleşi 
din rîndul membrilor Comisiei cu majoritatea de voturi din numărul total al 
membrilor acesteia şi activează permanent.
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16. Procedura şi modul de desemnare a membrilor Comisiei, precum 
şi de alegere dintre ei a preşedintelui, vicepreşedintelui şi secretarului Co-
misiei se efectuează în conformitate cu prevederile art. 16 şi 17 din Codul 
electoral.

17. În cazul apariţiei unei vacanţe în componenţa Comisiei, Comisia 
înaintează către autoritatea respectivă un demers cu privire la completa-
rea vacanţei, potrivit art. 16 din Codul electoral.

18. Realegerea preşedintelui, vicepreşedintelui şi secretarului Comisi-
ei poate fi  iniţiată de cel puţin 1/3 din membrii Comisiei în condiţiile prevă-
zute de Codul electoral.

19. Revocarea poate fi  iniţiată de către organele care au desemnat 
persoanele respective în componenţa Comisiei. Revocarea poate fi  iniţiată 
şi la propunerea a cel puţin 1/3 din membrii Comisiei.

20. Mandatul membrilor Comisiei începe să curgă efectiv de la data 
confi rmării lor şi durează pînă la data expirării acestuia. Mandatul preşe-
dintelui, vicepreşedintelui, secretarului Comisiei începe efectiv din mo-
mentul alegerii şi durează pînă la data expirării acestuia. 

21. Exercitarea mandatului se efectuează personal. Mandatul nu poa-
te fi  transmis unei alte persoane.

Pct.21 modifi cat prin hot.CEC nr.1933 din 28.10.08
22. Mandatul de membru al Comisiei încetează înainte de termen în 

cazurile prevăzute de art. 19 alin. (2) şi art. 20 alin. (1) lit. b) – e) din Codul 
electoral.

23. Propunerile de modifi care şi completare a Regulamentului se îna-
intează de către membrii Comisiei.

24. Comisia Electorală Centrală este asistată de un aparat al cărui stat 
de personal se aprobă de către Comisie.

Drepturile, obligaţiile şi răspunderea funcţionarilor aparatului Comisi-
ei se stabilesc în fi şele de post aprobate prin Dispoziţia Preşedintelui, în 
conformitate cu Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului 
public. În perioada electorală, Comisia Electorală Centrală poate angaja, 
după caz, prin contract individual de muncă, personal în cadrul aparatu-
lui Comisiei, degrevînd persoanele respective de atribuţiile de la locul de 
muncă permanent.

Şoferii Comisiei Electorale Centrale sînt angajaţi prin contract indivi-
dual de muncă.

Pct.24 modifi cat prin hot.CEC nr.3376 din 27.07.10
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III. Drepturile şi obligaţiile membrilor Comisiei

25. Membrii Comisei au dreptul:
a) să facă propuneri şi obiecţii privind ordinea de zi a şedinţei Comisiei 

şi a modului de examinare a problemelor puse în discuţie;
b) să participe la dezbateri, să înainteze propuneri şi să voteze la 

adoptarea hotărîrilor Comisiei şi în alte cazuri, să adreseze întrebări rapor-
torilor, preşedintelui, vicepreşedintelui şi secretarului Comisiei şi să ceară 
răspunsuri la ele;

c) să-şi argumenteze propunerile şi să prezinte note informative asu-
pra problemei puse în discuţie;

d) să propună amendamente la proiectele hotărîrilor şi ale altor acte 
prezentate pentru aprobare Comisiei;

e) să ia cunoştinţă de documentele şi de proiectele hotărîrilor Comisiei 
ce urmează a fi  discutate la şedinţele Comisiei;

f) să ceară în condiţiile prevăzute de Codul electoral convocarea şe-
dinţelor extraordinare ale Comisiei (motivînd în scris necesitatea unei ast-
fel de convocări);

g) să ia cunoştinţă de documentele şi materialele Comisiei;
h) să înainteze, în scris sau verbal, propuneri în probleme ce ţin de 

competenţa Comisiei şi să ceară să fi e supuse aprobării;
i) să solicite pe durata mandatului prin intermediul aparatului CEC, în 

scris sau verbal, de la autorităţi publice, instituţii, întreprinderi şi organizaţii 
documente, informaţii necesare pentru organizarea şi desfăşurarea alege-
rilor şi referendumurilor; 

Lit. i) modifi cată prin hot.CEC nr.386 din 12.12.06
î) să-şi exprime în scris, în termen de 24 de ore de la adoptare, opinia 

separată asupra hotărîrii adoptate, care urmează a fi  anexată la hotărîrea 
respectivă.

Lit. î) inclusă prin hot.CEC nr.1933 din 28.10.08
26. Membrii Comisiei sînt obligaţi:
a) să respecte prevederile Codului electoral şi ale prezentului Regu-

lament;
b) să manifeste responsabilitate în exercitarea atribuţiilor ce le revin;
c) să participe la şedinţele Comisiei şi să-şi înregistreze prezenţa la 

secretarul Comisiei, iar în cazul în care membrul Comisiei este în imposi-
bilitatea de a participa la şedinţă, el comunică, din timp, despre absenţa sa 
şi motivele absenţei nemijlocit preşedintelui, vicepreşedintelui sau secre-
tarului Comisiei;
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d) să execute hotărîrile Comisiei şi/sau dispoziţiile preşedintelui, vice-
preşedintelui sau ale secretarului Comisiei;

e) să remită toate materialele aferente proiectului odată cu prezenta-
rea acestuia în ordinea de zi în condiţiile prezentului Regulament.

Lit. e) inclusă prin hot.CEC nr.1933 din 28.10.08
27. Atribuţiile membrilor Comisiei se stabilesc prin hotărîre a acesteia. 

Membrii Comisiei conlucrează cu organele centrale şi locale ale adminis-
traţiei publice, instituţii, întreprinderi, organizaţii. 

În perioada electorală, membrii Comisiei degrevaţi de la locul de mun-
că permanent semnează scrisori, telegrame şi alte documente de ieşire 
în domeniul de activitate încredinţat cu acordul prealabil al preşedintelui 
Comisiei.

În perioada electorală, concurenţii electorali pot desemna în compo-
nenţa Comisiei cîte un reprezentant cu drept de vot consultativ. 

28. Reprezentanţii cu drept de vot consultativ în Comisie au dreptul:
a) să ia cunoştinţă de documentele şi materialele Comisiei, să primeas-

că copii de pe aceste documente, să ceară autentifi carea acestora;
b) să ia cuvîntul la şedinţele Comisiei;
c) să conteste hotărîrile Comisiei în instanţele de judecată;
d) să înainteze propuneri, inclusiv la ordinea de zi conform pct.37 din 

prezentul Regulament;
Lit. d) completată prin hot.CEC nr.386 din 12.12.06

e) să benefi cieze şi de alte drepturi prevăzute de legislaţie.
29. Reprezentanţii cu drept de vot consultativ în Comisie sînt obligaţi:
a) să respecte prevederile Codului electoral şi ale prezentului Regu-

lament;
b) să manifeste responsabilitate în exercitarea atribuţiilor ce le sînt în-

credinţate;
c) să execute hotărîrile Comisiei.

IV. Atribuţiile preşedintelui, vicepreşedintelui 
şi secretarului Comisiei

30. Preşedintele Comisiei exercită următoarele atribuţii principale:
a) convoacă, prezidează şi conduce şedinţele Comisiei;
b) supune votului Comisiei proiectele de hotărîri, asigură numărarea 

voturilor, anunţă rezultatul votării cu precizarea voturilor „pro”, „contra” şi 
a abţinerilor;

c) semnează hotărîrile Comisiei, chiar dacă a votat împotriva adoptării 
acestora, precum şi procesul-verbal al şedinţei;
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d) supune votului Comisiei în şedinţă orice problemă care intră în com-
petenţa de soluţionare a Comisiei;

e) aplică, după caz, sancţiuni în limita competenţei sale sau propune 
Comisiei aplicarea unor asemenea sancţiuni;

f) reprezintă Comisia în relaţiile cu Parlamentul, Preşedintele Republi-
cii Moldova, Guvernul, Curtea Constituţională, Curtea Supremă de Justiţie, 
organele electorale ale altor state ori internaţionale, cu alte autorităţi publi-
ce, întreprinderi, instituţii, organizaţii, partide, cu persoanele cu funcţii de 
răspundere, organizaţii social-politice, precum şi cu cetăţenii;

g) dirijează activitatea aparatului şi emite dispoziţii;
h) soluţionează şi coordonează cu vicepreşedintele, secretarul şi mem-

brii Comisiei probleme referitoare la deplasarea de serviciu a membrilor 
Comisiei şi a lucrătorilor aparatului;

i) este ordonatorul mijloacelor fi nanciare alocate Comisiei de la bugetul 
de stat sau din alte surse prevăzute de legislaţie şi este responsabil pentru 
modul şi condiţiile în care resursele fi nanciare se cheltuiesc;

î) este responsabil de întocmirea proiectului de buget al Comisiei pe 
anul următor şi de prezentarea acestuia în termen organelor abilitate;

j) exercită şi alte atribuţii prevăzute de Codul electoral şi de prezentul 
Regulament.

31. Vicepreşedintele Comisiei îndeplineşte următoarele atribuţii prin-
cipale:

a) exercită atribuţiile preşedintelui Comisiei în caz de imposibilitate a 
acestuia de a-şi îndeplini atribuţiile;

b) coordonează întocmirea planului calendaristic al acţiunilor electora-
le, verifi că executarea în termenele stabilite a măsurilor programate;

c) este responsabil de examinarea contestaţiilor parvenite la Comisie, 
după caz, acordă consultaţii consiliilor electorale de circumscripţie în exa-
minarea contestaţiilor;

d) coordonează în comun cu preşedintele, secretarul şi membrii Comi-
siei problemele fi nanciare ale Comisiei (normele de fi nanţare a organelor 
electorale inferioare, cuantumul mijloacelor fi nanciare în perioada electo-
rală, controlul fi nanţării campaniilor electorale ale concurenţilor electorali);

e) efectuează studii şi, după caz, elaborează proiecte de acte legislati-
ve şi normative în domeniul electoral;

f) conlucrează cu autorităţile publice, întreprinderi, instituţii, organizaţii, 
partide, cu persoane cu funcţii de răspundere, organizaţii social-politice, 
precum şi cu cetăţenii în domeniul ce ţine pregătirea şi desfăşurarea ale-
gerilor şi referendumurilor;
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g) monitorizează utilizarea, conform destinaţiei, a resurselor fi nanciare 
ale concurenţilor electorali;

Lit. g) modifi cată prin hot.CEC nr.386 din 12.12.06
h) este responsabil de organizarea seminarelor şi implementarea pro-

gramelor de educaţie civică ce ţin de procesul electoral;
i) exercită şi alte atribuţii prevăzute de Codul electoral şi de prezentul 

Regulament.
32. Secretarul Comisiei exercită următoarele atribuţii principale:
a) asigură înştiinţarea membrilor Comisiei despre convocarea şedin-

ţelor, iar la cererea preşedintelui sau a majorităţii membrilor Comisiei or-
ganizează îndeplinirea şi a altor acţiuni necesare înştiinţării membrilor şi 
convocării şedinţei; 

b) asigură efectuarea lucrărilor de secretariat aferente şedinţei;
c) face apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţe a membri-

lor Comisiei;
d) numără voturile şi consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă 

preşedintelui Comisiei;
e) informează, în caz de necesitate, preşedintele Comisiei despre numă-

rul de voturi necesare pentru adoptarea unei sau altei hotărîri a Comisiei;
f) asigură întocmirea procesului-verbal al şedinţei, precum şi a dosare-

lor în care se păstrează materialele privind fi ecare chestiune de pe ordinea 
de zi a şedinţei;

g) semnează hotărîrile şi procesele-verbale ale Comisiei;
h) acordă membrilor Comisiei asistenţă şi sprijin în activitatea lor, inclu-

siv la redactarea proiectelor de hotărîre sau la defi nitivarea celor discutate 
şi aprobate de Comisie;

i) coordonează activitatea aparatului Comisiei;
î) la propunerea preşedintelui, vicepreşedintelui şi a membrilor Comisi-

ei întocmeşte planul de lucru al Comisiei şi îl înaintează spre aprobare;
j) exercită controlul asupra executării hotărîrilor Comisiei şi a dispozi-

ţiilor preşedintelui;
k) asigură aducerea la cunoştinţa membrilor Comisiei, consiliilor elec-

torale de circumscripţie, altor organe electorale, organelor administraţiei 
publice, instituţiilor, întreprinderilor, organizaţiilor, partidelor, organizaţiilor 
social-politice, persoanelor cu funcţii de răspundere a hotărîrilor Comisiei, 
dispoziţiilor preşedintelui, precum şi a altor materiale;

l) conlucrează cu mass-media în refl ectarea activităţii Comisiei;
m) coordonează activităţile ce ţin de implementarea tehnologiilor infor-

maţionale, precum şi a procedurii de votare electronică;
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n) conlucrează cu organizaţii internaţionale guvernamentale, precum 
şi cele neguvernamentale, organe electorale ale altor state în scopul efec-
tuării schimbului de experienţă în domeniul electoral;

o) coordonează modelele documentelor electorale;
p) exercită şi alte atribuţii prevăzute de Codul electoral şi de prezentul 

Regulament.

V. Şedinţele Comisiei

33. Forma de lucru a Comisiei este şedinţa. Şedinţele Comisiei sînt 
deliberative, dacă la ele participă majoritatea membrilor cu drept de vot 
deliberativ. Prezenţa membrilor Comisiei la şedinţă este obligatorie. Şedin-
ţele Comisiei sînt ordinare şi extraordinare.

34. În perioada dintre alegeri, şedinţele ordinare se desfăşoară o dată 
la două săptămîni – marţi, în perioada alegerilor – de două ori pe săptămî-
nă, marţi şi vineri.

Pct. 34 modifi cat prin hot.CEC nr.1627 din 08.04.08 
35. Şedinţele extraordinare se convoacă ori de cîte ori este necesar 

prin dispoziţia preşedintelui Comisiei. Şedinţele extraordinare pot fi  convo-
cate şi la cererea a cel puţin 3 membri ai Comisiei.

Pct. 35 modifi cat prin hot.CEC nr.1933 din 28.10.08
36. Ordinea de zi a şedinţei cuprinde chestiunile ce urmează a fi  exa-

minate în şedinţă şi numele raportorului (coraportorului).
37. Ordinea de zi se aduce la cunoştinţa membrilor Comisiei, de regu-

lă, cu 24 ore înainte de începerea şedinţei ordinare sau cu 12 ore înainte 
de începerea şedinţei extraordinare. Ordinea de zi a şedinţelor anunţate se 
publică pe site-ul ofi cial al Comisiei (www.cec.md), în termenele stabilite.

38. În avizul despre convocarea şedinţei, pe lîngă ordinea de zi, data, 
ora şi locul şedinţei, se indică modul de familiarizare a membrilor Comisiei 
cu proiectul şi/sau proiectele de documente ce urmează a fi  examinate 
la şedinţă, cu timpul acordat pentru raport, discuţii, luări de cuvînt şi alte 
probleme care se supun examinării în şedinţa Comisiei.

39. Proiectul ordinii de zi se întocmeşte la propunerea preşedintelui, 
vicepreşedintelui, secretarului sau a membrilor Comisiei care au cerut con-
vocarea Comisiei în condiţiile art. 25 din Codul electoral şi se supune apro-
bării Comisiei la începutul şedinţei.

40. Dacă şedinţa se va desfăşura în lipsa unui sau mai multor mem-
bri ai Comisiei, preşedintele, vicepreşedintele sau secretarul Comisiei sînt 
obligaţi să aducă la cunoştinţa membrilor Comisiei prezenţi în şedinţă in-
formaţia privind motivul absenţei membrului respectiv.
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41. Dezbaterile asupra problemelor se fac în ordinea în care acestea 
sînt înscrise pe ordinea de zi. Dezbaterile încep cu prezentarea succintă 
de către raportor a problemei înscrise pe ordinea de zi.

42. Se interzice intervenţia unui membru al Comisiei în discuţii în tim-
pul prezentării de către un alt membru al punctului său de vedere.

43. Preşedintele Comisiei are dreptul să limiteze timpul acordat pentru 
luările de cuvînt în funcţie de obiectul dezbaterii. În acest scop, el poate 
propune Comisiei spre aprobare durata de timp ce va fi  oferită fi ecărui 
vorbitor, precum şi durata totală pentru dezbaterea proiectului de hotărîre, 
care nu poate depăşi: 

– pentru prezentarea proiectului de hotărîre  – 15 minute; 
– cuvîntul de totalizare  – 5 minute;
– dezbateri  – 3 minute; 
– informaţii şi comentarii  – 2 minute. 
Membrul Comisiei este obligat ca în luarea sa de cuvînt să se refere 

exclusiv la problema care formează obiectul dezbaterii.
44. Asupra unui subiect afl at în discuţie un membru al Comisiei poate 

să intervină cel mult de două ori.
45. Preşedintele poate propune să fi e încheiate dezbaterile asupra 

unor probleme luate în discuţie la şedinţă. Propunerea privind încheierea 
dezbaterilor se aprobă cu acordul majorităţii membrilor prezenţi.

46. Preşedintele asigură menţinerea ordinii în timpul dezbaterilor. În 
cazul în care ordinea este perturbată, preşedintele poate să întrerupă dez-
baterile şi să ceară respectarea prezentului Regulament, fi ind în drept:

a) să cheme la ordine;
b) să lipsească vorbitorul de cuvînt;
c) să ceară eliminarea din sală a persoanelor, altele decît membrii Co-

misiei, care împiedică desfăşurarea şedinţei.
47. Membrilor Comisiei li se acorda dreptul la replică, în situaţia în care 

la adresa lor au fost aduse acuzaţii de un alt membru. 
48. Şedinţele Comisiei se desfăşoară în limba de stat sau, după caz, 

în limba rusă, asigurîndu-se în caz de necesitate traducerea în altă limbă. 
Actele Comisiei se întocmesc şi se adoptă în limba de stat, urmînd, după 
caz, să fi e traduse în limba rusă.

49. Şedinţele Comisiei sînt publice. Reprezentanţilor mijloacelor mass-
media din ţară şi străinătate li se garantează dreptul de a asista la şedin-
ţele Comisiei.

50. Dacă la şedinţa Comisiei participă persoane invitate, preşedintele 
Comisiei informează membrii Comisiei despre componenţa şi numărul de 
persoane invitate la şedinţă.
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51. Lucrările şedinţei se consemnează în procesul-verbal. În procesul-
verbal al şedinţei se introduc în mod obligatoriu toate observaţiile şi pro-
punerile membrilor Comisiei privind problemele luate în discuţie şi, după 
caz, opinia separată prezentată în scris de către reprezentanţii cu drept 
de vot consultativ. Procesul-verbal este semnat de către preşedintele şi 
secretarul Comisiei.

Pct. 51 modifi cat prin hot.CEC nr.1933 din 28.10.08
52. În cazul în care preşedintele Comisiei este în imposibilitatea de a 

participa la şedinţa respectivă, atribuţiile acestuia sînt exercitate de către 
vicepreşedintele Comisiei.

53. Secretarul Comisiei este responsabil de întocmirea proceselor-
verbale, ţine evidenţa hotărîrilor adoptate şi mersul executării lor, asistă 
preşedintele în realizarea atribuţiilor ce-i revin.

54. Sesizările ofi ciale (prezentate în scris) ale partidelor, organizaţiilor 
social-politice, precum şi ale candidaţilor independenţi depuse la Comisie 
în perioada dintre şedinţe, urmează a fi  examinate la şedinţa imediat urmă-
toare cu adoptarea unei hotărîri.

Pct. 54 modifi cat prin hot.CEC nr.1933 din 28.10.08

VI. Hotărîrile Comisiei şi procedura adoptării lor

55. Întru exercitarea atribuţiilor Comisia adoptă hotărîri cu votul majo-
rităţii membrilor cu drept de vot deliberativ.

Pct. 55 inclus prin hot.CEC nr.1933 din 28.10.08
56. La examinarea proiectului de hotărîre Comisia este în drept să 

adopte sau să amîne examinarea acestuia pentru a fi  transmis pentru per-
fecţionare membrilor Comisiei care au elaborat proiectul, cu implicarea, 
după caz, şi a altor membri ai Comisiei. La examinarea repetată a proiec-
tului de hotărîre se introduc rectifi cările ce au parvenit după examinarea 
prealabilă. În caz de necesitate, pentru examinarea cazurilor ce nu se afl ă 
în competenţa directă a Comisiei, Comisia poate solicita organelor abilitate 
în chestiunile discutate să se expună pe marginea acestora. 

57. Votul membrului Comisiei este individual şi nu poate fi  transmis 
altei persoane. Votul membrului Comisiei se exprimă public, prin ridicarea 
mîinii, în cadrul votării deschise. Procedura votării deschise poate fi  efec-
tuată şi prin apel nominal.

58. Comisia poate decide votarea secretă, la propunerea preşedintelui, 
vicepreşedintelui, secretarului sau a unuia dintre membrii Comisiei, cu excep-
ţia cazurilor cînd, prin lege sau regulament, se stabileşte o altă modalitate.
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59. Votarea prin apel nominal se desfăşoară în modul următor:
Preşedintele oferă explicaţii asupra obiectului votării şi sensului cu-

vintelor „pro”, „contra” şi „abţinut”. Secretarul Comisiei dă citire numelui şi 
prenumelui fi ecărui membru în ordinea alfabetică.

Membrul nominalizat se ridică şi pronunţă cuvîntul „pro”, „contra” sau 
„abţinut”, în funcţie de opţiunea sa.

60. Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot. Textul 
buletinelor de vot trebuie să fi e clar şi precis. Pentru exprimarea opţiunii se 
folosesc cuvintele „pro”, „contra” şi „abţinut”.

Buletinele de vot se introduc în urna de votare. La numărarea voturilor 
nu se iau în calcul buletinele de vot în care nu a fost exprimată opţiunea 
membrilor Comisiei sau au fost folosite mai multe cuvinte decît cele prevă-
zute în prezentul punct pentru exprimarea opţiunii.

61. Membrii Comisiei au dreptul să solicite ca în procesul-verbal al 
şedinţei să fi e consemnat expres modul în care au votat.

62. Proiectele de hotărîri sau propunerile respinse de membrii Comisi-
ei nu pot fi  supuse examinării în cadrul aceleiaşi şedinţe.

63. Hotărîrile după adoptarea lor sînt semnate de preşedintele şi de 
secretarul Comisiei, se plasează în termen de 24 de ore de la adoptare 
pe site-ul ofi cial al Comisiei şi se publică în termen de 5 zile în Monitorul 
Ofi cial al Republicii Moldova. 

Pct. 63 modifi cat prin hot.CEC nr.1933 din 28.10.08
64. În perioada electorală, hotărîrile Comisiei Electorale Centrale intră 

în vigoare la data adoptării.
Pct. 64 inclus prin hot.CEC nr.503 din 18 aprilie 2007

65. Fiecare act adoptat de Comisie este trecut în registrul de acte al 
Comisiei, cu atribuirea numărului de ordine corespunzător. 

VII. Atribuţiile de control ale Comisiei

66. Comisia exercită controlul asupra corectitudinii şi exactităţii aplică-
rii Codului electoral şi a altor acte normative în domeniu pe teritoriul ţării şi 
asupra executării propriilor hotărîri.

67. În limitele competenţei sale, Comisia examinează rapoartele primi-
te de la autorităţile publice, instituţii, întreprinderi, organizaţii, partide, alte 
organizaţii social-politice, persoane cu funcţii de răspundere, precum şi de 
la cetăţeni, adoptă hotărîri asupra lor, iar în caz de necesitate înaintează 
propunerile sale. Propunerile respective în mod obligatoriu urmează a fi  
examinate de către cei cărora le sînt adresate cu comunicarea ulterioară 
Comisiei a rezultatelor examinării, în termenele prevăzute de legislaţie.
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68. În baza hotărîrilor Comisiei şi la dispoziţia preşedintelui, membrul 
Comisiei poate să verifi ce activitatea autorităţilor publice, instituţiilor, în-
treprinderilor, organizaţiilor, partidelor, organizaţiilor social-politice privind 
chestiunile ce ţin ce competenţa Comisiei şi să ia cunoştinţă de materialul 
şi documentele necesare.

Pct. 68 modifi cat prin hot.CEC nr.1933 din 28.10.08

VIII. Informarea membrilor Comisiei

69. Comisia, în limitele competenţei sale, poate solicita informaţii de 
la autorităţile publice, instituţii, întreprinderi, organizaţii, partide, alte orga-
nizaţii social-politice, persoane cu funcţii de răspundere, iar acestea sînt 
obligate să le prezinte Comisiei în termenul solicitat. Informaţiile pot fi  ce-
rute şi comunicate în scris sau verbal.

IX. Dispoziţii fi nale şi tranzitorii

70. Prezentul Regulament intră în vigoare la data publicării în Monito-
rul Ofi cial al Republicii Moldova.

71. În perioada electorală nu se admite modifi carea şi completarea 
Regulamentului Comisiei Electorale Centrale. 
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Aprobat
prin hot.CEC nr. 395 din 14 decembrie 2006, 

modifi cat şi completat prin hotărîrile CEC 
nr. 538 din 26 aprilie 2007; 
nr. 562 din 28 aprilie 2007; 

nr. 581 din 4 mai 2007; 
nr. 1789 din 22 iulie 2008;

 nr. 3572 din 5 octombrie 2010

REGULAMENTUL
privind activitatea consiliului electoral de circumscripţie

I. Dispoziţii generale

1. Prezentul Regulament stabileşte condiţiile şi modul de activitate a 
consiliului electoral de circumscripţie.

2. Pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor, Comisia Electorală 
Centrală în conformitate cu art. 27, 74, 120, 158 şi 188 din Codul electo-
ral constituie pe perioada electorală consilii electorale de circumscripţie. 
În cazul alegerilor locale generale, consiliile electorale de circumscripţie 
ale unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul doi constituie la rîndul lor 
consiliile electorale de circumscripţie orăşeneşti (municipale), de sector, 
săteşti (comunale). În cazul desfăşurării alegerilor noi sau parţiale consi-
liile electorale de circumscripţie se constituie de către Comisia Electorală 
Centrală.

3. În activitatea sa consiliul electoral de circumscripţie se călăuzeşte 
de Constituţia Republicii Moldova, de Codul electoral, de legile şi hotărîrile 
Parlamentului, de hotărîrile Comisiei Electorale Centrale, de prezentul Re-
gulament şi de alte acte normative în domeniu.

4. Consiliul electoral de circumscripţie nu este persoană juridică, are 
cont bancar, ştampilă cu numărul de ordine al circumscripţiei electorale şi 
inscripţia „Consiliul electoral de circumscripţie”. 

II. Componenţa consiliului electoral de circumscripţie

5. Consiliul electoral de circumscripţie se constituie în componenţa a 
7-11 membri cu drept de vot deliberativ, dintre care în consiliile de circum-
scripţie de nivelul doi cel puţin trei persoane cu studii juridice superioare 
sau cu studii în domeniul administraţiei publice. În cazul desfăşurării refe-
rendumului local, consiliul se constituie din 5-11 membri. 
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6. În cazul alegerilor şi referendumurilor locale, consiliile electorale de 
circumscripţie se constituie în baza propunerilor consiliilor locale de nivelul 
întîi sau doi, iar în cazul cînd lipsesc aceste propuneri, ele sînt numite de 
Comisia Electorală Centrală din rezerva funcţionarilor electorali pe care o 
deţine. În măsura posibilităţii, în componenţa consiliilor electorale de cir-
cumscripţie se includ persoane cu studii juridice superioare.

7. Candidaturile membrilor consiliului electoral de circumscripţie se 
propun:

a) pentru consiliul electoral de circumscripţie al unităţii administrativ-
teritoriale de nivelul doi:

- 2 membri de către judecătoria din circumscripţia electorală;
- 2 membri de către consiliul local de nivelul doi.
b) pentru consiliul electoral de circumscripţie orăşenească (municipa-

lă), de sector, sătească (comunală):
- 2 membri, de către consiliul local de nivelul întîi.
8. Candidaturile celorlalţi membri cu drept de vot deliberativ în ambele 

cazuri se propun de către partide şi alte organizaţii social-politice repre-
zentate în Parlament la data constituirii consiliului electoral de circumscrip-
ţie, cîte unul de la fi ecare partid sau altă organizaţie social-politică, iar dacă 
nu este sufi cient, numărul rămas de membri se completează de Comisia 
Electorală Centrală, din Registrul funcţionarilor electorali. 

Pct.8 modifi cat prin hot.CEC nr.3377 din 27.07.10
9. În cazul cînd partidele şi alte organizaţii social-politice nu prezintă 

candidaturile sale în componenţa consiliului electoral de circumscripţie cel 
tîrziu cu 7 zile înainte de expirarea termenului de constituire a acestuia, nu-
mărul necesar de candidaturi se completează de către consiliul local sau 
Adunarea Populară a Găgăuziei, iar dacă nici acestea nu prezintă candi-
daturile, consiliul electoral se completează de Comisia Electorală Centrală, 
din Registrul funcţionarilor electorali. În cazul în care consiliul electoral de 
circumscripţie îndeplineşte şi funcţia de birou al secţiei de votare, membrii 
propuşi de către partide şi alte organizaţii social-politice reprezentate în 
Parlament nu pot fi  membri de partid.

Pct.9 completat prin hot.CEC nr.3377 din 27.07.10
10. Membrii consiliului electoral de circumscripţie propuşi de instanţele 

judecătoreşti şi de consiliile locale, deputaţi în Adunarea Populară a Gă-
găuziei nu pot fi  consilieri în consiliile locale şi membri de partid. Membrii 
consiliului cu drept de vot deliberativ nu pot fi  soţii, afi nii şi rudele de gradul 
întîi şi doi ale candidatului la alegeri.

Pct.10 completat prin hot.CEC nr.3377 din 27.07.10
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11. Concurenţii electorali, după înregistrarea lor, pot desemna cîte un 
reprezentant cu drept de vot consultativ în componenţa consiliului, care este 
confi rmat de acesta în termen de 3 zile de la momentul depunerii cererii. 
Drepturile şi obligaţiile reprezentantului concurentului electoral sînt stabi-
lite în Regulamentul cu privire la activitatea reprezentanţilor concurenţilor 
electorali, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr.383 din 12 
decembrie 2006. În activitatea sa reprezentantul se conduce de actele nor-
mative internaţionale la care Republica Moldova este parte, de Constituţia 
Republicii Moldova, de Codul electoral şi de prezentul Regulament.

Pct.8 modifi cat prin hot.CEC nr.3377 din 27.07.10

III. Atribuţiile consiliului electoral de circumscripţie

12. Pe perioada activităţii, consiliul electoral de circumscripţie îşi exer-
cită atribuţiile conform art. 28 din Codul electoral şi al Programului ca-
lendaristic pentru realizarea acţiunilor privind organizarea şi desfăşurarea 
alegerilor şi referendumurilor, adoptat de Comisia Electorală Centrală.

13. Consiliul electoral de circumscripţie are următoarele atribuţii: 
a) exercită controlul asupra executării prevederilor Codului electoral, 

ale altor legi care conţin prevederi referitoare la desfăşurarea alegerilor şi 
ale prezentului Regulament; 

b) constituie birourile electorale ale secţiilor de votare şi supraveghea-
ză activitatea lor, organizează instructaje pentru membrii acestora, propa-
gă procedura votării şi importanţa votului; 

c) distribuie birourilor electorale ale secţiilor de votare mijloace fi nan-
ciare; 

d) examinează comunicările ce ţin de organizarea şi desfăşurarea ale-
gerilor, sosite din partea autorităţilor administraţiei publice locale, a şefi lor 
de întreprinderi, instituţii şi organizaţii; 

f) asigură aprovizionarea birourilor electorale ale secţiilor de votare cu for-
mulare pentru listele electorale şi procesele-verbale, cu buletine de vot etc.;

g) înregistrează candidaţii independenţi şi listele de candidaţi din par-
tea partidelor şi altor organizaţii social-politice, blocurilor electorale, aduce 
la cunoştinţă publică informaţii despre aceştia; 

h) asigură accesul publicului la declaraţiile cu privire la venituri şi pro-
prietate ale candidaţilor în alegerile locale;

i) decide degrevarea de atribuţiile de la locul de muncă permanent a 
membrilor consiliilor electorale de nivelul întîi şi ai birourilor electorale pe 
perioada activităţii lor în componenţa acestor consilii şi birouri, propune 
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degrevarea de atribuţiile de la locul de muncă permanent a membrilor con-
siliilor electorale de nivelul doi;

j) totalizează rezultatele alegerilor din circumscripţie, prezintă Comisiei 
Electorale Centrale actele respective şi asigură publicarea în presa locală 
a rezultatelor votării; 

k) adună informaţii de la birourile electorale ale secţiilor de votare pri-
vind prezentarea alegătorilor la votare, totalizarea rezultatelor preliminare 
ale alegerilor şi le remite Comisiei Electorale Centrale; 

l) examinează cererile şi contestaţiile asupra hotărîrilor şi acţiunilor 
birourilor electorale ale secţiilor de votare şi adoptă hotărîri executorii în 
privinţa lor; 

m) exercită alte acţiuni ce ţin de organizarea şi desfăşurarea alegerilor. 
Pct.13 modifi cat prin hot.CEC nr.1789 din 22.07.08, nr.3377 din 27.07.10, 

nr.3572 din 05.10.10
14. În cazul alegerilor locale consiliul electoral de circumscripţie, în termen 

de 2 zile de la începerea perioadei de desemnare a candidaţilor, face publică 
informaţia privind locul (biroul), data şi ora primirii documentelor, adoptînd în 
acest sens o hotărîre. Intervalul de timp dintre momentul adoptării hotărîrii şi 
ora stabilită pentru primirea documentelor este de cel puţin 24 de ore.

Pct.14 completat prin hot.CEC nr.538 din 26.04.07, nr.3377 din 27.07.10.
15. Consiliile electorale de circumscripţie constituie secţiile de votare în 

localităţi, în baza propunerilor primarilor oraşelor (municipiilor), sectoarelor 
şi satelor (comunelor), cu cel puţin 35 de zile înainte de data alegerilor şi 
vor cuprinde cel puţin 30 şi cel mult 3000 de alegători. 

16. În cazul în care circumscripţia electorală reprezintă o singură lo-
calitate şi în ea este formată o singură secţie de votare, nu se înfi inţează 
birou electoral al secţiei de votare, atribuţiile acestuia fi ind exercitate de 
consiliul electoral de circumscripţie. 

17. În cazul în care referendumul local se desfăşoară concomitent cu 
alegerile (locale, parlamentare) sau concomitent cu referendumul republi-
can, consiliul electoral de circumscripţie îndeplineşte şi atribuţiile de consi-
liu pentru desfăşurarea referendumului local. 

18. În cazul alegerilor locale consiliul electoral de circumscripţie sta-
bileşte numărul persoanelor de încredere. Concurenţii electorali îşi selec-
tează în mod independent persoanele de încredere, le prezintă consiliului 
electoral care le înregistrează şi le eliberează legitimaţii. Drepturile şi re-
stricţiile în privinţa persoanelor de încredere sînt stabilite în Regulamentul 
cu privire la activitatea persoanelor de încredere ale concurenţilor electo-
rali, aprobat prin hotărîrea Comisiei nr.382 din 12 decembrie 2006. 
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19. Consiliul electoral de circumscripţie de comun cu administraţia pu-
blică locală este obligat să asigure în termene şi condiţii egale desfăşura-
rea întîlnirilor dintre concurenţi electorali şi alegători.

20. Consiliul electoral de circumscripţie asigură păstrarea buletinelor 
de vot tipărite pînă la remiterea lor, în ajunul alegerilor, biroului electoral al 
secţiei de votare în baza unui act de predare. Acces la buletinele de vot are 
numai preşedintele consiliului.

21. La cererea concurenţilor electorali consiliul electoral de circum-
scripţie acreditează cîte un observator pentru monitorizarea alegerilor în 
secţiile de votare. Prin hotărîre a consiliului electoral se acreditează obser-
vatori şi din partea asociaţiilor obşteşti califi cate din Republica Moldova. 
Procedura de acreditare a observatorilor este stabilită în Regulamentul 
privind statutul observatorilor şi procedura de acreditare a acestora, apro-
bat prin hotărîrea Comisiei nr.332 din 24 octombrie 2006. 

IV. Organizarea activităţii consiliului electoral 
de circumscripţie

22. În decursul a 3 zile de la data constituirii consiliului electoral de cir-
cumscripţie, membrii acestuia aleg din rîndul lor, prin vot secret, preşedin-
tele, vicepreşedintele şi secretarul consiliului, comunicînd imediat Comisiei 
Electorale Centrale rezultatele acestor alegeri. Prima şedinţă a consiliului 
electoral de circumscripţie este condusă pînă la alegerea preşedintelui de 
cel mai în vîrstă membru.

Pct.22 modifi cat prin hot.CEC nr.3572 din 05.10.10
23. Demiterea şi realegerea preşedintelui, vicepreşedintelui şi secreta-

rului consiliului poate fi  iniţiată de cel puţin 1/3 din membrii consiliului.
Pct.23 modifi cat şi completat prin hot.CEC nr.1789 din 22.07.08

24. Preşedintele consiliului electoral de circumscripţie:
- reprezintă consiliul în relaţiile cu CEC, cu alte autorităţi publice, 

întreprinderi, instituţii, organizaţii, partide, alte organizaţii social-
politice, precum şi cu cetăţenii;

- organizează activitatea consiliului şi a aparatului;
- convoacă şedinţele şi le prezidează;
- semnează hotărîrile şi procesele-verbale ale consiliului;
- este ordonatorul resurselor fi nanciare alocate consiliului;
- emite dispoziţii în limitele competenţei sale;
- îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de Codul electoral şi de pre-

zentul Regulament.



150

Preşedintele consiliului electoral este obligat să asigure păstrarea şi 
returnarea bunurilor primite de la Comisia Electorală Centrală, purtînd răs-
pundere materială conform legislaţiei în vigoare.

Pct.24 completat prin hot.CEC nr.1789 din 22.07.08
25. Vicepreşedintele consiliului electoral de circumscripţie:
- în lipsa preşedintelui exercită atribuţiile acestuia;
- asigură efectuarea controlului corespunderii documentelor privind 

înregistrarea concurenţilor electorali legislaţiei în vigoare, precum 
şi asupra veridicităţii datelor conţinute;

- organizează efectuarea controlului asupra legalităţii fi nanţării şi sus-
ţinerii materiale a campaniilor electorale ale candidaţilor la alegeri;

- asigură efectuarea controlului asupra respectării de către organul 
electoral inferior a legislaţiei electorale;

- exercită şi alte atribuţii prevăzute de Codul electoral şi de prezentul 
Regulament.

Pct.25 modifi cat prin hot.CEC nr.1789 din 22.07.08
26. Secretarul consiliului electoral de circumscripţie:
- organizează efectuarea lucrărilor de secretariat ale consiliului;
- organizează şi asigură pregătirea materialelor pentru desfăşurarea 

şedinţelor şi seminarelor consiliului;
- asigură înştiinţarea membrilor consiliului despre convocarea şe-

dinţelor; 
- asigură întocmirea procesului-verbal al şedinţei, precum şi a dosa-

relor în care se păstrează materialele privind fi ecare chestiune de 
pe ordinea de zi a şedinţei;

- semnează hotărîrile şi procesele-verbale ale consiliului;
- exercită controlul asupra executării hotărîrilor consiliului şi infor-

mează consiliul despre mersul executării;
- exercită controlul asupra executării dispoziţiilor Preşedintelui;
- asigură aducerea la cunoştinţă publică a hotărîrilor consiliului, pre-

cum şi a altor materiale;
- asigură transparenţa în activitatea consiliului;
- exercită şi alte atribuţii prevăzute de Codul electoral şi de prezentul 

Regulament.
27. În cazul lipsei temporare a preşedintelui, vicepreşedintelui sau a 

secretarului, preşedintele poate împuternici un alt membru cu drept de vot 
deliberativ să exercite atribuţiile ce le revin. 

28. Membrii consiliului electoral de circumscripţie dispun de dreptul 
de a-şi retrage calitatea de membru prin depunerea cererii respective la 
organul electoral superior sau pot fi  revocaţi.
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29. Membrul consiliului electoral este revocat de organul (autoritatea) 
sau concurentul electoral care l-a desemnat, pentru încălcarea interdicţiilor 
stabilite la art. 32 alin. (7) din Codul electoral, pentru lezarea drepturilor 
electorale ale alegătorilor, pentru absenţa consecutivă nemotivată la 2 şe-
dinţe ale organului electoral sau pentru refuzul de executare a deciziilor 
organului electoral din care face parte, constatate prin hotărîre a organului 
electoral din care acesta face parte. În cazul cînd hotărîrea a fost contes-
tată, revocarea se face după confi rmare de către organul electoral ierarhic 
superior.

Pct.29 modifi cat prin hot.CEC nr.562 din 28.04.07, nr.3377 din 27.07.10.
30. În cazul apariţiei vacanţei funcţiei de membru al consiliului, consiliul 

înaintează organului electoral superior şi autorităţii publice sau partidelor 
respective un demers cu privire la completarea vacanţei, dar nu mai tîrziu 
de ziua precedentă alegerilor.

31. Pentru organizarea efi cientă a activităţii pe parcursul întregii pe-
rioade electorale, consiliul va adopta o hotărîre privind desemnarea unor 
membri (în limitele stabilite de CEC) pentru degrevare de atribuţiile de 
serviciu de la locul de muncă permanent. Degrevarea se efectuează de 
organul electoral superior.

Pct.31 modifi cat prin hot.CEC nr.581 din 04.05.07.
32. Consiliul electoral de circumscripţie îşi desfăşoară activitatea în 

mod colegial. Forma de lucru este şedinţa. Şedinţele sînt deliberative, dacă 
la ele participă mai mult de 1/2 din membrii cu drept de vot deliberativ. 

33. Şedinţele se desfăşoară ori de cîte ori este necesar, dar nu mai 
rar decît o dată pe săptămînă. Convocarea şedinţei consiliului se face prin 
dispoziţia preşedintelui sau la solicitarea a 1/3 din numărul membrilor cu 
drept de vot deliberativ. 

34. Membrii consiliului electoral de circumscripţie sînt înştiinţaţi telefo-
nic sau prin orice alt mijloc despre ora, locul desfăşurării şi ordinea de zi a 
şedinţei, în timp util, dar nu mai tîrziu de 24 de ore pînă la şedinţă. 

35. Şedinţele sînt conduse de preşedintele consiliului electoral de cir-
cumscripţie. 

36. Proiectul ordinii de zi se propune de către preşedintele consiliului 
electoral de circumscripţie sau de către membrii care au solicitat convoca-
rea şedinţei şi se aprobă cu votul majorităţii. Membrii consiliului electoral 
de circumscripţie pot face propuneri pentru completarea sau excluderea 
unor probleme înscrise în ordinea de zi. Propunerile de modifi care se su-
pun aprobării. Dacă propunerile sînt aprobate, preşedintele consiliului este 
obligat să le supună dezbaterilor.
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37. Chestiunile de pe ordinea de zi se supun dezbaterii în ordinea în care 
au fost înscrise. Schimbarea ordinii de dezbatere a problemelor înscrise în 
ordinea de zi se poate face la propunerea preşedintelui sau a unui membru 
numai după aprobare de către consiliul electoral de circumscripţie.

38. Membrii consiliului electoral de circumscripţie pot participa la dezba-
teri numai după ce preşedintele le acordă cuvîntul. În luările de cuvînt vorbi-
torii se vor limita doar la problema pusă în discuţie. Dacă vorbitorul se abate 
de la subiectul afl at în discuţie, preşedintele poate retrage cuvîntul acordat. 
În cazul în care persoana respectivă nu se supune, preşedintele poate sus-
penda şedinţa. Se interzice intervenţia unui membru al consiliului în discuţii 
în timpul prezentării de către un alt membru al punctului său de vedere.

39. Prezenţa la şedinţe a membrilor consiliului electoral de circum-
scripţie este obligatorie. În cazuri justifi cate, cu înştiinţarea preşedintelui 
consiliului, unii membri pot să lipsească de la şedinţă. Participarea la şe-
dinţe a membrilor consiliului cu drept de vot consultativ este facultativă.

40. În vederea realizării atribuţiilor stabilite de Codul electoral, consiliul 
electoral de circumscripţie adoptă hotărîri prin vot deschis cu votul majori-
tăţii membrilor cu drept de vot deliberativ. În caz de paritate de voturi, hotă-
rîrea nu se adoptă, iar examinarea cauzei se amînă pentru şedinţa imediat 
următoare. Membrii consiliului electoral de circumscripţie care nu sînt de 
acord cu hotărîrile adoptate, au dreptul să-şi exprime în scris opinia, care 
se anexează la procesul-verbal al şedinţei. 

41. Hotărîrile adoptate şi procesul-verbal al şedinţei se semnează de 
către preşedinte şi secretarul consiliului electoral de circumscripţie, chiar 
dacă au votat împotriva adoptării acestora. Procesul-verbal privind rezul-
tatele alegerilor se semnează de către toţi membrii consiliului cu drept de 
vot deliberativ.

42. Hotărîrile consiliului electoral de circumscripţie se aduc la cunoş-
tinţă publică, organelor electorale superioare şi inferioare, organelor ad-
ministraţiei publice, instituţiilor, întreprinderilor, organizaţiilor, concurenţilor 
electorali, precum şi persoanelor interesate în termen de trei zile după 
adoptare prin orice mijloace de publicitate.

43. Hotărîrile consiliului electoral de circumscripţie, adoptate în limitele 
competenţei sale, sînt executorii pentru autorităţile publice, întreprinderi, 
instituţii şi organizaţii, persoanele cu funcţii de răspundere, partide, alte 
organizaţii social-politice şi organele lor, precum şi pentru toţi cetăţenii.

44. Hotărîrile consiliului electoral de circumscripţie pot fi  contestate în 
organul electoral superior şi în instanţele de judecată în termen de 3 zile 
de la data adoptării hotărîrii. 
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V. Primirea, examinarea şi păstrarea documentelor

45. Reprezentanţii partidelor, altor organizaţii social-politice, blocurilor 
electorale şi candidaţii independenţi depun actele necesare pentru înre-
gistrare numai după ce consiliul electoral de circumscripţie face publică 
informaţia privind locul (biroul) şi timpul primirii documentelor, conform pre-
vederilor punctului 14 din prezentul Regulament. În cazul alegerilor locale 
desemnarea candidaţilor se efectuează după constituirea circumscripţiilor 
electorale şi consiliilor electorale de circumscripţie. 

Au dreptul de a fi  aleşi consilieri în consiliile locale cetăţenii Republicii 
Moldova cu drept de vot, care au împlinit, inclusiv în ziua alegerilor, vîrsta 
de 18 ani. 

Au dreptul de a fi  aleşi primari cetăţenii Republicii Moldova cu drept de 
vot care au împlinit, inclusiv în ziua alegerilor, vîrsta de 25 de ani. 

Numărul de candidaţi în consiliu înscrişi în liste trebuie să conţină mi-
nimum 1/2 din numărul mandatelor prevăzute pentru circumscripţia electo-
rală respectivă şi maximum cinci candidaţi supleanţi. 

Partidele, alte organizaţii social-politice pot propune cîte o singură 
candidatură pentru funcţia de primar în fi ecare circumscripţie electorală. 
O persoană nu poate candida în mai multe circumscripţii electorale de 
acelaşi nivel. 

O persoană poate candida pentru funcţia de consilier atît în consiliul 
unităţii administrativ-teritoriale de nivelul întîi a Republicii Moldova, cît 
şi în consiliul unităţii administrativ-teritoriale de nivelul doi. O persoană 
poate candida şi la funcţia de primar şi la funcţia de consilier local, dar 
nu poate candida la aceste funcţii în mai multe circumscripţii electorale 
de acelaşi nivel. 

Cetăţeanul Republicii Moldova îşi poate depune candidatura în cali-
tate de candidat independent pentru a fi  ales în consiliul local dacă este 
susţinut de 2 la sută din numărul alegătorilor din circumscripţia respectivă, 
împărţit la numărul de mandate pentru consiliul respectiv, dar nu mai puţin 
de 50 de persoane, iar pentru a fi  ales primar – dacă este susţinut de 5 la 
sută din numărul alegătorilor din circumscripţie, dar nu mai puţin de 150 de 
persoane şi nu mai mult de 10000 de persoane. 

Pct.45 modifi cat şi completat prin hot.CEC nr.1789 din 22.07.08, 
nr.3377 din 27.07.10

46. Pentru înregistrarea candidaţilor, consiliului electoral de circum-
scripţie i se prezintă, cel mai tîrziu cu 30 de zile înainte de ziua alegerilor, 
următoarele documente: 
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a) procesul-verbal al şedinţei organului central sau teritorial al partidu-
lui, a altei organizaţii social-politice sau a blocului electoral privind desem-
narea candidatului (listei de candidaţi); 

b) listele de subscripţie cu numărul sufi cient de semnături ale susţină-
torilor candidatului independent; 

c) datele biografi ce ale candidatului; 
d) declaraţia candidatului privind consimţămîntul lui de a candida la 

funcţia pentru care a fost desemnat, conţinînd şi declaraţia pe propria răs-
pundere despre lipsa interdicţiilor legale/judecătoreşti de a candida; 

e) declaraţia candidatului privind averea imobiliară, depunerile banca-
re, hîrtiile de valoare, sumele primite ca moştenire şi veniturile din ultimii 
2 ani precedenţi anului în care se efectuează alegerile, precum şi sursele 
acestor venituri, inclusiv veniturile din fondurile de investiţii, sub formă de 
dobîndă, din darea în arendă a proprietăţii etc.; 

f) declaraţia candidatului pentru funcţia de primar privind abandona-
rea, pe termenul mandatului, a funcţiilor incompatibile cu funcţia de primar, 
în cazul în care persoana dată este aleasă şi validată; 

g) declaraţia despre suspendarea, pe durata campaniei electorale, 
a funcţiilor ocupate anterior – pentru persoanele care cad sub incidenţa 
art.13 alin.(3) din Codul electoral; 

h) simbolul electoral în variantă electronică şi pe hîrtie.
Pct.46 modifi cat şi completat prin hot.CEC nr.1789 din 22.07.08, 

nr.3377 din 27.07.10
47. Pentru primirea documentelor de înregistrare de la concurenţii 

electorali, preşedintele consiliului numeşte un membru al consiliului res-
ponsabil de primirea şi examinarea lor. Persoana responsabilă de exami-
narea documentelor privind înregistrarea concurenţilor electorali în termen 
de 7 zile de la primirea lor le examinează şi pregăteşte pentru şedinţa 
consiliului proiectul de hotărîre.

48. Listele de subscripţie depuse de candidaţii independenţi se verifi că 
în termen de 5 zile de la primirea lor. Pe fi ecare listă de subscripţie veri-
fi cată persoana responsabilă înscrie menţiunea «Verifi cat» şi semnează. 
După verifi carea listelor, se întocmeşte o notă informativă privind rezulta-
tele verifi cării.

49. După expirarea termenului prevăzut pentru înregistrarea candidaţi-
lor, consiliul electoral de circumscripţie publică integral lista candidaţilor pe 
care i-a înregistrat, indicînd în ea numele, prenumele, anul naşterii, domi-
ciliul, apartenenţa politică, profesia (ocupaţia) candidaţilor, precum şi de-
numirea partidului, a altei organizaţii social-politice sau a blocului electoral 
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care i-a desemnat. Listele de candidaţi vor fi  disponibile pentru consultare 
la fi ecare secţie de votare.

Pct.49 modifi cat prin hot.CEC nr.1789 din 22.07.08, nr.3377 din 27.07.10
50. Celelalte cereri şi contestaţii depuse de concurenţii electorali şi ale-

gători se examinează în şedinţa imediat următoare, iar cele depuse în ziua 
alegerilor se examinează în aceeaşi zi, cu adoptarea unei hotărîri. După 
examinare în şedinţa consiliului electoral de circumscripţie a documentelor 
primite şi adoptarea unei hotărîri pe marginea lor, persoana responsabilă de 
examinarea acestora le transmite secretarului consiliului pentru păstrare. 

51. Toate documentele privind activitatea consiliului, înregistrarea con-
curenţilor electorali, hotărîrile, procesele-verbale şi altele se păstrează în 
safeuri. 

52. În cazul în care unele documente au dispărut, preşedintele consi-
liului întocmeşte un proces-verbal privind dispariţia acestor documente şi 
sesizează organele competente pentru a se lua măsurile de rigoare.

53. Toate lucrările de secretariat în cadrul consiliului se efectuează în 
conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 618 din 05 octombrie 1993 „Pen-
tru aprobarea Regulilor de întocmire a documentelor organizatorice şi de 
dispoziţie şi Instrucţiunii-tip cu privire la ţinerea lucrărilor de secretariat în 
organele administraţiei publice centrale de specialitate şi ale autoadminis-
trării locale ale Republicii Moldova” şi cu prezentul Regulament. 

54. Consiliul electoral de circumscripţie, după încheierea perioadei 
electorale, remite următoarele documente şi materiale electorale: 

a) Comisiei Electorale Centrale – listele de candidaţi, cîte un exem-
plar de procese-verbale şi rapoarte ale consiliilor electorale de circum-
scripţie şi ale birourilor electorale ale secţiilor de votare, formularul special 
de numărare a voturilor, ştampilele consiliilor electorale de circumscripţie 
şi ale birourilor electorale ale secţiilor de votare, listele de subscripţie a 
candidaţilor independenţi, precum şi alte materiale electorale, darea de 
seamă fi nanciară şi actul de transmitere a documentaţiei fi nanciare consi-
liului raional (municipal) (autorităţii publice locale de nivelul doi). În cazul 
alegerilor locale generale, la Comisia Electorală Centrală se prezintă şi 
listele consilierilor aleşi în consiliile locale, listele candidaţilor supleanţi, 
Şirul descrescător pentru fi ecare circumscripţie electorală, Lista valorilor 
şirului descrescător pentru repartizarea man datelor de consilier în consiliul 
respectiv, Repartizarea mandatelor; 

b) instanţei de judecată în a cărei rază se afl ă – buletinele valabile, 
buletinele nevalabile şi anulate, listele electorale şi certifi catele cu drept 
de vot, cîte un exemplar de procese-verbale şi rapoarte ale consiliilor elec-
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torale de circumscripţie şi ale birourilor electorale ale secţiilor de votare, 
formularul special de numărare a voturilor, toate contestaţiile, însoţite de 
hotărîrile adoptate cu privire la soluţionarea lor, iar în cazul alegerilor locale 
generale – şi listele consilierilor aleşi, listele candidaţilor supleanţi, şirurile 
descrescătoare pentru fi ecare circumscripţie electorală.

După expirarea termenului de 6 luni, buletinele cu voturile valabil expri-
mate, buletinele nevalabile şi buletinele anulate, precum şi certifi catele cu 
drept de vot remise instanţei de judecată se nimicesc, iar listele electorale 
se transmit nemijlocit Comisiei Electorale Centrale sau prin intermediul pri-
măriilor care le-au întocmit în termen de 10 zile de la confi rmarea legalităţii 
alegerilor.

Pct.54 modifi cat şi completat prin hot.CEC nr.1789 din 22.07.08, 
nr.3377 din 27.07.10, nr.3572 din 05.10.10

55. Consiliul electoral de circumscripţie, înainte de a fi  dizolvat, trans-
mite primăriei, în a cărei circumscripţie a activat, cîte un exemplar de pro-
cese-verbale şi rapoarte ale consiliului electoral de circumscripţie şi ale 
birourilor electorale ale secţiilor de votare, urnele de vot, exemplarele Co-
dului electoral, instrucţiunile privind activitatea organelor electorale şi alte 
materiale electorale. 

VI. Totalizarea rezultatelor votării 
de către consiliul electoral de circumscripţie

56. După primirea proceselor-verbale şi raporturilor birourilor electora-
le ale secţiilor de votare în care sînt indicate rezultatele numărării voturilor 
din secţiile de votare, consiliul electoral de circumscripţie stabileşte mai 
întîi numărul de alegători care au participat la alegeri şi comunică imediat 
această cifră Comisiei Electorale Centrale. În cazul în care, la alegerile din 
întreaga circumscripţie, a participat un număr de alegători mai mic decît 
numărul cerut pentru declararea alegerilor valabile în circumscripţia re-
spectivă, consiliul de circumscripţie înştiinţează Comisia Electorală Cen-
trală despre acest fapt. 

57. În baza proceselor-verbale ale birourilor electorale ale secţiilor de 
votare privind rezultatele numărării voturilor, consiliul electoral de circum-
scripţie stabileşte pe întreaga circumscripţie: 

a) numărul de alegători incluşi în listele electorale; 
b) numărul de alegători incluşi în listele suplimentare; 
c) numărul de alegători care au primit buletine de vot; 
d) numărul de alegători care au participat la votare; 
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e) cifra ce refl ectă diferenţa dintre numărul buletinelor de vot primite de 
alegători şi numărul alegătorilor care au participat la votare; 

f) numărul buletinelor de vot declarate nevalabile; 
g) numărul de voturi valabil exprimate pentru fi ecare concurent electo-

ral (pentru fi ecare opţiune privind întrebările supuse referendumului); 
h) numărul total de voturi valabil exprimate; 
i) numărul buletinelor de vot primite de consiliul electoral de circum-

scripţie; 
j) numărul de buletine neutilizate şi anulate.
Corectitudinea întocmirii procesului-verbal se verifi că după următoa-

rele formule:

c ≤ a + b; c ≥ d; e = c – d; d = f + h; h = g1 + g2 + g3 + ... gn; i = c + j.

Consiliul electoral de circumscripţie atribuie mandatele de consilier 
pentru consiliile raionale, orăşeneşti (municipale), de sector şi săteşti (co-
munale). Procedura de atribuire a mandatelor este prevăzută în Instrucţi-
unea cu privire la atribuirea mandatelor de consilier în consiliile raionale, 
orăşeneşti (municipale), de sector şi săteşti (comunale), aprobată prin Ho-
tărîrea Comisiei Electorale Centrale nr.384 din 12 decembrie 2006. 

58. Consiliul electoral de circumscripţie consemnează rezultatele tota-
lizării voturilor pe întreaga circumscripţie într-un proces-verbal, semnat de 
toţi membrii consiliului, care au posibilitatea să facă comentarii în scris la 
procesul-verbal.

59. Copiile procesului-verbal cu privire la totalizarea rezultatelor alege-
rilor se înmînează reprezentanţilor concurenţilor electorali şi observatori-
lor, la solicitarea acestora. 

60. Consiliul electoral de circumscripţie prezintă procesul-verbal cu 
privire la totalizarea rezultatelor alegerilor pe circumscripţie Comisiei Elec-
torale Centrale în termen de 48 de ore după închiderea secţiilor de vota-
re. Odată cu prezentarea procesului-verbal Comisiei Electorale Centrale, 
consiliul electoral de circumscripţie afi şează, la intrarea în sediul său, o 
informaţie detaliată privind rezultatele alegerilor pe circumscripţie. 

VII. Dispoziţii fi nale

61. Consiliul electoral de circumscripţie este asigurat cu sediu, telefon 
şi alte mijloace tehnico-materiale de către autorităţile administraţiei publice 
locale. 

62. Finanţarea consiliului electoral de circumscripţie se efectuează din 
contul bugetului de stat în limita stabilită de Comisia Electorală Centrală. 
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Modul de distribuire şi de folosire a mijloacelor fi nanciare alocate se stabi-
leşte de Comisia Electorală Centrală în baza devizului de cheltuieli aprobat 
pentru fi ecare consiliu aparte. 

63. Membrii consiliului electoral de circumscripţie degrevaţi de la locul 
de muncă permanent vor primi din mijloacele fi nanciare alocate pentru ale-
geri un salariu cu 25% mai mare decît salariul mediu de la locul de muncă 
permanent, ţinîndu-se cont de sporuri, suplimente şi indemnizaţii, şi nu mai 
puţin de un salariu mediu pe republică de la începutul anului curent, sau 
al anului precedent, dacă alegerile au loc în lunile ianuarie sau februarie. 
În cazul convocării pensionarilor sau a persoanelor temporar neangajate 
în cîmpul muncii, acestora li se plăteşte salariul mediu pe republică de la 
începutul anului curent, sau al anului precedent, dacă alegerile au loc în 
lunile ianuarie sau februarie. Persoanelor nedegrevate membre cu drept 
de vot deliberativ ale organelor electorale, pentru activitatea în perioada 
electorală, inclusiv în ziua alegerilor, li se stabileşte o recompensă în mări-
me de 15% din salariul mediu pe economie.

64. Funcţionarii publici, membri ai consiliului electoral de circumscrip-
ţie şi membri ai aparatului de lucru al acestuia, degrevaţi de atribuţiile de 
la locul de muncă permanent pentru perioada electorală îşi păstrează sta-
tutul de funcţionar public.

65. După încheierea alegerilor, consiliul electoral de circumscripţie 
prezintă Comisiei Electorale Centrale, în termen de 30 de zile, raportul 
fi nanciar asupra gestionării mijloacelor fi nanciare alocate.

66. Activitatea consiliului electoral de circumscripţie este asigurată de 
un aparat. Statul de personal şi numărul de angajaţi ai aparatului ce pot 
fi  degrevaţi de atribuţiile de la locul de muncă permanent, precum şi ter-
menul degrevării acestora este stabilit de Comisia Electorală Centrală la 
propunerea consiliului. 

67. În componenţa aparatului va activa în mod obligatoriu un contabil. 
În caz de necesitate, pentru îndeplinirea unor lucrări anumite consiliul poa-
te încheia contracte individuale de muncă. Cheltuielile în cauză se efectu-
ează din contul mijloacelor alocate pentru alegeri. Drepturile şi obligaţiile 
angajaţilor aparatului consiliului se stabilesc prin hotărîre a acestuia.

68. Consiliile electorale de circumscripţie îşi încetează activitatea şi 
sînt dizolvate, prin hotărîre a acelui organ electoral care le-a constituit, de 
îndată ce Comisia Electorală Centrală a adus la cunoştinţă publică rezul-
tatele fi nale. 

Pct.68 modifi catat prin hot.CEC nr.1789 din 22.07.08, nr.3377 din 27.07.10
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Anexă 
la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale 

nr. 396 din 14 decembrie 2006, 
modifi cat şi completat prin hotărîrile CEC 

nr. 1790 din 22 iulie 2008;
nr. 1957 din 19 noiembrie 2008; 

nr. 2372 din 24 martie 2009; 
nr. 2585 din 18 iunie 2009;
nr. 2640 din 23 iunie 2009;

nr. 3378 din 27 iulie 2010

REGULAMENTUL
cu privire la activitatea birourilor electorale 

ale secţiilor de votare

I. Dispoziţii generale

1. Prezentul Regulament stabileşte condiţiile şi modul de activitate a 
birourilor electorale ale secţiilor de votare.

2. Pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor, în perioada electorală 
consiliile electorale de circumscripţie constituie birouri electorale ale sec-
ţiilor de votare. 

3. În activitatea lor birourile electorale ale secţiilor de votare se că-
lăuzesc de Constituţia Republicii Moldova, de Codul electoral, de legile 
şi hotărîrile Parlamentului, de hotărîrile Comisiei Electorale Centrale, de 
prezentul Regulament şi de alte acte normative în domeniu.

II. Constituirea şi componenţa biroului electoral 
al secţiei de votare 

4. Biroul electoral al secţiei de votare se constituie de către consiliile 
electorale de circumscripţie cu cel puţin 25 de zile înainte de ziua alegeri-
lor. Pentru alegerile de orice nivel şi pentru referendumurile republicane, 
birourile electorale ale secţiilor de votare se constituie în acelaşi termen.

Pct.4 modifi cat prin hot.CEC nr.3378 din 27.07.2010
5. Biroul electoral al secţiei de votare este constituit din 5-11 membri cu 

drept de vot deliberativ după cum urmează:
a) candidaturile a 3 membri se propun de către consiliile locale;
b) candidaturile celorlalţi membri cu drept de vot deliberativ se propun 

de către partide şi alte organizaţii social-politice reprezentate în Parlament, 
cîte unul de la fi ecare partid sau altă organizaţie social-politică, iar dacă 
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nu este sufi cient, numărul rămas de membri se completează de consiliul 
electoral de circumscripţie, la propunerea Comisiei Electorale Centrale, 
din Registrul funcţionarilor electorali.

Pct.5 modifi cat prin hot.CEC nr.3378 din 27.07.2010
6. În cazul cînd partidele şi alte organizaţii social-politice nu prezintă can-

didaturile lor în componenţa biroului electoral al secţiei de votare cel tîrziu 
cu 7 zile înainte de expirarea termenului de constituire a biroului electoral, 
numărul necesar de candidaturi se completează de către consiliul local.

7. În decurs de 2 zile de la data constituirii biroului electoral al secţiei 
de votare reprezentantul consiliului electoral sau al autorităţii publice loca-
le convoacă membrii biroului electoral, care aleg din rîndul lor preşedinte-
le, vicepreşedintele şi secretarul biroului electoral, adoptînd în acest sens 
o hotărîre. Hotărîrea adoptată se comunică imediat consiliului electoral de 
circumscripţie. 

Demiterea şi realegerea preşedintelui, vicepreşedintelui şi secretarului 
biroului electoral poate fi  iniţiată de cel puţin 1/3 din membrii biroului.

Pct.7 completat prin hot.CEC nr.1790 din 22.07.2008
8. După adoptarea hotărîrii se aduce la cunoştinţă publică informaţia 

despre componenţa şi sediul biroului electoral al secţiei de votare, modul 
de contactare pentru relaţii. 

9. Membrii biroului electoral al secţiei de votare nu pot fi  consilieri în 
consiliile locale şi membri de partid. Verifi carea se face de preşedintele 
biroului electoral prin consultarea membrilor biroului electoral. În caz de 
necesitate, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare va informa 
consiliul electoral de circumscripţie. 

10. Pentru organizarea efi cientă a activităţii sale la prima sau la a doua 
şedinţă biroul electoral al secţiei de votare va adopta o hotărîre privind de-
semnarea membrilor pentru degrevare de atribuţiile de la locul de muncă 
permanent pe parcursul întregii perioade electorale sau pe o anumită du-
rată din această perioadă. Numărul membrilor biroului electoral care pot fi  
degrevaţi de atribuţiile de la locul de muncă permanent şi termenul acestor 
degrevări este stabilit de către Comisia Electorală Centrală.

11. Hotărîrea biroului electoral al secţiei de votare privind desemnarea 
membrilor pentru degrevare de atribuţiile de la locul de muncă permanent 
se transmite consiliului electoral de circumscripţie, care, reieşind din com-
petenţa sa, decide asupra degrevării membrilor birourilor electorale.

12. Se permite, în caz de necesitate, de a încheia contracte de muncă 
individuale pentru perioada îndeplinirii unor activităţi determinate. Cheltu-
ielile în cauză se efectuează din contul mijloacelor alocate pentru alegeri.
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13. Concurenţii electorali pot desemna în biroul electoral al secţiei de 
votare cîte un reprezentant cu drept de vot consultativ, care este confi rmat 
de către biroul electoral respectiv în termen de 3 zile de la momentul depu-
nerii cererii. Drepturile şi obligaţiile reprezentantului concurentului electoral 
sînt stabilite în Regulamentul cu privire la activitatea reprezentanţilor con-
curenţilor electorali, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale 
nr.383 din 12 decembrie 2006. În activitatea sa reprezentantul se conduce 
de actele normative internaţionale la care Republica Moldova este parte, 
de Constituţia Republicii Moldova, de Codul electoral şi de prezentul Re-
gulament.

Pct.13 modifi cat prin hot.CEC nr.3378 din 27.07.2010
14. În cazul în care membrul biroului electoral al secţiei de votare nu 

îşi îndeplineşte obligaţiunile sau încalcă legislaţia în vigoare, preşedintele 
biroului electoral va informa despre aceasta consiliul electoral de circum-
scripţie.

15. Calitatea de membru al consiliului sau biroului electoral încetează: 
a) la cerere; 
b) prin revocare. 
16. Membrul biroului electoral este revocat de organul (autoritatea) 

sau concurentul electoral care l-a desemnat, pentru încălcarea interdicţii-
lor stabilite la art. 32 alin. (7) din Codul electoral, pentru lezarea drepturi-
lor electorale ale alegătorilor, pentru absenţa consecutivă nemotivată la 2 
şedinţe ale organului electoral sau pentru refuzul de executare a deciziilor 
organului electoral din care face parte, constatate prin hotărîre a organului 
electoral din care acesta face parte. În cazul cînd hotărîrea a fost contes-
tată, revocarea se face după confi rmare de către organul electoral ierarhic 
superior.

Pct.16 modifi cat prin hot.CEC nr.3378 din 27.07.2010
17. Dacă un membru îşi dă demisia sau este revocat din biroul elec-

toral pînă în ziua precedentă alegerilor, în locul lui poate fi  desemnat sau 
înaintat un alt membru în modul stabilit de Codul electoral şi de prezentul 
Regulament. 

18. Dacă în urma retragerii sau revocării, numărul membrilor biroului 
electoral al secţiei de votare cu drept de vot deliberativ s-a redus, devenind 
mai mic decît numărul minim prevăzut la punctul 5 al prezentului Regula-
ment, iar consiliul local sau partidul, altă organizaţie social-politică nu a 
înaintat propunerile pentru completarea biroului electoral, includerea noilor 
membri în componenţa biroului electoral al secţiei de votare se face din ini-
ţiativa consiliului electoral de circumscripţie respectiv în termen de 3 zile. În 
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cazul în care această situaţie s-a creat cu 5 zile înainte de ziua alegerilor, 
includerea noilor membri se va face imediat, ţinîndu-se cont de persoanele 
din localitatea respectivă care au experienţă în domeniul electoral.

III. Organizarea activităţii biroului electoral 
al secţiei de votare

19. Şedinţele biroului electoral al secţiei de votare sînt convocate şi 
conduse de către preşedinte, iar în cazul absenţei acestuia sau la rugă-
mintea lui, de către vicepreşedinte. Şedinţa poate fi  convocată, de aseme-
nea, la cererea a cel puţin 1/3 din membrii cu drept de vot deliberativ ai 
biroului electoral. 

20. Şedinţele biroului electoral al secţiei de votare sînt deliberative dacă 
la ele sînt prezenţi mai mult de 1/2 din membrii cu drept de vot deliberativ. 

21. Hotărîrile biroului electoral al secţiei de votare se adoptă, prin vot 
deschis, cu votul majorităţii membrilor lor cu drept de vot deliberativ. Fie-
care membru se pronunţă cu votul său „pro” sau „contra”. În cazul parităţii 
de voturi, hotărîrea nu se adoptă, iar examinarea cauzei se amînă pentru 
şedinţa imediat următoare. 

22. Membrii biroului electoral al secţiei de votare care nu sînt de acord 
cu hotărîrile adoptate au dreptul să-şi exprime în scris opinia, care se ane-
xează la procesul-verbal al şedinţei. 

23. Hotărîrile biroului electoral al secţiei de votare se semnează de 
către preşedinte şi secretar.

24. Hotărîrile biroului electoral al secţiei de votare, adoptate în limitele 
competenţei sale, sînt executorii pentru autorităţile publice, întreprinderi, 
instituţii şi organizaţii, persoanele cu funcţii de răspundere, partide, alte 
organizaţii social-politice şi organele lor, precum şi pentru toţi cetăţenii. 

25. Biroul electoral al secţiei de votare îşi desfăşoară activitatea în baza 
unui plan de lucru elaborat şi aprobat la una dintre primele sale şedinţe.

26. La şedinţele sale biroul electoral al secţiei de votare examinează 
chestiuni ce ţin de întocmirea şi aducerea la cunoştinţa alegătorilor a listelor 
electorale, determinarea şi amenajarea localului pentru votare, organizarea 
muncii biroului electoral în ziua alegerilor, cheltuirea mijloacelor fi nanciare 
alocate, precum şi alte chestiuni legate de îndeplinirea atribuţiilor sale.

27. La toate şedinţele biroului electoral al secţiei de votare, precum 
şi la numărarea şi totalizarea voturilor, la operaţiile în legătură cu listele 
electorale, buletinele de vot, certifi catele pentru drept de vot, la întocmirea 
proceselor-verbale de totalizare a rezultatelor alegerilor şi referendumuri-
lor, au dreptul să asiste: 
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a) membrii şi reprezentanţii organelor electorale ierarhic superioare; 
b) reprezentanţii concurenţilor electorali în organele electorale; 
c) observatorii naţionali şi internaţionali acreditaţi de către organele 

electorale respective; 
d) reprezentanţii mijloacelor de informare în masă. 

Pct.27 modifi cat prin hot.CEC nr.3378 din 27.07.2010
28. În localul biroului electoral al secţiei de votare se va organiza ser-

viciul membrilor biroului electoral pentru a oferi cetăţenilor explicaţii şi in-
formaţii privind alegerile.

29. Orele de audienţă ale membrilor biroului electoral al secţiei de vo-
tare se determină de birou prin aprobarea unui program în care să se 
ţină cont de timpul liber al alegătorilor, cînd aceştia pot solicita informaţia 
necesară.

30. Pe frontispiciul clădirii în care se afl ă biroul electoral al secţiei de 
votare se afi şează inscripţia în limba de stat şi într-o altă limbă utilizată de 
populaţie în localitatea respectivă: „Biroul electoral al secţiei de votare 
nr. ___ pentru alegerile __________________________”.

31. Sediul biroului electoral al secţiei de votare trebuie să fi e utilat cu 
mobilă necesară, dulapuri, safeu, telefon, mijloace antiincendiare. Primă-
riile oferă birourilor electorale ale secţiilor de votare informaţii şi sprijin 
necesare în exercitarea atribuţiilor lor prevăzute de Codul electoral şi de 
prezentul Regulament.

32. Autorităţile publice, întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile, per-
soanele cu funcţii de răspundere, partidele şi alte organizaţii social-politi-
ce, precum şi organele acestora sînt obligate să sprijine birourile electorale 
ale secţiei de votare în exercitarea atribuţiilor lor, să le furnizeze informaţii-
le şi materialele necesare pentru activitate. Sprijinul din partea autorităţilor 
publice şi a exponenţilor acestora se acordă numai la cerere şi nu se poate 
manifesta prin acţiuni vădit disproporţionate faţă de necesităţile existente.

33. Biroul electoral al secţiei de votare poate sesiza autorităţile publice, 
întreprinderile, instituţiile, organizaţiile, persoanele cu funcţii de răspunde-
re, partidele şi alte organizaţii social-politice, precum şi organele acestora, 
în probleme de organizare şi desfăşurare a alegerilor, acestea fi ind obliga-
te să examineze sesizarea şi să dea răspuns în decursul a 3 zile de la data 
primirii ei, dar nu mai tîrziu de ziua alegerilor. 

34. Nerespectarea acestor prevederi poate servi ca temei pentru exa-
minarea cauzei în cadrul şedinţei biroului electoral cu adoptarea unei ho-
tărîri în condiţiile prevăzute la art.71 din Codul electoral.
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IV. Atribuţiile biroului electoral al secţiei de votare

35. În perioada sa de activitate biroul electoral al secţiei de votare 
exercită următoarele atribuţii: 

a) verifi că listele electorale împreună cu autorităţile administraţiei pu-
blice locale, asigură integritatea acestora şi a buletinelor de vot; 

b) examinează cererile în legătură cu incorectitudinile din listele elec-
torale şi efectuează modifi cările necesare;

c) eliberează certifi cate pentru drept de vot alegătorilor care nu se vor 
afl a la domiciliu în ziua alegerilor; 

d) întocmeşte listele electorale suplimentare, înscriind în ele persoanele 
care votează în baza certifi catelor pentru drept de vot, precum şi persoanele 
care, din anumite cauze, nu au fost înscrise în listele electorale principale; 

e) comunică populaţiei care locuieşte pe teritoriul secţiei de votare 
data şi locul votării;

f) asigură pregătirea localului pentru votare, instalarea urnelor şi a ca-
binelor de vot;

g) organizează votarea în ziua stabilită;
h) ia măsuri pentru a asigura ordinea în localul secţiilor de votare; 
i) totalizează rezultatele alegerilor în secţia de votare, întocmeşte pro-

cesele-verbale şi rapoartele şi le remite, împreună cu toate buletinele de 
vot, consiliului electoral de circumscripţie; 

j) examinează cererile şi contestaţiile ce vizează organizarea şi desfă-
şurarea alegerilor, adoptînd hotărîri asupra lor, ale caror copii se anexează 
la raportul biroului; 

k) remite consiliului electoral de circumscripţie informaţia despre des-
chiderea secţiei de votare, datele privind prezentarea cetăţenilor la votare, 
precum şi datele necesare pentru totalizarea rezultatelor preliminare ale 
alegerilor; 

l) asigură accesul alegătorilor, observatorilor şi concurenţilor electorali 
la informaţia din listele electorale;

m) exercită şi alte atribuţii prevăzute de Codul electoral. 
Pct.35 modifi cat şi completat prin hot.CEC nr.3378 din 27.07.2010

36. Procedura de lucru cu listele electorale se desfăşoară în confor-
mitate cu Regulamentul privind întocmirea, administrarea, transmiterea şi 
actualizarea listelor electorale, aprobat de Comisia Electorală Centrală.

Pct.36 modifi cat prin hot.CEC nr.3378 din 27.07.2010
37. Biroul electoral al secţiei de votare comunică alegătorilor locul şi 

timpul unde pot lua cunoştinţă de listele întocmite, folosind în acest scop 
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presa, radioul local, televiziunea locală sau alte forme acceptabile pentru 
alegători (anunţuri, avize etc). Ca regulă posibilitatea de a lua cunoştinţă 
de listele electorale şi de a verifi ca corectitudinea întocmirii lor este asigu-
rată de biroul electoral la sediul său.

38. Alegătorii au dreptul să facă contestaţii împotriva neincluderii lor în 
listă sau excluderii din ea, precum şi împotriva altor erori comise la înscri-
erea datelor despre sine sau despre alţi alegători cel tîrziu cu 5 zile înainte 
de alegeri. 

39. Contestaţiile se examinează de către biroul electoral al secţiei de 
votare în decurs de 24 de ore, iar hotărîrile acestuia pot fi  contestate de su-
biecţii interesaţi în instanţa de judecată, după procedura stabilită, în cazul 
în care aceştia au primit refuz de corectare sau includere în listă.

40. Biroul electoral al secţiei de votare, cel tîrziu cu 20 de zile înainte de 
ziua alegerilor, este obligat să comunice alegătorilor din raza secţiei de vota-
re respective informaţia despre sediul secţiei de votare la care ei vor vota.

41. Biroul electoral al secţiei de votare aduce la cunoştinţă publică 
timpul şi locul votării cel tîrziu cu 10 zile înainte de ziua alegerilor prin in-
termediul distribuirii invitaţiilor nominale alegătorilor. Modelul invitaţiei este 
aprobat de Comisia Electorală Centrală.

42. Persoanele cu drept de vot care, după ultima participare la alegeri, 
şi-au schimbat locul de şedere sînt în drept, cel tîrziu cu 30 de zile înainte 
de următoarele alegeri, să-şi declare locul nou de şedere la organul ad-
ministrării publice locale, pentru a putea fi  înscrise în lista de alegători în 
secţia de votare corespunzător locului şederii.

Pct.42 modifi cat prin hot.CEC nr.3378 din 27.07.2010
43. În cazul în care alegătorul îşi schimbă domiciliul în perioada dintre 

data întocmirii listelor electorale şi data alegerilor, biroul electoral al secţiei 
de votare, la rugămintea acestuia şi pe baza buletinului de identitate, a pa-
şaportului sau a unui alt act de identitate, îi eliberează un certifi cat pentru 
drept de vot. Alegătorul care a primit certifi cat pentru drept de vot confi rmă 
primirea lui, semnînd în lista electorală, în dreptul numelui său.

44. După expirarea termenului de înregistrare a candidaţilor (cu 23 
de zile înainte de data alegerilor) de către consiliul electoral respectiv, 
listele înregistrate a candidaţilor din partea partidelor, altor organizaţii 
social-politice, blocurilor electorale, precum şi lista candidaţilor indepen-
denţi se vor transmite birourilor electorale ale secţiilor de votare, care 
le afi  şează la sediul biroului electoral pentru ca cetăţenii să poată lua 
cunoştinţă de ele.

Pct.44 modifi cat prin hot.CEC nr.1790 din 22.07.2008, nr.3378 din 27.07.2010
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45. În cazul în care pe parcursul acestui termen partidul, altă organiza-
ţie social-politică sau blocul electoral va retrage unul sau mai mulţi candi-
daţi din listă, precum şi în cazul în care candidatul independent îşi retrage 
candidatura, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, ţinînd cont 
de hotărîrea consiliului electoral de circumscripţie, va face în listă în drep-
tul candidaţilor respectivi, o menţiune despre retragerea candidaturii.

Pct.45 completat prin hot.CEC nr.1790 din 22.07.2008, nr.3378 din 27.07.2010
46. Dacă concurentul electoral îşi retrage candidatura sau înregistra-

rea este anulată după ce buletinele de vot au fost tipărite, în buletin, în 
dreptul acestuia, biroul electoral al secţiei de votare va aplica ştampila cu 
menţiunea „Retras”. 

47. Biroul electoral al secţiei de votare este obligat să acorde sprijin 
concurenţilor electorali la efectuarea agitaţiei electorale, asigurînd organi-
zarea întîlnirilor acestora cu alegătorii în condiţii egale şi în termene acce-
sibile pentru fi ecare concurent electoral care a făcut solicitarea.

V. Organizarea şi desfăşurarea votării

48. Biroul electoral al secţiei de votare poartă întreaga responsabilita-
te pentru organizarea votării, pentru secretul exprimării voinţei alegătorilor, 
pentru amenajarea localurilor şi pentru menţinerea în ele a ordinii cuvenite.

49. Secţia de votare se asigură de către autorităţile administraţiei pu-
blice locale cu cabine, urne de vot şi celelalte materiale necesare.

50. Biroul electoral al secţiei de votare înainte de ziua alegerilor veri-
fi că existenţa întregii documentaţii electorale: listele electorale, buletinele 
de vot, formularele speciale, formularele proceselor-verbale privind rezul-
tatele numărării voturilor, precum şi ştampilele biroului electoral necesare 
pentru procesul de votare, ceară roşie, funcţionalitatea mijloacelor energe-
tice, de telecomunicaţii, transport şi antiincendiare etc.

La fel, anterior zilei votării biroul electoral al secţiei de votare va adopta 
o hotărîre în care să prevadă repartizarea între membrii biroului electoral 
al secţiei de votare a listelor electorale de care aceştia vor fi  responsabili 
(conform denumirii străzilor, numelor alegătorilor etc.) în ziua votării. Tot în 
această hotărîre se va indica membrul suplinitor în cazul lipsei membrului 
responsabil de anumite liste electorale.

Pct.50 (anterior 53) completat prin hot. CEC nr. 2640 din 23.06.2009
51. Votarea se efectuează în ziua alegerilor între orele 07.00 şi 21.00 

în localuri special amenajate cu mese la care se eliberează buletinele de 
vot, cu cabine pentru vot secret şi cu urne de vot. 
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52. În ziua alegerilor, la ora 07.00, preşedintele biroului electoral al 
secţiei de votare, în prezenţa a cel puţin jumătate din membrii biroului elec-
toral, verifi că urnele de vot, le sigilează, verifi că existenţa listelor electora-
le, buletinelor de vot, ştampilelor şi întocmeşte un proces-verbal în două 
exemplare. Procesul-verbal este semnat de toţi membrii prezenţi ai birou-
lui electoral al secţiei de votare şi un exemplar se introduce în urna de vot, 
după care preşedintele declară votarea deschisă.

53. Membrii biroului electoral al secţiei de votare, reprezentanţii concu-
renţilor electorali şi persoanele autorizate să asiste la operaţiile electorale 
sînt obligaţi să poarte ecusoane de identitate vizibile. Persoanelor care 
intră în localul secţiilor de votare li se interzice să poarte şi să arate ecu-
soane, insigne sau alte însemne de agitaţie electorală.

Pct.53 modifi cat prin hot.CEC nr.3378 din 27.07.2010
54. Numărul necesar de urne de vot pentru votare se determină în de-

pendenţă de numărul alegătorilor incluşi în listele electorale, precum şi de 
dimensiunile buletinului de vot. Dimensiunile urnelor de vot (staţionare şi 
mobile) se stabilesc prin hotărîre a Comisiei Electorale Centrale.

55. Urnele se instalează în aşa fel încît alegătorul, pentru a se apropia 
de ele, să traverseze neapărat cabina sau camera pentru vot secret. Lo-
calul secţiei de votare trebuie să fi e dotat cu un număr sufi cient de cabine 
sau camere pentru a se evita aglomeraţia. 

56. Pentru asigurarea unui parcurs ordonat prin secţia de votare şi evi-
tarea aglomeraţiei, biroul electoral al secţiei de votare stabileşte un traseu 
pentru alegători, începînd de la intrare, spre mesele la care se eliberează 
buletinele, apoi spre cabinele de vot secret şi urnele de vot. 

57. Secţia de votare trebuie să fi e amenajată astfel încît să permită 
membrilor biroului electoral al secţiei de votare şi altor persoane autorizate 
să asiste la operaţiile electorale, să supravegheze, în mod continuu, toate 
aspectele procesului de votare, inclusiv identifi carea alegătorului, înmîna-
rea buletinelor şi introducerea lor în urnele de vot, numărarea voturilor şi 
întocmirea proceselor-verbale. 

58. În timpul rezervat votării se interzice de a închide localul de vota-
re şi de a suspenda votarea, cu excepţia cazurilor de dezordine în masă, 
de calamităţi naturale, de alte circumstanţe neprevăzute, care îi pun pe 
alegători în pericol sau fac imposibilă efectuarea alegerilor. În aceste 
cazuri, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare poate suspenda 
votarea pentru cel mult 2 ore, timp în care va aduce localul secţiei de vo-
tare în starea corespunzătoare sau va găsi un alt local, înştiinţînd despre 
acest fapt alegătorii. Persoanele care au dreptul să asiste la votare nu 
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pot fi  obligate să părăsească localul secţiei de votare în timpul suspen-
dării votării. 

Biroul electoral decide asupra prelungirii, cu cel mult 2 ore, a termenu-
lui votării pentru a le permite alegătorilor, care aşteaptă să voteze la secţia 
de votare respectivă, şă-şi realizeze drepturile, informînd despre prelungi-
re consiliul electoral de circumscripţie şi Comisia Electorală Centrală.

La alegerile locale, în cazul în care procesul de votare suspendat nu 
poate fi  reluat în timp de 2 ore, votarea se consideră suspendată pe un 
termen ce nu va depăşi 2 săptămîni, iar Comisia Electorală Centrală, în 
termen de 3 zile, va adopta o hotărîre privind data reluării votării suspen-
date. Procesul de votare se reia în aceleaşi condiţii juridice.

Pct.58 (anterior 61) completat prin hot.CEC nr.1790 din 22.07.2008, 
nr. 3378 din 27.07.2010

59. Răspunderea pentru asigurarea în ziua alegerilor a ordinii în localul 
de votare şi pe teritoriul din preajmă, în rază de 100 de metri de la localul 
votării, o poartă preşedintele biroului electoral al secţiei de votare împreu-
nă cu reprezentantul comisariatului de poliţie. Deciziile luate în acest scop 
sînt executorii pentru toţi. 

60. Este strict interzis a intra în localul de votare cu arme de foc sau cu 
arme albe. Reprezentantul forţelor de ordine poate intra în secţia de votare 
numai în cazul cînd este invitat de preşedintele biroului electoral să ajute la 
restabilirea ordinii de drept.

61. Buletinele de vot se păstrează într-un loc sigur din interiorul secţiei 
de votare, în pachete legate a cîte 100 de bucăţi, şi se distribuie de către 
preşedintele biroului electoral al secţiei de votare membrilor biroului elec-
toral pentru a fi  eliberate alegătorilor în măsura necesităţii. 

62. La momentul legitimării alegătorului, după înmînarea buletinului de 
vot, se face menţiunea cu privire la faptul participării acestuia la votare prin 
intermediul sistemului electronic – modulul „Registrul electronic al alegăto-
rilor”, parte componentă a Sistemului Informaţional Integrat „Alegeri”.

63. Fiecare alegător votează personal. Votarea în locul altor persoane 
nu se admite. Membrul biroului electoral al secţiei de votare înmînează ale-
gătorului buletinul de vot, conform listei electorale, numai la prezentarea 
buletinului de identitate cu fi şă de însoţire, în care se indică domiciliul sau 
reşedinţa alegătorului pe teritoriul secţiei de votare respective. La primirea 
buletinului, alegătorul semnează în lista electorală în dreptul numelui. 

În cazul în care alegătorul, din anumite motive, nu deţine buletin de 
identitate în ziua votării, acesta îşi poate exercita dreptul de vot în baza 
actelor de identitate stipulate la art.53 alin.(3) din Codul electoral.
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Membrul biroului electoral responsabil de eliberarea buletinelor de vot, 
după închiderea secţiei de votare, va semna în partea dreaptă de sus a 
listelor electorale, care i-au fost distribuite, iar în partea stîngă de jos va 
menţiona numărul buletinelor de vot eliberate. Membrul biroului electoral 
care îl suplineşte, la eliberarea buletinelor de vot, va semna pentru aceas-
ta în rubrica „Note” din lista electorală respectivă. După închiderea secţiei 
de votare, preşedintele biroului electoral va verifi ca existenţa semnăturilor 
acestora pe listele electorale respective.

Pct.63 (anterior 66) completat prin hot. CEC nr. 1790 din 22.07.2008, 
nr. 2640 din 23.06.2009 

64. Preşedintele şi membrii biroului electoral al secţiei de votare vo-
tează în secţia unde îşi desfăşoară activitatea după înscrierea lor în lista 
suplimentară în baza certifi catului pentru drept de vot. 

65. Buletinul de vot se completează de către alegător numai în cabi-
na pentru vot secret. Alegătorul care nu este în stare să completeze de 
sine stătător buletinul are dreptul să invite în cabină o altă persoană, cu 
excepţia membrilor biroului electoral, reprezentanţilor concurenţilor elec-
torali şi a persoanelor autorizate să asiste la operaţiile electorale. Aceste 
cazuri vor fi  consemnate aparte în raportul biroului electoral al secţiei de 
votare.

Pct.65 modifi cat prin hot.CEC nr.3378 din 27.07.2010
66. Dacă alegătorul a completat greşit buletinul, la cererea lui, biroul 

electoral al secţiei de votare anulează acest buletin şi îi eliberează imediat, 
o singură dată, un nou buletin de vot. Acest caz va fi  menţionat în procesul-
verbal cu privire la votare şi în lista electorală. 

67. În cazul în care alegătorul, din motive de sănătate sau din alte mo-
tive temeinice, nu poate veni în localul de votare, biroul electoral al secţiei 
de votare desemnează, la cererea scrisă a acestuia, cel puţin 2 membri 
ai biroului care se deplasează cu o urnă de vot mobilă şi cu materialul 
necesar votării la locul unde se afl ă alegătorul pentru ca acesta să voteze. 
Cererile pot fi  făcute în scris, începînd cu 2 săptămîni înainte de ziua votării 
şi pînă la ora 18.00 a zilei precedente votării. În ziua votării, cererile pot 
fi  făcute în scris pînă la ora 15.00, dacă se prezintă şi certifi cat medical. 
Aceste persoane votează conform listei de alegători pentru votarea la locul 
afl ării, întocmită de biroul electoral al secţiei de votare în baza cererilor 
acestora, iar persoanele neînscrise într-o asemenea listă nu pot vota la 
locul afl ării. În lista electorală, în dreptul numelui persoanei respective se 
face menţiunea „Votat la locul afl ării”. Aceste prevederi nu se aplică la vo-
tarea în străinătate. Reprezentanţilor concurenţilor electorali/participanţilor 
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la referendum şi persoanelor autorizate să asiste la operaţiile electorale, li 
se oferă posibilitatea de a însoţi urna de vot mobilă. 

Pct.67 (anterior 71;72) completat prin hot.CEC nr.1790 din 22.07.2008, 
nr.3378 din 27.07.2010

68. Pentru a evita sustragerea membrilor biroului electoral al secţiei 
de votare de la obligaţiile sale, deplasarea la domiciliul alegătorilor poate 
fi  efectuată în ultimele ore ale timpului de votare, dar nu mai tîrziu de ora 
20.00. Totodată, urna de vot mobilă trebuie să fi e restituită la secţia de 
votare pînă la ora 21.00.

69. Persoanele deţinute pe baza unui mandat de arest pînă la pronun-
ţarea sentinţei judecătoreşti, persoanele condamnate la închisoare (priva-
ţiune de libertate) a căror sentinţă nu este defi nitivă, cele care execută o 
sancţiune contravenţională sub formă de arest, persoanele condamnate la 
închisoare (privaţiune de libertate) prin hotărîre judecătorească defi nitivă, 
afl ate în instituţiile penitenciare, votează la locul afl ării cu urna mobilă, în 
conformitate cu punctul 70.

Pct.69 (anterior 73;74) modifcat prin hot.CEC nr.1957 din 19.11.2008, 
nr.3378 din 27.07.2010

70. În misiunile diplomatice şi ofi ciile consulare ale Republicii Moldo-
va votarea se efectuează în conformitate cu prevederile Codului electoral 
şi ale Regulamentului privind votarea cetăţenilor Republicii Moldova afl aţi 
peste hotare.

Pct.70 completat prin hot.CEC nr.3378 din 27.07.2010
71. În cazul în care preşedintele biroului electoral al secţiei de vota-

re autorizează scoaterea din localul secţiei de votare a unei urne de vot 
mobile, faptul acesta, precum şi lista de alegători care au solicitat votarea 
la locul afl ării sînt aduse la cunoştinţa persoanelor autorizate să asiste la 
operaţiile electorale, oferindu-li-se acestora posibilitatea de a însoţi urna 
de vot mobilă cu folosirea, în caz de necesitate, a mijloacelor de transport 
de folosinţă proprie. 

72. Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare ţine evidenţa 
evenimentelor importante ce au avut loc în timpul votării şi pe parcursul 
numărării voturilor. La cererea membrilor biroului electoral sau a persoa-
nelor autorizate să asiste la operaţiile electorale, sau a oricărui alegător, 
preşedintele notează comentariile şi obiecţiile expuse de aceştia în privinţa 
procedurii votării într-un act care se anexează la procesele-verbale ale 
biroului electoral al secţiei de votare. 



171

VI. Numărarea şi totalizarea voturilor de către biroul electoral 
al secţiei de votare

73. După expirarea timpului rezervat votării, la ora 21.00 preşedintele 
biroului electoral al secţiei de votare anunţă încheierea votării şi dispune 
închiderea secţiei de votare. După aceasta biroul electoral al secţiei de 
votare începe numărarea voturilor. 

74. Din momentul închiderii secţiei de votare, biroul electoral al secţiei 
de votare rămîne în şedinţă pe parcursul numărării voturilor şi întocmirii 
proceselor-verbale şi a raportului biroului electoral. Membrii biroului elec-
toral al secţiei de votare rămîn la secţia de votare şi participă la operaţiile 
electorale, cu excepţia cazurilor de incapacitate fi zică sau altor circum-
stanţe extraordinare.

75. Înainte de deschiderea urnelor de vot toate ştampilele cu menţiu-
nea „Votat” se adună, se numără şi se transmit preşedintelui biroului elec-
toral al secţiei de votare pentru păstrare. După aceasta toate buletinele de 
vot rămase neutilizate se numără şi se anulează de către biroul electoral al 
secţiei de votare, aplicîndu-se pe ele ştampila cu menţiunea „Anulat”, apoi 
se leagă separat şi se sigilează. 

76. Pînă la deschiderea urnelor de vot, membrii biroului electoral al 
secţiei de votare în prezenţa persoanelor autorizate să asiste la operaţi-
unile electorale, verifi că integritatea sigiliilor aplicate pe urnele de vot. În 
caz dacă sigiliile sînt deteriorate sau conţin particularităţi vădite care ar 
confi rma posibilitatea deschiderii sau extragerii din urnă a buletinului de 
vot, se va întocmi un proces-verbal în acest sens, care se va anexa la 
procesul-verbal privind rezultatele numărării voturilor.

77. După verifi carea sigiliilor de pe urnele de vot, preşedintele biroului 
electoral al secţiei de votare, în prezenţa membrilor biroului electoral şi a 
persoanelor autorizate să asiste la operaţiile electorale, deschide urnele. 
Mai întîi se deschid urnele de vot mobile, se numără buletinele din ele, 
apoi se deschid celelalte urne. 

78. În cazul în care se va constata că în urnele de vot mobile sînt mai 
multe buletine decît numărul alegătorilor, care au solicitat votarea la locul 
afl ării, se va întocmi un proces-verbal. Dacă numărul de buletine din urnele 
de vot mobile coincide cu numărul de buletine ce au fost eliberate în acest 
scop, aceste buletine se vor aduna la buletinele din celelalte urne pentru a 
fi  numărate voturile obţinute de concurenţii electorali.

Modifi cat prin hot. CEC nr. 2372 din 24.03.2009
79. Secţia de votare va fi  dotată cu mese sufi ciente pentru ca toate 

buletinele extrase din urne să se numere într-un singur loc, în văzul tuturor 
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membrilor biroului electoral al secţiei de votare şi al celor prezenţi. Pe me-
sele destinate numărării voturilor se aranjează fanioanele cu denumirea 
sau numele concurenţilor electorali. Urnele cu buletinele de vot se răstoar-
nă pe mesele unde se va efectua numărarea.

80. Numărarea voturilor acumulate de concurenţii electorali se efectu-
ează numai de către membrii biroului electoral al secţiei de votare cu drept 
de vot deliberativ.

81. Un membru al biroului electoral al secţiei de votare ia fi ecare bule-
tin, îl ridică în aşa fel ca cei ce asistă la numărarea voturilor să-l poată ve-
dea, şi îl demonstrează pe faţă şi pe verso. Buletinul contabilizat se aşază 
aparte în faţa fanionului cu denumirea concurentului electoral pentru care 
s-a dat votul în cauză. 

82. Înainte de numărarea propriu-zisă a voturilor obţinute de concu-
renţii electorali, biroul electoral al secţiei de votare stabileşte numărul de 
buletine extrase din urnele de vot, precum şi numărul alegătorilor cărora 
le-au fost eliberate buletine de vot în baza numărului de alegători din lis-
tele electorale şi listele suplimentare, în dreptul numelui cărora fi gurează 
semnătura alegătorului.

83. Buletinele cu voturile exprimate pentru fi ecare concurent electoral 
se numără şi se leagă separat, iar rezultatele numărării, odată stabilite, 
se consemnează într-un formular special pentru numărarea voturilor şi se 
transmit în organul electoral ierarhic superior.

84. Înainte de a înscrie în procesul-verbal numărul de voturi obţinute 
de concurenţii electorali, reprezentanţilor concurenţilor electorali şi persoa-
nelor autorizate să asiste la operaţiile electorale li se dă posibilitatea de a 
verifi ca datele din formularul special pentru numărarea voturilor. 

Pct.84 modifi cat prin hot.CEC nr.3378 din 27.07.2010
85. Biroul electoral al secţiei de votare nu include buletinele nevalabile în 

numărul total de voturi valabil exprimate. Se declară nevalabile buletinele: 
a) în care numărul de identifi care al circumscripţiei şi numărul de iden-

tifi care al biroului de votare nu corespund cu cel al circumscripţiei şi al 
biroului de votare respectiv; 

b) de alt model decît cel stabilit; 
c) în care a fost aplicată ştampila cu inscripţia „Votat” în mai multe 

patrulatere; 
d) în care nu a fost aplicată ştampila cu inscripţia „Votat” în niciun cerc 

din niciun patrulater; 
e) în care alegătorii au înscris denumiri sau nume suplimentare ale 

concurenţilor electorali; 
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f) care au fost deformate sau mîzgălite astfel încît nu este clară opţiu-
nea alegătorului. 

Pct.85 (anterior 91; 92) modifi cat prin hot.CEC nr.1790 din 22.07.2008
86. Buletinul de vot nu poate fi  declarat nevalabil doar din cauza că 

alegătorul a aplicat ştampila cu inscripţia „Votat” de mai multe ori într-un 
singur patrulater sau din cauza că ştampila a fost aplicată în afara cercului 
din patrulater sau pe semnul ori simbolul concurentului electoral, în cazul 
cînd opţiunea alegătorului este clară. 

87. Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare oferă tuturor 
membrilor biroului electoral şi persoanelor autorizate să asiste la operaţiile 
electorale posibilitatea de a examina buletinul de vot care urmează a fi  
declarat nevalabil. 

88. Dacă membrii biroului electoral al secţiei de votare au îndoieli în 
privinţa valabilităţii buletinului de vot, problema se soluţionează prin vot, 
iar rezultatul votării se consemnează în procesul-verbal al şedinţei biroului 
electoral. 

VII. Completarea formularului special 
pentru numărarea voturilor

89. Datele preliminare ale rezultatelor numărării şi totalizării voturilor 
se introduc în formularul special pentru numărarea voturilor, conţinutul că-
ruia se transmite imediat prin telefon consiliului electoral de circumscripţie. 
Modelul formularului special se stabileşte de Comisia Electorală Centrală.

Pct.89 modifi cat prin hot.CEC nr.3378 din 27.07.2010
90. Formularul se întocmeşte după ce membrii biroului electoral al sec-

ţiei de votare vor număra şi lega separat buletinele cu voturi valabil expri-
mate pentru fi ecare concurent electoral.

91. În formular se indică numărul voturilor valabil exprimate pentru fi eca-
re concurent electoral, precum şi numărul total de voturi valabil exprimate.

92. Suma buletinelor cu voturi valabil exprimate pentru fi ecare con-
curent electoral şi a buletinelor nevalabile trebuie să fi e egală cu numărul 
buletinelor extrase din urnele de vot.

93. Formularul special pentru numărarea voturilor se semnează de că-
tre preşedintele şi secretarul biroului electoral al secţiei de votare. După 
verifi carea datelor din formular ele se vor consemna în procesele-verbale 
privind rezultatele numărării voturilor.
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VIII. Întocmirea procesului-verbal cu privire la rezultatele 
numărării voturilor şi a raportului biroului electoral 

al secţiei de votare

94. După transmiterea datelor preliminare, biroul electoral al secţiei de 
votare examinează în şedinţă rezultatele numărării voturilor şi întocmeşte 
procesul-verbal, care este semnat de preşedinte, vicepreşedinte, secretar 
şi ceilalţi membri ai biroului electoral. Absenţa semnăturii unor membri ai 
biroului electoral al secţiei de votare nu infl uenţează asupra valabilităţii 
procesului-verbal. Motivele absenţei semnăturilor se menţionează în ra-
portul biroului electoral.

95. Modelul procesului-verbal cu privire la rezultatele numărării voturi-
lor se stabileşte de către Comisia Electorală Centrală şi va cuprinde:

a) numărul de alegători incluşi în listele electorale; 
b) numărul de alegători incluşi în listele suplimentare; 
c) numărul de alegători care au primit buletine de vot; 
d) numărul de alegători care au participat la votare; 
e) cifra ce refl ectă diferenţa dintre numărul buletinelor de vot primite de 

alegători şi numărul alegătorilor care au participat la votare; 
f) numărul buletinelor de vot declarate nevalabile; 
g) numărul de voturi valabil exprimate pentru fi ecare concurent electo-

ral (pentru fi ecare opţiune privind întrebările supuse referendumului); 
h) numărul total de voturi valabil exprimate; 
i) numărul buletinelor de vot primite de biroul electoral al secţiei de 

votare; 
j) numărul buletinelor de vot neutilizate şi anulate. 
96. Numărul de alegători la secţia de votare se va stabili în temeiul 

listelor electorale de bază şi al celor suplimentare.
97. Numărul de alegători care s-au prezentat la urnele de vot se va 

stabili după listele electorale de bază şi cele suplimentare.
98. Numărul total de voturi valabil exprimate se stabileşte în baza bu-

letinelor de vot valabile care va coincide cu numărul de voturi valabil expri-
mate pentru fi ecare concurent electoral.

99. Numărul de voturi nevalabile se stabileşte în baza buletinelor de 
vot declarate nevalabile, ţinîndu-se cont de prevederile pct.92 din prezen-
tul Regulament. 

100. Numărul de alegători care au primit buletine de vot, de regulă, tre-
buie să corespundă cu numărul total de voturi valabil exprimate şi numărul 
buletinelor de vot declarate nevalabile. Dacă acest număr nu corespunde, 
înseamnă că buletinul de vot nu a fost introdus în urnă sau în urnă s-au 
introdus mai multe buletine.
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101. Numărul de buletine de vot declarate nevalabile şi cele valabile, 
precum şi cele rămase neutilizate şi anulate trebuie să corespundă numă-
rului de buletine de vot primite, conform actului de primire a buletinelor de 
către biroul electoral al secţiei de votare.

102. Consiliul electoral respectiv asigură birourile electorale ale secţii-
lor de votare cu numărul necesar de formulare ale proceselor-verbale pînă 
în ziua alegerilor. 

103. Procesul-verbal privind rezultatele numărării voturilor se întoc-
meşte, în mai multe exemplare, în prezenţa membrilor biroului electoral 
al secţiei de votare, reprezentanţilor concurenţilor electorali şi a altor per-
soane autorizate. Un exemplar al procesului-verbal se păstrează la biroul 
electoral al secţiei de votare, un exemplar se prezintă consiliului electoral 
de circumscripţie, un exemplar se afi şează imediat la intrarea în secţia 
de votare, iar celelalte, în mod obligatoriu, se înmînează reprezentanţilor 
concurenţilor electorali şi observatorilor. 

104. Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare pregăteşte ra-
portul biroului electoral al secţiei de votare pe baza evidenţei ţinute în scris 
a activităţilor desfăşurate de birou în perioada electorală. Raportul va con-
ţine o expunere succintă a cererilor şi contestaţiilor privitoare la acţiunile 
biroului electoral al secţiei de votare şi a hotărîrilor adoptate de birou în 
baza acestora. Preşedintele semnează raportul şi oferă celorlalţi membri 
ai biroului electoral al secţiei de votare posibilitatea de a-şi expune în scris 
comentariile şi completările la raport şi de a-l semna. Cererile şi contestaţi-
ile se vor anexa la raport. Modelul raportului biroului electoral al secţiei de 
votare se stabileşte de Comisia Electorală Centrală.

105. Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare transmite con-
siliului electoral de circumscripţie cît de curînd posibil, dar nu mai tîrziu de 
18 ore după anunţarea închiderii secţiilor de votare, buletinele cu voturile 
valabil exprimate pentru fi ecare concurent electoral aparte, procesul-ver-
bal, raportul, buletinele nevalabile, anulate sau contestate, cererile şi con-
testaţiile, toate fi ind sigilate într-o cutie (pachet). Transportarea cutiei (pa-
chetului) sigilate va fi  însoţită de paza poliţiei, de preşedinte şi de cel puţin 
doi membri ai biroului electoral al secţiei de votare. Birourile electorale ale 
secţiilor de votare constituite în afara Republicii Moldova prezintă, pe lîngă 
actele enumerate, listele suplimentare. 

106. Ştampilele biroului electoral al secţiei de votare se închid într-o 
cutie (pachet), care se păstrează la secţia de votare. După încheierea ale-
gerilor, ştampilele se remit consiliilor electorale de circumscripţie. Preşe-
dintele biroului electoral este obligat să asigure păstrarea şi returnarea 
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bunurilor primite de la Comisia Electorală Centrală, purtînd răspundere 
materială conform legislaţiei în vigoare

Pct.106 (anterior 114;115) completat prin hot.CEC nr.1790 din 22.07.2008
107. Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare asigură prin 

actul de predare-primire transmiterea cabinelor, urnelor de vot şi celorlalte 
materiale autorităţii publice locale pentru păstrare permanentă.

108. Modul de transmitere a datelor privind desfăşurarea scrutinului 
este prevăzut în Instrucţiunea privind procesul de transmitere şi colectare 
a informaţiilor electorale la organizarea şi desfăşurarea alegerilor parla-
mentare şi locale generale, aprobată prin hotărîrea Comisiei Electorale 
Centrale nr. 943 din 1 martie 2005.

IX. Garanţiile membrilor birourilor electorale

109. Membrii birourilor electorale cu drept de vot deliberativ nu pot 
face agitaţie în favoarea sau în defavoarea persoanelor ce candidează la 
o funcţie publică eligibilă; nu pot să se implice în activităţi politice în susţi-
nerea vreunuia dintre concurenţii electorali; nu pot să se afi lieze niciunuia 
dintre ei; nu pot sprijini fi nanciar sau prin orice alte modalităţi, direct sau 
indirect, niciun concurent electoral. În cazul alegerilor locale, membrii bi-
roului electoral cu drept de vot deliberativ nu pot fi  soţii, afi nii şi rudele de 
gradul întîi şi doi ale candidatului la alegeri. 

110. Persoanele degrevate vor primi din mijloacele fi nanciare alocate 
pentru alegeri un salariu cu 25% mai mare decît salariul mediu de la locul 
de muncă permanent, ţinîndu-se cont de sporuri, suplimente şi indemniza-
ţii, şi nu mai puţin de un salariu mediu pe economie de la începutul anului 
curent, sau al anului precedent, dacă alegerile au loc în lunile ianuarie sau 
februarie. 

111. În cazul convocării pensionarilor sau a persoanelor temporar ne-
angajate în cîmpul muncii, acestora li se plăteşte salariul mediu pe econo-
mie de la începutul anului curent, sau al anului precedent, dacă alegerile 
au loc în lunile ianuarie sau februarie. Persoanelor nedegrevate membre 
cu drept de vot deliberativ ale organelor electorale, pentru activitatea în pe-
rioada electorală, inclusiv în ziua alegerilor, li se stabileşte o recompensă 
în mărime de 15% din salariul mediu pe economie.

112. Funcţionarii publici, membri ai biroului electoral al secţiei de vo-
tare şi membri ai aparatului de lucru al acestuia, degrevaţi de atribuţiile 
de la locul de muncă permanent pentru perioada electorală îşi păstrează 
statutul de funcţionar public.
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113. Se permite, în caz de necesitate, de a încheia contracte de muncă 
individuale pentru perioada îndeplinirii unor activităţi determinate. Cheltu-
ielile în cauză se efectuează din contul mijloacelor alocate pentru alegeri. 

X. Dizolvarea birourilor electorale ale secţiilor de votare

114. Birourile electorale ale secţiilor de votare îşi încetează activitatea 
şi sînt dizolvate prin hotărîrea consiliului electoral de circumscripţie, de 
îndată ce Comisia Electorală Centrală a adus la cunoştinţă publică rezul-
tatele fi nale. 

Pct.114 introdus prin hot.CEC nr.3378 din 27.07.2010
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Aprobat 
prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale

nr. 3364 din 23 iulie 2010,
modifi cat şi completat prin hotărîrile CEC 

nr. 3571 din 5 octombrie 2010,
nr. 3887 din 23 noiembrie 2010 

REGULAMENTUL
privind întocmirea, administrarea, transmiterea 

şi actualizarea listelor electorale

Capitolul I. Dispoziţii generale

1. Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu prevederile 
Codului electoral şi stabileşte procedura de întocmire, administrare, trans-
mitere, modifi care a listelor electorale, inclusiv predarea acestora spre 
păstrare şi actualizare după perioada electorală. 

2. Codul electoral prevede trei tipuri de liste electorale: de bază, supli-
mentare şi pentru votarea la locul afl ării.

3. Alegătorul poate fi  înscris numai într-o singură listă electorală şi la o 
singură secţie de votare. 

4. Modelele listelor electorale se aprobă de către Comisia Electorală 
Centrală.

5. Listele electorale conţin următoarele rubrici:
- numărul secţiei de votare;
- denumirea localităţii;
- numele şi prenumele alegătorului;
- anul naşterii;
- domiciliul/ reşedinţa şi termenul ei de valabilitate;
- seria şi numărul actului de identitate;
- semnătura alegătorului care a primit buletinul de vot;
- notă;
- numele, prenumele şi semnătura membrului biroului electoral, res-

ponsabil de eliberarea buletinelor de vot.
6. La sfîrşitul fi ecărei pagini din listele electorale se indică numărul total 

de buletine de vot eliberate.
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Capitolul II. Lista electorală de bază

Secţiunea 1. Întocmirea listei electorale
7. Listele electorale de bază sînt liste ce cuprind toţi cetăţenii cu drept de 

vot care domiciliază ori îşi au reşedinţa pe teritoriul unei secţii de votare. 
8. Listele electorale de bază se întocmesc de către primărie, în două 

exemplare, pentru fi ecare secţie de votare. La întocmirea acestora se uti-
lizează baza de date actualizată din Registrul de stat al alegătorilor, distri-
buită autorităţilor administraţiei publice locale. 

Notă: Prevederile din cuprinsul prezentului punct referitoare la Registrul de 
stat al alegătorilor vor fi  puse în aplicare începînd cu alegerile locale generale din 
anul 2011.

9. Alegătorul care are şi domiciliu, şi reşedinţă este înscris, în perioada 
valabilităţii reşedinţei, în lista electorală de bază de la secţia de votare în a 
cărei rază teritorială acesta îşi are reşedinţa. 

10. Pentru alegătorii care, pînă sau în ziua alegerilor, împlinesc vîrsta 
de 18 ani, se indică ziua şi luna naşterii. 

11. În cazul comunelor, listele electorale se întocmesc pe sate şi, după 
caz, pe străzi, iar în cazul oraşelor şi municipiilor – pe străzi şi blocuri. Or-
dinea de înscriere se stabileşte de primării. 

12. În lista electorală de bază se includ militarii afl aţi în unităţile milita-
re, precum şi membrii familiilor acestora, alţi alegători care domiciliază pe 
teritoriul unităţilor militare. 

13. Militarii domiciliaţi în afara unităţilor militare, precum şi membrii 
familiilor lor, se înscriu în listele electorale de la domiciliu.

14. Persoanele internate în spitalele amplasate pe acelaşi sector cu 
domiciliul lor, sînt incluse în listele electorale de bază şi votează conform 
regulilor votării la domiciliu.

15. Listele electorale de bază a categoriilor de alegători arătate la 
pct. 12 şi 14 se întocmesc de conducătorii instituţiilor corespunzătoare şi 
se transmit către secţia de votare din perimetrul respectiv.

16. Pentru secţiile de votare constituite pe lîngă misiunile diplomatice 
sau ofi ciile consulare ale Republicii Moldova, listele electorale de bază se 
întocmesc de conducătorii misiunilor diplomatice şi ai ofi ciilor consulare 
care activează pe teritoriul statelor respective. 

17. Listele electorale de bază pentru secţiile de votare din străinătate, 
constituite în afara misiunilor diplomatice sau ofi ciilor consulare ale Republi-
cii Moldova, se tipăresc de Comisia Electorală Centrală şi se distribuie, cu 5 
zile înainte de ziua alegerilor, birourilor electorale ale secţiilor de votare.
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18. În cazul în care alegătorul îşi schimbă domiciliul sau reşedinţa în 
perioada dintre data întocmirii listelor electorale de bază şi data alegerilor, 
biroul electoral al secţiei de votare corespunzător domiciliului precedent, 
la solicitarea alegătorului şi pe baza actului de identitate acceptat pentru 
participarea la votare, îi eliberează un certifi cat pentru drept de vot. 

19. Alegătorul care a primit certifi cat pentru drept de vot confi rmă primirea 
acestuia, semnînd în lista electorală de bază în dreptul numelui său, la ru-
brica „Notă”. În aceeaşi rubrică se indică data eliberării, numărul certifi catului 
pentru drept de vot şi numele membrului biroului electoral care l-a eliberat.

20. Înregistrarea alegătorilor în listele electorale de bază încetează cel 
mai tîrziu cu 25 de zile înainte de ziua alegerilor. Orice alte modifi cări şi 
completări sînt posibile cel tîrziu cu 5 zile pînă la ziua alegerilor.

Secţiunea 2. Transmiterea listelor electorale Comisiei Electorale Cen-
trale şi birourilor electorale ale secţiilor de votare

21. După ce au fost întocmite, listele electorale de bază se semnează 
de către primarul localităţii. 

22. Listele electorale de bază se transmit în termen de 3 zile, în format 
electronic, Comisiei Electorale Centrale pentru a fi  plasate pe pagina web 
a CEC cu 20 de zile înainte de ziua alegerilor.

Notă: Prevederile prezentului punct vor fi  puse în aplicare începînd cu alege-
rile locale generale din anul 2011

23. Un exemplar al listelor electorale pe hîrtie se transmite, cu cel puţin 
20 de zile înainte de ziua votării, în baza unui proces-verbal, preşedintelui 
biroului electoral al secţiei de votare, iar al doilea exemplar se păstrează 
la primărie.

24. Listele electorale se fac accesibile în localurile secţiilor de votare, 
cu 20 de zile înainte de ziua alegerilor. 

Secţiunea 3. Includerea în/excluderea din listă a alegătorilor de către 
biroul electoral al secţiei de votare

25. Alegătorilor li se asigură posibilitatea de a lua cunoştinţă de listele 
electorale şi de a verifi ca corectitudinea întocmirii lor. 

26. În cazul depistării unor erori în listă, alegătorul va depune o cerere 
scrisă însoţită de acte doveditoare care se anexează la lista electorală.

27. Modifi cările în listele electorale se efectuează de către membrii 
biroului electoral al secţiei de votare.

28. Excluderea din listă se efectuează prin tragerea unei linii peste da-
tele despre alegătorul care a solicitat modifi cările respective, indicîndu-se 
la rubrica „Notă” data cînd a fost efectuată excluderea şi numele membru-
lui biroului electoral al secţiei de votare care a efectuat înscrierea.
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29. Includerea alegătorului în lista electorală se face prin înscrierea 
acestuia la sfîrşitul listei, atribuindui-se numărul de ordine imediat următor. 

30. Modifi carea în listă a datelor personale ale alegătorului se efectu-
ează prin tragerea unei linii peste înscrisul incorect şi înscrierea în aceeaşi 
rubrică a datelor corecte. 

31. Alegătorii au dreptul să facă contestaţii împotriva neincluderii lor în 
listă sau excluderii din ea, precum şi împotriva altor erori comise la înscri-
erea datelor despre sine sau despre alţi alegători cel tîrziu cu 5 zile înainte 
de alegeri. 

32. Contestaţiile se examinează de către organele electorale respec-
tive în decurs de 24 de ore, iar deciziile acestora pot fi  contestate de su-
biecţii interesaţi în organele electorale ierarhic superioare şi instanţa de 
judecată, după procedura stabilită, în cazul în care aceştia au primit refuz 
de corectare, includere în/excludere din lista electorală de bază.

33. Informaţia privind modifi cările efectuate în listele electorale de că-
tre biroul electoral al secţiei de votare se comunică primăriei şi ulterior 
Comisiei Electorale Centrale, cel tîrziu cu 5 zile înainte de ziua alegerilor, 
pentru operarea modifi cărilor în exemplarul care se păstrează în primărie 
şi Registrul de stat al alegătorilor.

Notă: Prevederile din cuprinsul prezentului punct referitoare la Registrul de stat al 
alegătorilor vor fi  puse în aplicare începînd cu alegerile locale generale din anul 2011.

Secţiunea 4. Procedura de depunere a declaraţiei privind locul nou de 
şedere

34. Persoanele cu drept de vot care, după ultima participare la alegeri, 
şi-au schimbat locul de şedere sînt în drept, cel tîrziu cu 30 de zile înainte 
de ziua votării, să-şi declare locul nou de şedere la organul administraţiei 
publice locale pentru a putea fi  înscrise în lista electorală la secţia de vota-
re corespunzător locului şederii. 

35. La declaraţia privind locul nou de şedere se anexează copia de pe 
actul de identitate al alegătorului. Modelul declaraţiei se aprobă de Comi-
sia Electorală Centrală. 

36. În baza declaraţiei depuse, autoritatea administraţiei publice locale 
înscrie alegătorul în lista electorală de bază, anexînd copiile declaraţiei şi 
actului de identitate la aceasta. 

37. La expirarea termenului de depunere a declaraţiei, originalul aces-
teia şi copia de pe actul de identitate se transmit Comisiei Electorale Cen-
trale pentru a fi  remise ulterior autorităţilor administraţiei publice locale de 
la locul de domiciliu al solicitantului în vederea radierii din lista electorală 
de bază. 
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38. Autorităţile administraţiei publice locale care efectuează înscrierea/
radierea alegătorului fac menţiunea „În baza declaraţiei de şedere” la rubri-
ca „Notă” din lista electorală de bază.

Capitolul III. Lista electorală suplimentară

39. Înscrierea alegătorilor în lista electorală suplimentară se efectuea-
ză de către secretarul biroului electoral al secţiei de votare şi se semnează 
de către acesta. În cazul biroului electoral al secţiei de votare constituit în 
străinătate, înscrierea alegătorilor în lista electorală suplimentară se va 
efectua de către toţi membrii biroului electoral.

Pct.39 completat prin hot. CEC nr. 3887 din 23.11.10
40. În lista electorală suplimentară se înscriu:
a) alegătorii din raza secţiei de votare care nu au fost incluşi în listele 

electorale de bază, la prezentarea documentului ce atestă domicilierea lor 
în perimetrul secţiei de votare în cauză; 

b) alegătorii cu certifi cate pentru drept de vot. Certifi catele pentru drept 
de vot se anexează la lista electorală suplimentară;

c) alegătorii care nu au fost incluşi în listele electorale de bază pe 
motiv că nu au viză de domiciliu ori de reşedinţă vor putea vota în secţiile 
de votare corespunzătoare locului de înregistrare la ultimul domiciliu sau 
reşedinţă;

d) persoanele deţinute pe baza unui mandat de arest pînă la pronun-
ţarea sentinţei judecătoreşti, persoanele condamnate la închisoare (priva-
ţiune de libertate) a căror sentinţă nu este defi nitivă, cele care execută o 
sancţiune contravenţională sub formă de arest, persoanele condamnate la 
închisoare (privaţiune de libertate) prin hotărîre judecătorească defi nitivă, 
afl ate în instituţiile penitenciare;

e) alegătorii cu drept de vot, care în ziua votării se afl ă în staţiuni balne-
are, case de odihnă, spitale amplasate în altă localitate decît locul perma-
nent de trai al bolnavului, dar situate pe teritoriul Republicii Moldova. 

41. Cetăţenii Republicii Moldova cu drept de vot afl aţi în străinătate, 
care nu fi gurează în listele electorale de bază şi nu şi-au exercitat dreptul 
de a se înregistra prealabil, şi s-au prezentat în ziua alegerilor la secţia de 
votare respectivă se includ în listele electorale suplimentare.

42. Înscrierea în lista electorală suplimentară pentru persoanele arăta-
te la pct. 40 lit. d) şi e) se efectuează cu 2 săptămîni înainte de ziua votării 
şi pînă la ora 18.00 a zilei precedente votării. Datele personale pentru 
această categorie de alegători se introduc în formularul listei electorale su-
plimentare de către conducătorul instituţiei corespunzătoare, se semnează 
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şi se autentifi că cu ştampila instituţiei şi se transmit, în ziua precedentă 
votării, biroului electoral al secţiei de votare din perimetrul respectiv. 

43. În ziua votării, membrii biroului electoral al secţiei de votare se 
deplasează cu urna mobilă în instituţiile respective şi cu formularul listei 
electorale suplimentare.

44. Conducătorii instituţiilor respective vor estima numărul persoanelor 
care vor participa la votare şi vor solicita biroului electoral al secţiei de vo-
tare un număr sufi cient de buletine de vot specifi cînd numărul acestora în 
limba de stat şi limba rusă.

Capitolul IV. Lista electorală pentru votarea la locul afl ării

45. Lista electorală pentru votarea la locul afl ării se întocmeşte de că-
tre biroul electoral al secţiei de votare şi se semnează de către membrul 
biroului. 

46. În baza listei electorale pentru votarea la locul afl ării votează doar 
alegătorii care, din motive de sănătate sau din alte motive temeinice, nu 
pot veni în localul de votare

47. Înscrierea în lista electorală pentru votarea la locul afl ării se efectu-
ează în baza cererii scrise a solicitantului, începînd cu 2 săptămîni înainte 
de ziua votării şi pînă la ora 18.00 a zilei precedente votării. 

48. În ziua votării, cererile pot fi  făcute în scris pînă la ora 15.00 dacă 
se prezintă şi certifi cat medical.

49. În conformitate cu art. 55 din Codul electoral, la locul afl ării votează:
a) alegătorii care, din motive de sănătate sau din alte motive temeinice 

(bolnavii care stau acasă, bătrînii), nu pot veni în localul de votare;
b) persoanele arătate la pct. 14, 40 lit. d) şi e).
50. Lista electorală pentru votarea la locul afl ării pentru alegătorii 

care din motive de sănătate sau din alte motive temeinice, nu pot veni 
în localul de votare se anexează la lista electorală de bază, făcîndu-se 
în aceasta menţiunea „Votat la locul afl ării” în dreptul numelui persoanei 
respective. 

V. Predarea spre păstrare şi actualizarea listelor electorale 
după perioada electorală

51. După perioada electorală, consiliul electoral de circumscripţie re-
mite instanţei de judecată listele electorale de bază, suplimentare şi cele 
pentru votarea la locul afl ării. Transmiterea listelor electorale se efectuea-
ză prin act de predare-recepţionare.
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52. După confi rmarea legalităţii alegerilor, listele electorale remise in-
stanţelor de judecată se transmit în termen de 10 zile nemijlocit la Comisia 
Electorală Centrală sau prin intermediul primăriilor care le-au întocmit.

Pct.52 modifi cat prin hot. CEC nr. 3571 din 05.10.10 
53. După operarea modifi cărilor respective, Comisia Electorală Cen-

trală transmite listele electorale primăriilor care le-au întocmit.
Notă: Prevederile prezentului punct vor fi  puse în aplicare începînd cu alege-

rile locale generale din anul 2011.
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Aprobat
prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale

nr. 1811 din 5 august 2008,
modifi cat prin hotărîrea CEC

nr. 3569 din 5 octombrie 2010 

REGULAMENTUL 
cu privire la procedurile de tragere la sorţi

I. Dispoziţii generale

1. Prezentul Regulament stabileşte următoarele proceduri de tragere 
la sorţi:

a) în vederea stabilirii ordinii de primire a documentelor de la reprezen-
tanţii partidelor, altor organizaţii social-politice şi candidaţilor independenţi 
depuse pentru înregistrare la organele electorale;

b) în vederea determinării ordinii de înscriere a concurenţilor electorali 
în buletinul de vot.

2. Pentru efectuarea tragerii la sorţi, organul abilitat în conformitate 
cu punctele 6 şi 9 din prezentul Regulament, în prezenţa reprezentanţi-
lor partidelor, altor organizaţii social-politice şi ai candidaţilor independenţi 
pregăteşte bileţele într-un număr egal cu numărul reprezentanţilor, le nu-
merotează cu cifrele 1, 2, 3... n, le pune în plicuri şi le introduce într-o urnă, 
al cărei interior este demonstrat în prealabil tuturor reprezentanţilor pentru 
a se convinge că nu conţine şi alte bileţele. În cazul alegerilor locale trage-
rea la sorţi se efectuează pentru fi ecare funcţie electivă aparte.

3. Ordinea de primire a documentelor pentru înregistrare nu va infl uen-
ţa ordinea de înscriere a concurenţilor electorali în buletinul de vot. 

II. Procedura de tragere la sorţi în vederea stabilirii 
ordinii de primire a documentelor de la reprezentanţii partidelor, 

altor organizaţii social-politice şi candidaţilor independenţi 
depuse pentru înregistrare la organele electorale

4. În conformitate cu art.44 alin.(2) din Codul electoral, Comisia Elec-
torală Centrală, consiliile electorale de circumscripţie respective, în ter-
men de 2 zile de la începerea perioadei de desemnare a candidaţilor, fac 
publică informaţia privind locul (biroul), data şi ora primirii documentelor, 
adoptînd în acest sens o hotărîre. Intervalul de timp dintre momentul 
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adoptării hotărîrii şi ora stabilită pentru primirea documentelor este de 
cel puţin 24 de ore.

5. În cazul în care în ziua stabilită pentru primirea documentelor re-
prezentanţi ai mai multor partide, organizaţii social-politice sau mai mulţi 
candidaţi independenţi depun în acelaşi timp toate documentele necesare 
pentru înregistrare, ordinea de primire a documentelor se stabileşte prin 
tragere la sorţi. La tragerea la sorţi participă numai acei reprezentanţi ai 
partidelor, altor organizaţii social-politice şi ai candidaţilor independenţi 
care s-au prezentat concomitent la ora stabilită de organul electoral. 

6. Pentru efectuarea procedurii de tragere la sorţi în vederea stabilirii 
ordinii de primire a documentelor organul electoral creează prin hotărîre 
o comisie din trei persoane. Comisia se creează cel tîrziu în ajunul zilei 
stabilite pentru primirea documentelor.

7. Reprezentanţii partidelor, altor organizaţii social-politice şi candida-
ţilor independenţi, în prezenţa membrilor comisiei, extrag pe rînd bileţelele 
din urnă. Numărul extras este numărul de rînd conform căruia se vor de-
pune documentele necesare pentru înregistrare în calitate de concurent 
electoral. 

8. Comisia întocmeşte un proces-verbal în care indică rezultatele tra-
gerii la sorţi. Procesul-verbal este semnat de toţi membrii comisiei. Fiecă-
rui participant la tragere i se înmînează cîte o copie a procesului-verbal.

III. Procedura de tragere la sorţi în vederea determinării ordinii 
de înscriere a concurenţilor electorali în buletinul de vot

9. În conformitate cu art.48 alin.(3) din Codul electoral, concurenţii 
electorali se înscriu în buletine în ordinea rezultată din tragerea la sorţi 
efectuată zilnic de către organul electoral respectiv.

10. La ora 17.00 a zilei în care doi sau mai mulţi candidaţi au depus 
actele spre înregistrare, organul electoral se convoacă pentru a organiza 
tragerea la sorţi în prezenţa candidaţilor respectivi în vederea determinării 
ordinii de înscriere în buletinul de vot a acestora.

11. Candidaţii, în prezenţa membrilor organului electoral, extrag pe 
rînd bileţelele din urnă. Tragerea la sorţi se va efectua în ordinea depunerii 
de către aceştia a documentelor spre înregistrare. Numărul extras este 
numărul de rînd conform căruia candidatul va fi  înscris în buletinul de vot 
după înregistrarea acestuia în calitate de concurent electoral de către or-
ganul electoral respectiv. 

12. În cazul în care unii dintre candidaţi care au depus în aceeaşi zi ac-
tele spre înregistrare nu s-au prezentat la sfîrşitul zilei la organul electoral 
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pentru efectuarea tragerii la sorţi în vederea determinării ordinii de înscri-
ere în buletinul de vot, organul electoral stabileşte pentru ziua următoare 
şedinţa la care se va efectua tragerea la sorţi. Pentru neprezentare repeta-
tă a unuia dintre candidaţi tragerea la sorţi se va efectua în lipsa acestuia, 
fapt care urmează a fi  notifi cat în procesul-verbal.

13. Organul electoral va întocmi un proces-verbal cu privire la ordinea 
de înscriere în buletinul de vot a candidaţilor respectivi, care va fi  semnat 
de toţi membrii acestuia. Fiecărui participant la tragere i se înmînează cîte 
o copie a procesului-verbal.

14. În cazul în care un singur candidat depune documentele spre înre-
gistrare, organul electoral se convoacă pentru a-i atribui numărul de ordine 
respectiv în buletinul de vot. 

15. Termenul-limită de primire a documentelor spre înregistrare este 
ora 17.00 a ultimei zile de primire a documentelor în conformitate cu art.44 
alin.(1) din Codul electoral.

Pct.15 modifi cat prin hot.CEC nr.3569 din 05.10.2010
16. După înregistrarea tuturor candidaţilor în calitate de concurenţi 

electorali, organul electoral, în baza proceselor-verbale cu privire la or-
dinea de înscriere în buletinul de vot, va adopta o hotărîre referitoare la 
ordinea de înscriere a concurenţilor electorali în buletinul de vot.
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Aprobat
prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale

nr. 382 din 12 decembrie 2006,
modifi cat şi completat prin hotărîrea CEC

nr. 3404 din 30 iulie 2010

REGULAMENTUL
cu privire la activitatea persoanelor de încredere 

ale concurenţilor electorali

1. În conformitate cu art. 45 alin. (1) din Codul electoral nr. 1381-XIII 
din 21 noiembrie 1997, concurenţii electorali pot avea persoane de încre-
dere în fi ecare circumscripţie electorală. 

2. Numărul persoanelor de încredere se stabileşte de către Comisia 
Electorală Centrală sau de către consiliul electoral de circumscripţie re-
spectiv.

3. Persoanele de încredere sînt selectate de către concurenţii electo-
rali şi prezentate organului electoral respectiv spre înregistrare.

4. Nu pot fi  persoane de încredere persoanele pentru care sînt stabili-
te, potrivit legislaţiei în vigoare, restricţii la activitatea politică.

5. Persoanele de încredere ale concurenţilor electorali se înregistrea-
ză de către:

 Comisia Electorală Centrală în cazul alegerilor Parlamentului; 
 consiliul electoral de circumscripţie respectiv în cazul alegerilor pentru 

funcţiile de primar sau consilier al consiliului local.
6. Pentru înregistrarea persoanelor de încredere concurenţii electorali 

se adresează cu un demers la organul electoral respectiv, însoţit de lis-
ta persoanelor de încredere. În listă se indică numele şi prenumele, anul 
naşterii, locul de muncă, funcţia şi domiciliul persoanelor desemnate drept 
persoane de încredere.

7. După verifi carea datelor din liste Comisia Electorală Centrală sau, 
după caz, consiliul electoral de circumscripţie adoptă o hotărîre cu privire 
la înregistrarea lor. 

8. După înregistrarea persoanelor de încredere acestora li se eliberea-
ză legitimaţii de modelul stabilit.

9. Persoanele de încredere sînt în drept:
a) să facă agitaţie în favoarea sau în defavoarea candidaţilor în cadrul 

adunărilor, mitingurilor, întîlnirilor cu alegătorii, prin intermediul mijloacelor 
de informare în masă sau altor forme de comunicare ce exclud încălcarea 
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ordinii publice şi normelor etice. Agitaţia electorală în favoarea concurentu-
lui electoral se admite numai după înregistrarea acestuia de către organul 
electoral;

b) să supună discuţiilor libere şi sub toate aspectele programele elec-
torale ale concurenţilor electorali, calităţile politice, profesionale şi perso-
nale ale acestora;

c) să prezinte interesele concurentului electoral în relaţiile cu autorităţi-
le administraţiei publice, cu alegătorii şi organele electorale;

d) să asiste la şedinţele organelor electorale;
e) să fi e acreditate în calitate de observatori naţionali.
10. Persoanelor de încredere li se interzice:
a) să fi e incluse în organele electorale;
b) să se implice în activitatea organelor electorale;
c) să semneze în localul secţiei de votare, în locul alegătorului la ce-

rerea acestuia pentru primirea buletinului de vot şi să completeze în locul 
votantului buletinul de vot în cabina sau camera de vot secret sau să se 
afl e acolo;

d) să folosească în campaniile electorale mijloacele şi bunurile publice.
11. Concurenţii electorali pot, în orice moment pînă în ziua precedentă 

alegerilor, să suspende împuternicirile persoanelor lor de încredere, să le 
înlocuiască cu alte persoane.

12. Persoana de încredere a concurentului electoral poate fi  revocată, 
la cererea sa, prin hotărîrea organului electoral respectiv în cazul în care 
nu şi-a dat consimţămîntul prealabil sau din alte motive întemeiate.

13. Persoanele de încredere ale concurenţilor electorali pot fi  degreva-
te de atribuţiile de la locul de muncă la cererea lor, fără menţinerea salariu-
lui. Ele nu pot fi  remunerate nici din mijloacele alocate pentru desfăşurarea 
alegerilor. Pe parcursul perioadei electorale persoanele de încredere nu 
pot fi  concediate sau private de atribuţiile de la locul de muncă fără con-
simţămîntul lor.

14. Prevederile prezentului Regulament se aplică şi persoanelor de 
încredere ale participanţilor la referendum.

Pct. 14 introdus prin hot.CEC nr.3404 din 30.07.10
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Aprobat 
prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale 

nr. 383 din 12 decembrie 2006, 
modifi cat prin hotărîrile CEC 

nr. 1791 din 22 iulie 2008;
nr. 3380 din 27 iulie 2010

REGULAMENTUL
cu privire la activitatea reprezentanţilor concurenţilor electorali

Titlul modifi cat prin hot.CEC nr.3380 din 27.07.10

1. În conformitate cu art. 15 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 
noiembrie 1997, concurentul electoral poate desemna în organul care l-a 
înregistrat, precum şi în organele electorale ierarhic inferioare, cîte un re-
prezentant cu drept de vot consultativ (în continuare – reprezentantul con-
curentului electoral). 

Pct.1 modifi cat prin hot.CEC nr.3380 din 27.07.10
2. Partidele, alte organizaţii social-politice, precum şi blocurile elec-

torale care iau parte la scrutin pot desemna, pentru perioada campaniei 
electorale, cîte un reprezentant cu drept de vot consultativ şi în Comisia 
Electorală Centrală. 

Pct.2 modifi cat prin hot.CEC nr.1791 din 22.07.08, CEC nr.3380 din 27.07.10
3. Candidatura propusă de către concurentul electoral pentru repre-

zentare în organul electoral trebuie să fi e persoană care are dreptul de a 
alege şi de a fi  ales.

4. Reprezentantul concurentului electoral este confi rmat de organele 
electorale în termen de 3 zile de la depunerea cererii de către concurentul 
electoral.

5. Activitatea reprezentanţilor concurenţilor electorali în organele elec-
torale începe din momentul confi rmării lor de către organele electorale re-
spective.

Pct.5 modifi cat prin hot.CEC nr.3380 din 27.07.10
6. Reprezentantul concurentului electoral îşi desfăşoară activitatea în 

conformitate cu prevederile Codului electoral.
7. Reprezentantul concurentului electoral este în drept:
- să reprezinte interesele concurentului electoral în organele electo-

rale şi în alte organe implicate în procesul electoral;
- să participe la şedinţele organelor electorale;
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- să ia cuvîntul la şedinţele organului electoral unde este reprezen-
tant, să facă propuneri şi obiecţii pe marginea chestiunilor ce ţin de 
competenţa organului electoral respectiv, să solicite votarea lor;

- să adreseze participanţilor la şedinţele organului electoral întrebări 
pe marginea chestiunilor puse în discuţie în conformitate cu ordi-
nea de zi;

- să ia cunoştinţă de materialele şi documentaţia organului electoral 
respectiv;

- să asiste la confecţionarea matriţei buletinului de vot, la tipărirea 
lui, precum şi la lichidarea matriţei;

- să asiste la numărarea şi totalizarea voturilor, la operaţiunile în le-
gătură cu listele electorale şi buletinele de vot, la întocmirea proce-
selor verbale de totalizare a alegerilor şi referendumurilor;

- să verifi ce datele din procesul-verbal, din formularul special pentru 
numărarea voturilor;

- să primească un exemplar al procesului-verbal privind rezultatele 
numărării voturilor şi totalizarea rezultatelor alegerilor.

8. Reprezentantul concurentului electoral este obligat:
- să respecte Codul electoral şi actele normative adoptate de Comi-

sia Electorală Centrală;
- să poarte la piept în partea stîngă ecuson ce confi rmă calitatea sa 

de reprezentant.
9. Reprezentantului concurentului electoral i se interzice:
- să participe la votare în cazul adoptării hotărîrilor de către organul 

electoral;
- să poarte şi să arate ecusoane, insigne sau alte însemne de agita-

ţie electorală;
- să se implice în procedura de completare a buletinului de vot;
- să participe la numărarea voturilor la secţiile de votare în ziua vo-

tării.
10. Concurentul electoral poate, în orice moment pînă la alegeri, să 

recheme reprezentantul său din organul electoral sau să-l înlocuiască cu 
o altă persoană.

11. Reprezentantul concurentului electoral îşi încetează activitatea 
odată cu încetarea activităţii organului electoral respectiv în care a fost 
desemnat.
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Aprobat 
prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale 

nr. 3338 din 16 iulie 2010, 
modifi cat şi completat prin hotărîrile CEC

nr. 3570 din 5 octombrie 2010,
nr. 3735 din 29 octombrie 2010

REGULAMENTUL 
privind modalitatea plasării publicităţii electorale 

pe panourile publicitare în perioada electorală

I. Dispoziţii generale

1. În sensul prezentului Regulament, se defi nesc următoarele noţiuni: 
publicitate electorală – informaţie sub formă de apeluri şi declaraţii scrise, 

fotografi i, alte materiale similare, utilizate de concurenţii electorali sau partici-
panţii la referendum în scop de agitaţie electorală, al cărei conţinut trebuie să 
corespundă rigorilor prevăzute de art. 47 alin. (2) din Codul electoral;

panou publicitar electoral – porţiune din suprafaţa unei construcţii sau 
a unui element de construcţie, instalat în modul şi ordinea respectivă, care 
serveşte drept suport pentru plasarea publicităţii electorale; 

panou publicitar electoral proprietate publică – loc special amenajat 
pentru plasarea publicităţii, inclusiv electorale, acordat gratuit de către au-
toritatea administraţiei publice locale, în condiţiile art.47 alin.(7) din Codul 
electoral şi ale prezentului Regulament;

panou publicitar electoral privat, amplasat pe domeniul public – loc 
special amenajat pentru plasarea publicităţii, inclusiv electorale, contra 
plată, cu autorizaţia autorităţii publice locale.

2. Concurenţii electorali/participanţii la referendum au dreptul să expu-
nă în condiţii egale afi şe electorale, din momentul înregistrării lor de către 
organul electoral respectiv. 

II. Amplasarea publicităţii electorale pe panourile 
publicitare electorale proprietate publică

3. Autorităţile administraţiei publice locale sînt obligate ca, în termen 
de 3 zile de la data începerii perioadei electorale, să stabilească şi să ga-
ranteze un minim de locuri speciale de afi şaj electoral.

Acestea trebuie să asigure ca locurile speciale de afi şaj să fi e situate 
în locuri publice frecventate de cetăţeni, fără deranjarea circulaţiei pe dru-
murile publice şi a celorlalte activităţi din localităţile respective. 
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4. În prealabil, autorităţile administraţiei publice locale sînt obligate să 
asigure înlăturarea oricăror afi şe, înscrisuri şi însemne rămase de la cam-
paniile electorale precedente.

5. Panourile de afi şaj electoral se amplasează uniform pe întreg teritoriul 
localităţii. Suprafaţa minimă acordată unui concurent electoral/participant la 
referendum pe un panou publicitar proprietate publică este de 1 m². 

În cazul în care acordarea suprafeţei minime de 1 m2 va fi  imposibilă 
pe un singur panou publicitar, această suprafaţă se va diviza în mod egal 
pe mai multe panouri. 

Pct.5 modifi cat prin hot.CEC nr.3570 din 05.10.2010

III. Amplasarea publicităţii electorale pe panourile publicitare 
private amplasate pe domeniul public şi privat

6. Fiecare agenţie de publicitate poate oferi concurenţilor electorali/parti-
cipanţilor la referendum spaţiu pentru publicitate electorală pe panourile pu-
blicitare private, amplasate pe domeniul public, în condiţii egale, dar care să 
nu depăşească 10% din spaţiul disponibil pentru fi ecare concurent electoral/
participant la referendum din momentul începerii perioadei electorale.

Pct.6 modifi cat şi completat prin hot.CEC nr.3570 din 05.10.2010
7. Plata percepută de agenţiile de publicitate pentru plasarea publi-

cităţii electorale nu poate depăşi plata încasată în mod obişnuit pentru 
publicitatea comercială.

8. Dreptul de amplasare a publicităţii electorale contra plată se acordă 
concurenţilor electorali/participanţilor la referendum numai în baza achitării 
prealabile a plăţii prevăzute în acordul încheiat de agentul de publicitate cu 
concurentul electoral/participantul la referendum.

9. La cererea Comisiei Electorale Centrale, agenţiile de publicitate an-
trenate în amplasarea publicităţii electorale sînt obligate, în termen de 48 
de ore, să ofere informaţii complete cu privire la contractele încheiate cu 
concurenţii electorali/participanţii la referendum, sumele achitate de aceş-
tia şi repartizarea spaţiilor de publicitate.

Pct.9 modifi cat şi completat prin hot.CEC nr.3570 din 05.10.2010
10. Afi şajul electoral pe domeniul privat este permis numai cu acordul 

proprietarilor, administratorilor sau, după caz, al posesorilor.
11. Plasarea afi şajului electoral pe partea exterioară a unităţii de trans-

port se efectuează după o coordonare prealabilă cu subdiviziunile terito-
riale ale Direcţiei poliţiei rutiere a Ministerului Afacerilor Interne, care vor 
soluţiona cererile în termen de 48 de ore de la prezentare.
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Pornind de la faptul că răspunderea pentru conţinutul materialelor elec-
torale publicitare o poartă concurentul electoral/participantul la referendum, 
subdiviziunile teritoriale ale Direcţiei poliţiei rutiere nu vor solicita avizele al-
tor instituţii, decît cele prevăzute în Regulamentul circulaţiei rutiere.

IV. Restricţii şi răspunderi

12. Se interzice amplasarea afi şelor electorale în alte locuri decît cele 
stabilite la capitolele II şi III din prezentul Regulament.

La fel, se interzice amplasarea afi şelor electorale:
-  în transportul public de călători proprietate publică;
- pe monumente, clădiri, obiecte şi încăperi, care au o valoare istori-

că, culturală sau arhitecturală, indiferent de forma de proprietate;
- în încăperile în care sînt amplasate consiliile şi birourile electorale 

şi la o distanţă de 50 de metri de la acestea;
- pe garduri, îngrădiri, stîlpi şi alte tipuri de construcţii, precum şi pe 

dispozitive, utilaje, indiferent de forma de proprietate.
13. În perioada electorală organizaţiile neguvernamentale, care sînt 

implicate în educaţia civică, pot plasa materiale de educaţie civică pe pa-
nouri publicitare doar după coordonarea prealabilă a acestora cu Comisia 
Electorală Centrală.

Pct.13 modifi cat prin hot.CEC nr.3570 din 05.10.2010, nr.3735 din 29.10.2010
14. Organele de menţinere a ordinii publice sînt obligate să asigure 

integritatea panourilor şi a afi şelor electorale, plasate în mod legal.
Amplasarea în locuri neautorizate, precum şi distrugerea sau deterio-

rarea prin orice mod a afi şelor electorale, amplasate în locuri autorizate, 
atrage după sine răspunderea conform legislaţiei în vigoare.

15. Responsabilă de înlăturarea afi şajului electoral neautorizat este 
administraţia publică locală, care are dreptul să recupereze în ordine de 
regres cheltuielile respective din contul persoanei vinovate.
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Aprobat 
prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale

nr. 3354 din 20 iulie 2010
modifi cat prin hotărîrea CEC 

nr. 3688 din 22 octombrie 2010

REGULAMENTUL
privind înregistrarea prealabilă a cetăţenilor Republicii Moldova 

afl aţi în străinătate

1. Prezentul Regulament stabileşte procedura şi condiţiile de înregis-
trare prealabilă a cetăţenilor Republicii Moldova cu drept de vot afl aţi în 
străinătate.

2. Înregistrarea prealabilă are drept scop stabilirea numărului estimativ 
al alegătorilor care pot vota în străinătate şi a buletinelor de vot ce vor fi  
distribuite. Înregistrarea prealabilă nu este obligatorie.

3. Alegătorii care, din diferite motive, nu se înregistrează prealabil, îşi pot 
exercita dreptul de vot, prezentîndu-se în ziua alegerilor la secţia de votare 
respectivă. Aceştia vor fi  înregistraţi în listele electorale suplimentare.

4. Înregistrarea prealabilă va fi  disponibilă doar pentru ţările şi localită-
ţile unde Guvernul Republicii Moldova, prin intermediul MAEIE, va decide 
amplasarea secţiilor de votare suplimentare (altele decît cele de pe lîngă 
misiunile diplomatice şi consulare).

5. Cetăţenii Republicii Moldova care se afl ă în străinătate şi doresc să 
fi e înscrişi în listele electorale de bază se pot înregistra prealabil, accesînd 
pagina web www.votează.md.

Procedura de înregistrare prealabilă a cetăţenilor cuprinde două etape:
a) depunerea unei Declaraţii prin care alegătorul va declara, pe proprie 

răspundere, că datele pe care le indică sînt autentice şi aprobă radierea 
din listele electorale de bază de la locul domiciliului/reşedinţei sale pe te-
ritoriul Republicii Moldova, conform modelului anexat (anexa nr. 1 la pre-
zentul Regulament);

b) completarea unui formular de înregistrare on-line, care va conţine 
denumirea ţării şi localităţii unde alegătorul doreşte să se înregistreze pre-
alabil şi datele sale de identitate, conform modelului anexat (anexa nr.2 la 
prezentul Regulament). 

6. Formularul va conţine următoarele date:
-  numele şi prenumele;
-  codul numeric personal (IDNP);
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-  data, luna, anul naşterii;
-  adresa de la domiciliu ori reşedinţă pe perioada valabilităţii aces-

teia din Republica Moldova;
-  denumirea ţării şi localităţii unde alegătorul doreşte să se înregis-

treze prealabil.
7. Datele indicate în formular sînt confi denţiale. Acestea se stochează 

într-o bază de date a cetăţenilor din străinătate care s-au înregistrat, ser-
vind drept temei pentru întocmirea listei electorale a cetăţenilor care vor 
vota în raza secţiei de votare respective. 

8. După fi nalizarea perioadei de înregistrare, Comisia Electorală Cen-
trală va întocmi listele electorale pentru fi ecare secţie de votare în parte. 
Informaţiile referitoare la cetăţenii care s-au înregistrat vor fi  procesate de 
persoana responsabilă desemnată în cadrul aparatului Comisiei Electorale 
Centrale. După tipărire, listele, împreună cu celelalte materiale electorale, 
vor fi  transmise birourilor electorale ale secţiilor de votare corespunzătoa-
re. Comisia Electorală Centrală va asigura birourile electorale şi cu numă-
rul necesar de formulare de liste suplimentare. 

9. Datele despre persoanele care s-au înregistrat prealabil vor fi  trans-
mise de către Comisia Electorală Centrală birourilor electorale respective 
din ţară, pentru radierea acestor alegători din lista electorală de bază de la 
locul domiciliului/reşedinţei alegătorului. Biroul electoral va înceta radierea 
cu 5 zile pînă la ziua alegerilor. 

10. Comisia Electorală Centrală va folosi datele cu caracter personal 
recepţionate exclusiv în scopul organizării şi desfăşurării acţiunilor electo-
rale şi nu le va dezvălui către terţi (persoane/instituţii publice sau private), 
decît în cazurile prevăzute expres de legislaţia în vigoare.

11. Perioada de înregistrare prealabilă a cetăţenilor Republicii Moldova 
afl aţi în străinătate va începe cu 40 de zile înainte de ziua alegerilor şi se 
va termina cu 15 de zile pînă la ziua alegerilor. Alegătorilor li se va aduce 
la cunoştinţă informaţia ce ţine de perioada de înregistrare prin plasarea ei 
pe site-urile Comisiei Electorale Centrale, Ministerului Afacerilor Externe şi 
Integrării Europene, ambasadelor şi consulatelor, precum şi printr-o cam-
panie de informare specială.

Pct.11 modifi cat prin hot.CEC nr.3688 din 22.10.2010
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Anexa nr. 1 
la Regulamentul privind înregistrarea prealabilă a cetăţenilor

Republicii Moldova afl aţi în străinătate

Declaraţie

Prin prezenta, îmi exprim dorinţa de a participa la alegeri/referendum 
organizate de către autorităţile electorale ale Republicii Moldova şi solicit 
înregistrarea în lista electorală pentru localitatea selectată din lista afi şată şi 
declar, pe proprie răspundere, că datele indicate de mine sînt autentice. 

Sînt de acord să fi u radiat(ă) din lista electorală de bază de la locul 
domiciliului/reşedinţei în Republica Moldova.

Anexa nr. 2 
la Regulamentul privind înregistrarea prealabilă a cetăţenilor

Republicii Moldova afl aţi în străinătate

Formularul de înregistrare on-line



198

Aprobat 
prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale 

nr. 3353 din 20 iulie 2010,
completat prin hotărîrea CEC 

nr. 3568 din 5 octombrie 2010

REGULAMENTUL 
privind procedura de examinare şi soluţionare a contestaţiilor 

de către organele electorale în perioada electorală

Capitolul I. Dispoziţii generale

1. Prezentul Regulament, elaborat în conformitate cu prevederile Co-
dului electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 şi cu actele normative 
în vigoare, stabileşte şi explică procedura de examinare şi soluţionare a 
contestaţiilor de către organele electorale în perioada electorală. 

În procesul de examinare şi soluţionare a contestaţiilor, organele elec-
torale se vor conduce de Constituţia Republicii Moldova, Codul electoral, 
legislaţia în vigoare, prezentul Regulament şi tratatele internaţionale în do-
meniu la care Republica Moldova este parte.

Activitatea de gestionare a contestaţiilor va fi  realizată cu respectarea 
principiilor de legalitate, imparţialitate, transparenţă şi egalitate.

Membrii organelor electorale, în procesul de examinare şi soluţionare 
a contestaţiilor, vor da dovadă de competenţă profesională şi vor trata în 
mod deschis, imparţial şi echitabil toţi subiecţii implicaţi în acest proces.

2. În sensul prezentului Regulament, contestaţia reprezintă o cerere, 
în formă scrisă, de anulare sau revizuire a unui act, a unei hotărîri sau de 
contestare a legalităţii acţiunilor/inacţiunilor organelor electorale sau con-
curenţilor electorali, după caz, participanţilor la referendum, de reclamare 
a încălcării Codului electoral, precum şi a actelor administrative cu carac-
ter individual sau normativ emise de Comisia Electorală Centrală.

Contestaţia se întocmeşte în formă scrisă şi va corespunde cerinţelor 
stabilite de art. 65 alin. (5) din Codul electoral.

La întocmirea acesteia, contestatarul se va conduce de modelul arătat 
în anexa nr. 1 la prezentul Regulament. 

3. În cauzele electorale examinate de către organele electorale, în ca-
litate de parte a unei contestaţii poate apărea alegătorul, concurentul elec-
toral sau organul electoral ale cărui acţiuni/inacţiuni şi hotărîri se contestă, 
după caz, participanţii la referendum. 

Alegătorul depune contestaţii în mod personal sau prin intermediul re-
prezentantului legal. 
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Contestaţia concurentului electoral poate fi  depusă de reprezentantul 
acestuia în organul electoral respectiv sau de o persoană împuternicită de 
concurentul electoral prin procură.

Contestaţiile depuse de persoane neîmputernicite nu se examinează 
de către organele electorale şi se restituie depunătorilor, prin scrisoare de 
însoţire, în cel mai scurt timp posibil, cu indicarea motivului refuzului de a 
le examina.

La fel, în cazul în care obiectul contestaţiei depuse nu constituie con-
testarea unor acţiuni/inacţiuni ale concurenţilor electorali sau acţiuni/inacţi-
uni, precum şi hotărîri ale organelor electorale, aceasta nu se examinează 
şi se restituie depunătorului, ca fi ind depusă contrar prevederilor art. 65 
alin. (1) din Codul electoral.

Pct.3 completat prin hot.CEC nr.3568 din 05.10.2010

Capitolul II. Depunerea contestaţiilor

4. În conformitate cu prevederile art. 65 alin. (1) şi art. 66 alin. (1) din 
Codul electoral, alegătorii şi concurenţii electorali pot contesta la organul 
electoral acţiunile/inacţiunile şi hotărîrile organelor electorale, precum şi 
acţiunile/inacţiunile concurenţilor electorali în termen de 3 zile calendaris-
tice de la data săvîrşirii acţiunii/identifi cării inacţiunii sau adoptării hotărîrii, 
dar nu mai tîrziu de ziua alegerilor. Termenul de depunere se calculează 
începînd cu ziua următoare zilei în care a fost săvîrşită acţiunea, a fost 
identifi cată inacţiunea sau a fost adoptată hotărîrea.

Contestaţiile privind acţiunile şi hotărîrile Comisiei Electorale Centrale 
în perioada electorală se depun la Curtea de Apel Chişinău şi se exami-
nează în termen de 5 zile calendaristice de la depunere, dar nu mai tîrziu 
de ziua alegerilor, în conformitate cu prevederile Codului de procedură 
civilă şi ale Legii contenciosului administrativ.

Depunerea cererii în instanţa de judecată trebuie precedată de con-
testarea prealabilă în organul electoral ierarhic superior organului al cărui 
act se contestă.

Pct.4 completat prin hot.CEC nr.3568 din 05.10.2010

5. Organul electoral recepţionează şi înregistrează contestaţia într-un 
Registru special de evidenţă a contestaţiilor, atribuindu-i număr de înregistra-
re şi indicînd data şi ora recepţionării (anexa nr. 2 la prezentul Regulament). 

6. Preşedintele organului electoral, în urma unei analize prealabile a 
conţinutului contestaţiei depuse, decide asupra repartizării spre examinare 
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şi elaborare a proiectului de hotărîre pe marginea contestaţiei primite către 
unul dintre membrii organului electoral respectiv. 

Preşedintele organului electoral asigură, de comun acord cu membrul 
responsabil de soluţionarea contestaţiei, includerea în ordinea de zi pentru 
următoarea şedinţă, ţinînd cont de termenul de examinare prevăzut de art. 
67 alin. (2) din Codul electoral, a chestiunii privind examinarea proiectului 
de hotărîre pe marginea contestaţiei.

7. Contestaţiile ce ţin de listele electorale (privind neincluderea sau 
excluderea alegătorului din lista electorală, precum şi alte incorectitudini 
din listele electorale) se depun la organele electorale respective care le 
examinează în decurs de 24 de ore. Refuzul organelor electorale de a 
corecta, include sau exclude din lista electorală poate fi  contestat de su-
biecţii interesaţi în instanţa de contencios administrativ (art.40 din Codul 
electoral). 

Capitolul III. Examinarea şi soluţionarea contestaţiei

Secţiunea 1. Verifi carea corespunderii contestaţiei prevederilor legii
8. Membrul organului electoral responsabil de examinarea contestaţiei 

verifi că dacă forma şi cuprinsul acesteia corespund cerinţelor stabilite de 
art. 65 alin. (5) din Codul electoral. 

În calitate de probe aduse la contestaţia depusă pot servi înregistrările 
audio/video, fotografi ile, înscrisurile, declaraţiile în scris ale martorilor.

Probele prezentate trebuie să corespundă cerinţelor de admisibilitate 
şi pertinenţă. 

9. În situaţia în care la etapa verifi cării se stabileşte că examinarea nu 
ţine de competenţa organului electoral respectiv, contestaţia, precum şi 
materialele anexate la ea urmează a fi  transmise, prin scrisoare de însoţi-
re, spre examinare conform competenţei, în cel mult două zile calendaris-
tice de la data recepţionării. 

Organul electoral respectiv are obligaţia de a informa contestatarul 
despre faptul remiterii contestaţiei organului competent de soluţionarea 
acesteia.

Secţiunea 2. Examinarea în fond a contestaţiei 
10. Şedinţele Comisiei Electorale Centrale în cadrul cărora se vor exa-

mina proiectele de hotărîri cu privire la contestaţii se vor desfăşura în stric-
tă conformitate cu prevederile Secţiunii V din Regulamentul cu privire la 
activitatea Comisiei Electorale Centrale, aprobat prin hotărîrea sa nr. 137 
din 14 februarie 2006.
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Celelalte organe electorale, în procesul de examinare a proiectelor de 
hotărîri cu privire la contestaţii, se vor călăuzi de regulamentele de acti-
vitate ale acestor organe aprobate prin hotărîrea Comisiei, precum şi de 
dispoziţiile pct. 43-50 din Regulamentul cu privire la activitatea Comisiei 
Electorale Centrale sus-menţionat. 

11. Luînd în considerare termenele restrînse de examinare a litigiilor 
electorale, membrul organului electoral, responsabil de examinarea şi ela-
borarea proiectului de hotărîre, urmează să înştiinţeze (telefonic) părţile 
ale căror acţiuni/inacţiuni sau hotărîri se contestă, să explice conţinutul 
contestaţiei şi să transmită, după caz, copia de pe contestaţie (prin poştă, 
fax) în cel mai scurt timp posibil.

12. Membrul organului electoral responsabil de examinarea contesta-
ţiei are obligaţia de a înştiinţa părţile contestaţiei despre data şi ora desfă-
şurării şedinţei la care se va examina contestaţia.

13. Subiectul electoral, în privinţa căruia a fost depusă o contestaţie, 
va avea posibilitatea să-şi prezinte propria poziţie şi să contraargumen-
teze faptele imputate, cu anexarea probelor corespunzătoare. Referinţa 
(răspunsul) la pretenţiile de fapt invocate în contestaţie şi probele aduse 
împotriva fi ecărei revendicări se va întocmi, de regulă, în formă scrisă de 
către partea vizată şi va fi  prezentată organului electoral la care a fost de-
pusă contestaţia cel tîrziu în ziua precedentă şedinţei la care a fost inclusă 
în ordinea de zi examinarea proiectului de hotărîre. 

14. În cazul nedepunerii referinţei şi a probelor de care dispune în ter-
menele sus-indicate, partea ale cărei acţiuni/inacţiuni sau hotărîri sînt con-
testate va trebui să-şi prezinte poziţia, personal sau prin reprezentat legal, 
în cadrul şedinţei la care se va examina proiectul hotărîrii. Neprezentarea 
părţii în şedinţă nu va împiedica examinarea propriu-zisă a contestaţiei şi 
luarea unei hotărîri pe marginea acesteia. 

15. În baza materialelor acumulate, membrul responsabil de examina-
re elaborează proiectul de hotărîre cu privire la soluţionarea contestaţiei 
şi o prezintă, în calitate de raportor, în cadrul şedinţei organului electoral 
respectiv. 

La elaborarea proiectului de hotărîre cu privire la contestaţie, membrii 
organelor electorale urmează să ţină cont de următoarea structură (anexa 
nr. 3 la prezentul Regulament):

a) titlul;
b) partea introductivă;
c) partea descriptivă (faptele invocate în contestaţie de către contesta-

tar şi, respectiv, poziţia pîrîtului);



202

d) motivarea (faptele constatate de organul electoral în baza probelor 
anexate, temeiul legal de care s-a călăuzit organul electoral);

e) dispozitiv (concluzia organului electoral privind admiterea integrală 
sau parţială; respingerea integrală sau parţială); 

f) formula de atestare a autenticităţii hotărîrii.
16. Examinarea contestaţiei în cadrul şedinţei organului electoral în-

cepe prin oferirea cuvîntului părţilor acesteia pentru expunerea poziţiei şi 
prezentarea probelor de către contestatar, partea ale cărei acţiuni/inacţiuni 
sau hotărîri se contestă, precum şi persoanelor terţe vizate în contestaţie. 

După aceasta, raportorul proiectului de hotărîre prezintă şi susţine 
în cadrul şedinţei poziţia (partea motivată) expusă în proiect, modifi cări-
le operate după audierea părţilor sau prezentarea de probe suplimentare 
relevante cazului, precum şi temeiurile de fapt şi de drept care l-au deter-
minat să ajungă la soluţia respectivă (partea dispozitivă). 

Ceilalţi membri ai organului electoral sînt în drept să precizeze anumite 
circumstanţe referitoare la proiect, să adreseze întrebări raportorului pro-
iectului de hotărîre, precum şi părţilor contestaţiei examinate.

17. În cursul procedurii de dezbatere a proiectului de hotărîre cu privire 
la contestaţie, ceilalţi membri ai organului electoral respectiv pot înainta 
propuneri de modifi care şi/sau completare a proiectului, care vor fi  supuse 
votului în mod separat. 

18. Membrul care va înainta propuneri de modifi care şi/sau completare a 
proiectului hotărîrii va formula în mod clar şi coerent amendamentele propuse, 
pentru a putea fi  supuse votului de către preşedintele organului electoral.

19. În cazul în care modifi cările şi completările la proiect vor fi  adop-
tate, proiectul hotărîrii va fi  supus votului în întregime cu amendamentele 
operate.

20. La examinarea proiectului de hotărîre organul electoral este în drept 
să adopte sau să amîne examinarea acestuia pentru a fi  transmis, în cazul 
apariţiei unor noi circumstanţe şi/sau probe relevante cazului examinat care 
necesită o examinare suplimentară, pentru rectifi care şi perfecţionare mem-
brilor organului electoral respectiv care au elaborat proiectul, cu implicarea, 
după caz, şi a altor membri ai organului electoral, iar în cazul Comisiei Elec-
torale Centrale şi funcţionarilor din cadrul Aparatului Comisiei.

21. Oricare dintre membrii organului electoral, în cazul examinării re-
petate a proiectului de hotărîre, poate să elaboreze un proiect nou, care 
va fi  unul de alternativă. Dacă şi în cazul examinării repetate proiectul de 
hotărîre iniţial nu va fi  adoptat în redacţia prezentată, se va examina pro-
iectul de alternativă.
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Proiectele hotărîrilor de alternativă se vor examina conform procedurii 
iniţiale descrise de prezentul Regulament.

22. Proiectele de hotărîri sau propunerile respinse de membrii organe-
lor electorale nu pot fi  supuse reexaminării în cadrul aceleiaşi şedinţe.

Secţiunea 3. Adoptarea hotărîrii cu privire la contestaţie
23. Etapa de examinare şi dezbatere a proiectului de hotărîre cu privire 

la contestaţie se fi nisează cu procedura de votare şi adoptarea hotărîrii. 
24. Procedura de votare începe cu citirea părţii dispozitive a proiectului 

de hotărîre, după care preşedintele organului electoral propune ca proiec-
tul de hotărîre să fi e supus votului în întregime.

25. Hotărîrea cu privire la contestaţie se adoptă cu votul majorităţii 
membrilor organului electoral şi în conformitate cu procedura descrisă în 
regulamentele de activitate ale acestor organe. 

26. Organul electoral, după examinarea contestaţiei, este în drept să 
adopte una dintre următoarele hotărîri:

a) să admită integral sau parţial contestaţia şi să constate încălcările 
prevederilor legislaţiei electorale;

b) să respingă integral contestaţia ca fi ind neîntemeiată, din lipsă de 
probe sau cu încălcarea termenelor de depunere a acesteia.

În cazul contestării hotărîrilor emise de organele electorale inferioare, 
organul electoral ierarhic superior este în drept:

a) să respingă contestaţia şi să menţină în vigoare hotărîrea organului 
electoral ierarhic inferior;

b) să admită contestaţia şi să abroge integral sau parţial hotărîrea or-
ganului electoral ierarhic inferior, emiţînd o nouă hotărîre.

27. În cazul constatării încălcărilor prevederilor legislaţiei electorale, 
organul electoral urmează să decidă asupra tragerii la răspundere juridică 
a subiecţilor care se fac vinovaţi de comiterea încălcărilor şi aplicării sanc-
ţiunilor conform prevederilor art. 69 din Codul electoral, să ceară înlătura-
rea încălcărilor legislaţiei electorale constatate de către părţile ce se fac vi-
novate de comiterea acestora, după caz, să propună organului competent 
aplicarea sancţiunilor faţă de subiecţii vinovaţi.

28. Organul electoral care a examinat şi soluţionat contestaţia urmează 
să asigure şi întocmirea procesului-verbal al şedinţei la care au avut loc dez-
baterile şi a fost adoptată hotărîrea cu privire la soluţionarea contestaţiei. 

Chestiunea cu privire la examinarea şi soluţionarea contestaţiei trebuie 
să fi e refl ectată în procesul-verbal al şedinţei într-un mod cît mai precis şi 
coerent, cu refl ectarea celor mai importante şi stringente aspecte abordate 
în cadrul şedinţei respective. 
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În procesul-verbal al şedinţei se vor descrie următoarele momente re-
levante la examinarea cauzei: esenţa şi cerinţele înaintate în contestaţie, 
părţile, poziţia şi/sau declaraţiile părţilor implicate în procesul de exami-
nare a contestaţiei, esenţa amendamentelor propuse la proiectul hotărîrii, 
procedura de vot (proiectul hotărîrii supus votului, modalitatea votării: pu-
blic, nominal sau secret). 

29. Hotărîrea cu privire la contestaţie, după adoptarea ei, va fi  semnată 
de preşedintele şi de secretarul organului electoral. 

În cazul absenţei preşedintelui organului electoral, hotărîrea va fi  sem-
nată de vicepreşedintele acestuia, iar în lipsa secretarului, de către un 
membru împuternicit în cadrul şedinţei.

30. Subiecţii vizaţi vor fi  informaţi asupra soluţiei luate şi a hotărîrii 
adoptate, cu transmiterea, după caz, a copiei de pe hotărîre (prin poştă, 
fax) cel tîrziu a doua zi lucrătoare după adoptarea acesteia.

31. Organul electoral efectuează controlul îndeplinirii hotărîrii adoptate.
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Anexa № 1

Modelul formularului de contestaţie 

Destinatarul _____________________
      (organul electoral) 

Contestatarul (datele de identitate): 
Numele, prenumele alegătorului/Denumirea concurentului electoral,

Domiciliul/Sediul,
Telefoanele de contact

Contestaţie

1. Descrierea faptelor invocate ca presupuse încălcări (esenţa faptei săvîrşite 
– în ce constă acţiunea/inacţiunea organului electoral sau a concurentului electo-
ral, efectele juridice ale acesteia, data/ora săvîrşirii; hotărîrea contestată – organul 
emitent, efectele juridice ale acesteia, data adoptării).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Probele pe care se întemeiază pretenţiile şi obiecţiile contestatarului (dovezile 
de care dispune contestatarul – înregistrări audio/video, declaraţiile în scris ale marto-
rilor, poze, înscrisuri etc.). Probele prezentate trebuie să fi e admisibile şi pertinente.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Temeiul legal pe care se întemeiază pretenţiile şi obiecţiile contestatarului 
(cadrul normativ).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Cerinţele contestatarului (descrierea expresă şi clară a pretenţiilor, posibila 
soluţie a problemei descrise, aşteptările în urma soluţionării contestaţiei, rezultatul 
scontat).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Alte materiale (procura în cazul persoanelor reprezentate etc.).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Data depunerii____________ Semnătura contestatarului____________
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Anexa № 3

Modelul structurii hotărîrii organului electoral 
cu privire la examinarea şi soluţionarea contestaţiei 

1. Titlul
Hotărîre cu privire la contestaţia nr. ____ din ________ a contestatarului 

(alegător, concurent electoral, participant la referendum)

2. Partea introductivă – cuprinde date referitoare la contestaţie (nr. şi 
data înregistrării de către organul electoral), autorul contestaţiei: alegător 
(numele, prenumele) sau reprezentantul legal al acestuia (numele, prenu-
mele, procura); concurentul electoral (reprezentantul acestuia în organul 
electoral respectiv sau persoana împuternicită de concurent prin procură); 
participantul la referendum. La fel, se arată cerinţele/solicitările contesta-
tarului (soluţia pe care o aşteaptă de la organul electoral).

3. Partea descriptivă (faptele invocate în contestaţie de către con-
testatar şi, respectiv, poziţia pîrîtului) – conţine descrierea faptelor in-
vocate ca presupuse încălcări de către contestatar, prevederile legislaţiei 
electorale încălcate în viziunea contestatarului/temeiul legal pe care se 
fundamentează pretenţiile contestatarului, precum şi a probelor prezentate 
întru susţinerea contestaţiei. Partea descriptivă va conţine şi descrierea 
conţinutului referinţei/răspunsului părţii, împotriva căreia a fost înaintată 
contestaţia, la pretenţiile de fapt invocate în contestaţie şi probele aduse 
împotriva fi ecărei revendicări. În anumite cazuri, va conţine şi explicaţiile 
altor participanţi vizaţi în contestaţie.

4. Motivarea (faptele constatate de organul electoral în baza pro-
belor anexate) – indică circumstanţele cauzei electorale, constatate de 
organul electoral, probele pe care se întemeiază concluziile acestuia pri-
vitoare la aceste circumstanţe, argumentele invocate de organul electoral 
la admiterea sau respingerea probelor, prevederile legislaţiei electorale pe 
care se întemeiază constatările organului electoral.

5. Dispozitivul (concluzia organului electoral privind admiterea 
sau respingerea integrală sau parţială) – cuprinde decizia organului 
electoral privind admiterea integrală sau parţială, respingerea integrală 
sau parţială a contestaţiei, conform prevederilor indicate în pct. 26 din pre-
zentul Regulament.
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Dispozitivul hotărîrii va conţine prevederi cu privire la aplicarea sancţi-
unilor conform art. 69 din Codul electoral, în cazul în care organul electoral 
a constatat încălcarea prevederilor legislaţiei electorale şi a decis asupra 
aplicării sancţiunii corespunzătoare.

În cazul în care organul electoral decide asupra obligării unui subiect 
electoral de a înlătura încălcările legislaţiei electorale admise, stoparea 
acţiunilor constatate ca fi ind desfăşurate contrar prevederilor legislaţiei 
electorale, precum şi în cazul stabilirii modului şi termenelor de executare 
a hotărîrii, în partea dispozitivă se face o menţiune în acest sens.

La fel, dispozitivul hotărîrii va conţine referinţa cu privire la data intrării 
în vigoare a acesteia, calea şi termenul de atac al hotărîrii conform preve-
derilor art. 65-67 din Codul electoral.

6. Formula de atestare a autenticităţii hotărîrii – se constituie din 
semnătura preşedintelui şi secretarului organului electoral, locul şi data 
emiterii hotărîrii, numărul acesteia. 

În cazul absenţei preşedintelui organului electoral, hotărîrea va fi  sem-
nată de vicepreşedintele acestuia, iar în lipsa secretarului, de către un 
membru împuternicit în cadrul şedinţei. 
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Aprobată 
prin Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale 

nr. 385 din 12 decembrie 2006

INSTRUCŢIUNEA
cu privire la modul de întocmire, autentifi care, depunere 

şi verifi care a listelor de subscripţie 

I. Noţiuni generale

1. În conformitate cu prevederile Codului electoral nr. 1381-XIII din 
21 noiembrie 1997, lista de subscripţie constituie o listă cu semnături ale 
alegătorilor, care susţin un oarecare candidat independent la alegeri sau 
iniţierea unui referendum.

2. Cetăţeanul Republicii Moldova cu drept de vot, care întruneşte con-
diţiile Codului electoral poate fi  desemnat candidat independent şi ales la 
următoarele funcţii elective:

 – deputat în Parlament, dacă a împlinit, inclusiv în ziua alegerilor, 
vîrsta de 18 ani; 

 – consilier în consiliul local, dacă a împlinit, inclusiv în ziua alegerilor, 
vîrsta de 18 ani; 

 – primar, dacă a împlinit, inclusiv în ziua alegerilor, vîrsta de 25 de ani.
3. Cetăţenii participă benevol în campania de susţinere a candidatului 

independent şi pot susţine prin semnătură numai un singur candidat în 
cadrul scrutinului alegerilor parlamentare sau locale.

4. În cadrul alegerilor locale un singur alegător poate susţine una şi 
aceeaşi persoană care candidează atît la funcţia de consilier în consiliul 
unităţii administrativ-teritoriale de nivelul întîi, cît şi în consiliul unităţii ad-
ministrativ-teritoriale de nivelul doi. De asemenea, el poate susţine una şi 
aceeaşi persoană care candidează atît la funcţia de primar, cît şi la funcţia 
de consilier într-o singură circumscripţie electorală. În asemenea cazuri 
listele de subscripţie se întocmesc separat.

5. Semnăturile se colectează numai întru susţinerea candidatului in-
dependent sau pentru iniţierea referendumului. În cazul alegerilor locale, 
semnăturile se colectează numai în circumscripţiile în care candidează 
candidaţii independenţi.

6. Dreptul de a colecta semnături îl au:
 – candidaţii independenţi şi membrii grupurilor de iniţiativă care de-

semnează şi/sau susţin candidaţii independenţi la alegeri, precum 
şi persoanele împuternicite de aceştia;

 – membrii grupului de iniţiativă pentru iniţierea referendumului. 
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7. Nu pot susţine candidatul independent persoanele care sînt recu-
noscute incapabile sau private de drepturi electorale prin hotărîrea defi ni-
tivă a instanţei de judecată, persoanele condamnate la privaţiune de liber-
tate prin hotărîrea defi nitivă a instanţei de judecată, precum şi persoanele 
care întrunesc condiţiile prevăzute de art. 11 al Codului electoral.

II. Modul de întocmire şi autentifi care a listelor de subscripţie

8. Colectarea semnăturilor începe:
 – pentru susţinerea candidaţilor independenţi – de la data desemnă-

rii candidaţilor;
 – pentru susţinerea iniţierii referendumului – de la data înregistrării 

grupului de iniţiativă pentru desfăşurarea referendumului.
9. Grupul de iniţiativă pentru desfăşurarea referendumului se înregis-

trează la:
 – Comisia Electorală Centrală – în cazul susţinerii iniţierii referendu-

mului republican;
 – autoritatea administraţiei publice locale – în cazul iniţierii referen-

dumului local;
 – instanţa de judecată de sector (raională), municipală – în cazul 

iniţierii referendumului local de revocare a primarului.
10. Semnăturile întru susţinerea candidatului independent sau întru 

iniţierea referendumului se colectează în lista de subscripţie al cărei model 
este aprobat de Comisia Electorală Centrală.

11. Lista de subscripţie pentru susţinerea candidatului independent la 
alegeri conţine în mod obligatoriu:

 – tipul alegerilor la care persoana îşi înaintează candidatura;
– data desfăşurării alegerilor;
 – numărul listei de subscripţie;
 – numele şi prenumele, anul naşterii, profesia (ocupaţia), funcţia, lo-

cul de muncă, domiciliul, apartenenţă politică a candidatului;
 – localitatea unde are loc colectarea semnăturilor;
 – numele şi prenumele persoanei care colectează semnăturile; 
 – numărul curent, numele şi prenumele, anul naşterii, domiciliul, se-

ria şi numărul actului de identitate, data la care semnează în listă 
şi semnătura susţinătorului candidatului independent;

 – menţiunea despre autenticitatea datelor din lista de subscripţie şi 
semnătura persoanei care colectează semnăturile;

 – ştampila autorităţii administraţiei publice locale respective.
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12. Numele şi prenumele, anul naşterii, domiciliul candidatului se in-
dică în baza actului de identitate valabil. Datele privind funcţia şi locul de 
muncă se indică în baza înscrisurilor din carnetul de muncă. Profesia (ocu-
paţia) se indică conform diplomei, certifi catului, atestatului şi altor acte ce 
confi rmă profesia. 

13. Lista de subscripţie pentru iniţierea referendumului conţine în mod 
obligatoriu:

 – tipul referendumului;
 – numărul listei de subscripţie;
 – problema supusă referendumului;
 – numele şi prenumele membrului grupului de iniţiativă care colec-

tează semnăturile; 
 – localitatea unde are loc colectarea semnăturilor;
 – numărul curent, numele şi prenumele, anul naşterii, domiciliul, se-

ria şi numărul actului de identitate, data la care semnează în listă 
şi semnătura susţinătorului iniţierii referendumului;

 – menţiunea despre autenticitatea datelor din lista de subscripţie şi 
semnătura membrului grupului de iniţiativă care colectează sem-
năturile;

 – ştampila autorităţii administraţiei publice locale respective.
14. Pe fi ecare listă pentru susţinerea iniţierii referendumului se expune 

în mod obligatoriu întrebarea sau întrebările preconizate a fi  supuse refe-
rendumului.

15. Susţinătorul candidatului independent sau a iniţierii referendumu-
lui, care în anul desfăşurării alegerilor sau referendumului împlineşte vîrsta 
de 18 ani, indică în lista de subscripţie, pe lîngă datele sus-menţionate, 
ziua şi luna naşterii.

16. Lista de subscripţie conţine numai semnăturile susţinătorilor care 
domiciliază într-o singură localitate.

17. La sfîrşitul fi ecărei liste de subscripţie, persoana care colectează 
semnăturile face o menţiune, atestînd faptul că semnăturile au fost colec-
tate de ea personal şi că dînsa confi rmă autenticitatea semnatarilor. Auten-
ticitatea semnatarilor se verifi că personal de către colectorul de semnături 
în baza actului de identitate prezentat de către susţinători. 

18. Persoana care colectează semnăturile alegătorilor semnează fi e-
care listă de subscripţie în prezenţa conducătorului autorităţii administraţiei 
publice locale pe al cărei teritoriu s-au colectat semnăturile. 

19. După semnarea de către persoana care colectează semnăturile 
alegătorilor, lista de subscripţie se autentifi că prin aplicarea ştampilei au-
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torităţii administraţiei publice locale respective pe al cărei teritoriu s-au co-
lectat semnăturile. 

20. În cazul în care listele de subscripţie sînt completate cu erori, con-
ducătorul autorităţii administraţiei publice locale va face menţiunea respec-
tivă, va confi rma aceasta prin semnătura personală şi va aplica ştampila 
autorităţii administraţiei publice locale.

21. În cazul în care în lista de subscripţie sînt incluse persoane private 
de dreptul de a alege, persoane care nu au domiciliu pe teritoriul respectiv, 
persoane fi ctive, sau persoane care au fost înscrise în alte liste, conducătorul 
autorităţii administraţiei publice locale refuză autentifi carea listei respective.

22. Refuzul neîntemeiat al conducătorului autorităţii administraţiei pu-
blice locale de a autentifi ca listele susţinătorilor poate fi  contestat în instan-
ţa de judecată.

23. Lista de subscripţie se întocmeşte în conformitate cu prevederile 
Legii nr. 3465-XI din 1 septembrie 1989 „Cu privire la funcţionarea limbilor 
vorbite pe teritoriul Republicii Moldova”. 

III. Modul de prezentare şi verifi care a listelor de subscripţie

24. Listele de subscripţie pentru susţinerea candidatului independent 
trebuie să conţină semnăturile:

 – a cel puţin 2000 şi cel mult 2500 de persoane cu drept de vot – la 
alegerea deputatului în Parlament;

 – a 2 la sută din numărul alegătorilor din circumscripţia respectivă, 
împărţit la numărul de mandate pentru consiliul respectiv, dar nu mai 
puţin de 50 de persoane – la alegerea consilierului în consiliul local;

 – a 5 la sută din numărul alegătorilor din circumscripţia respectivă, 
dar nu mai puţin de 150 de persoane şi nu mai mult de 10 000 de 
persoane – la alegerea primarului.

25. Listele de subscripţie pentru susţinerea iniţierii referendumului tre-
buie să conţină semnăturile:

 – a cel puţin 200 000 persoane cu drept de vot – în cazul referendu-
mului republican;

 – a 10 la sută din numărul cetăţenilor cu drept de vot care domicilia-
ză pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale respective – în cazul 
referendumului local.

26. Listele de subscripţie cu semnăturile cetăţenilor se depun:
 – la Comisia Electorală Centrală – în cazul susţinerii candidatului in-

dependent la alegerea Parlamentului şi a iniţierii referendumului 
republican;
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 – la consiliul electoral de circumscripţie – în cazul susţinerii candida-
tului independent la alegerile locale;

 – la consiliul local respectiv sau la autoritatea reprezentativă a unităţii 
administrativ-teritoriale cu statut special – în cazul susţinerii iniţierii 
referendumului local, cu excepţia susţinerii iniţierii referendumului 
local pentru revocarea primarului;

 – la judecătoria de sector (raională) sau municipală – în cazul susţi-
nerii iniţierii referendumului local pentru revocarea primarului.

27. Termenul de depunere a listelor de subscripţie cu semnăturile ce-
tăţenilor la organul respectiv pentru verifi care este:

 – cel mai tîrziu cu 30 de zile înainte de ziua alegerilor – în cazul 
susţinerii candidatului independent la alegerile parlamentare sau 
locale;

 – după expirarea termenului de colectare a semnăturilor – în cazul 
susţinerii iniţierii referendumului (republican – de la 2 la 3 luni; local 
– de la 30 la 60 zile).

28. În cazul susţinerii candidatului independent, listele de subscripţie 
se depun la organul electoral respectiv împreună cu documentele necesa-
re pentru înregistrarea candidaţilor.

29. În cazul susţinerii iniţierii referendumului, listele de subscripţie se 
depun nu mai tîrziu de ultima zi a termenului de colectare a semnăturilor 
la organul respectiv împreună cu procesul-verbal întocmit de grupul de 
iniţiativă în care se indică data înregistrării grupului de iniţiativă, numărul 
de semnături colectate, data încheierii colectării semnăturilor. 

30. Nu se admite depunerea listelor de subscripţie suplimentare după 
ce organul respectiv a primit şi a înregistrat listele de subscripţie.

31. După depunerea listelor de subscripţie cu semnăturile cetăţenilor 
la organul respectiv, acesta verifi că autenticitatea semnăturilor de pe lis-
tele de subscripţie care i-au fost prezentate, dreptul de vot al persoanelor 
înscrise în liste, adresa domiciliului:

 – în termen de 5 zile – în cazul susţinerii candidatului independent;
 – în termen de 15 zile – în cazul iniţierii referendumului.
32. Dacă la verifi carea listelor de subscripţie se depistează semnături 

false sau semnături repetate în mai multe liste, persoane care nu au drep-
tul la vot, persoane fi ctive sau care nu au domiciliu pe teritoriul respectiv, 
semnăturile persoanelor menţionate se consideră nevalabile şi se exclud. 

33. Listele de subscripţie întocmite pînă la data începerii perioadei de 
desemnare a candidaţilor sau a înregistrării grupului de iniţiativă pentru 
iniţierea referendumului, listele de subscripţie care nu au fost semnate de 
colectorul semnăturilor în modul stabilit la punctul 18 al prezentei Instruc-
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ţiuni, precum şi listele ce nu au fost autentifi cate prin ştampila autorităţii 
administraţiei publice locale se consideră nule şi neavenite.

34. După verifi carea listelor de subscripţie, organul respectiv întoc-
meşte o notă informativă privind rezultatele verifi cării listelor de subscripţie 
prezentate pentru susţinerea candidatului independent sau iniţierii refe-
rendumului (Anexa nr.1, Anexa nr.2) şi o aduce la cunoştinţa persoanelor 
interesate. 

35. Dacă la verifi carea listelor de subscripţie se constată că nu este 
prezentat numărul necesar de semnături sau, în urma excluderii semnă-
turilor nevalabile, numărul lor s-a redus faţă de plafonul minim prevăzut la 
punctul 24, organul respectiv adoptă o hotărîre prin care respinge:

 – înregistrarea candidatului independent, comunicîndu-i hotărîrea 
respectivă în termen de 24 de ore de la adoptare;

 – propunerea de a efectua referendumul, anulînd înregistrarea gru-
pului de iniţiativă.

36. În cazul în care candidatul independent sau membrii grupului de 
iniţiativă nu sînt de acord cu hotărîrea organului respectiv, aceasta poate 
fi  contestată în organele electorale ierarhic superioare sau în instanţa de 
judecată conform legislaţiei în vigoare.

IV. Responsabilitatea persoanelor 
care colectează semnăturile şi a susţinătorilor

37. Persoanele care colectează semnăturile în listele de subscripţie 
sînt responsabile de asigurarea autenticităţii datelor din acestea şi sînt 
obligate să preîntîmpine cetăţeanul că acesta poate semna doar într-o sin-
gură listă de subscripţie, cu excepţia cazurilor prevăzute la punctul 4 din 
prezenta Instrucţiune. 

38. Falsifi carea semnăturilor în listele de subscripţie se consideră con-
travenţie administrativă şi se pedepseşte în conformitate cu prevederile 
Codului cu privire la contravenţiile administrative.
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Notă informativă
privind rezultatele verifi cării listelor de subscripţie prezentate 

de dl, dna ________________________________, candidat(ă) independent(ă) 
pentru funcţia de deputat la alegerile parlamentare

În ___________________________________ la data de ________________
           (denumirea organului electoral)

au fost prezentate __________ liste de subscripţie, conţinînd _____________ 
semnături ale susţinătorilor.

_________________________ a verifi cat autenticitatea datelor din listele de
   (denumirea organului electoral)

subscripţie în număr de __________ liste, conţinînd __________ semnături.
În urma verifi cării s-a constatat că majoritatea listelor au fost întocmite în con-

formitate cu art.42, 43, 78 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997.
Totodată au fost depistate un şir de încălcări comise de către persoanele res-

ponsabile pentru colectarea semnăturilor. 
În liste lipsesc:
- semnăturile susţinătorilor la ________ persoane; 
- data semnăturii susţinătorilor la ___________ persoane;
- seria sau numărul actului de identitate ori ambele date la __________ 

persoane. 
Au fost depistate următoarele încălcări:
-  introduse semnături false sau repetate la __________ susţinători;
-  incluse persoane care nu locuiesc în localitatea respectivă __________;
-  la _________ persoane care împlinesc în anul curent vîrsta de 18 ani nu 

sînt indicate ziua, luna şi anul naşterii. 
Din ________ liste în care lipseşte semnătura colectorului se exclud 

__________ persoane.
Din ________ liste pe care nu a fost aplicată ştampila primăriei se exclud 

___________ persoane. 
În total ___________ semnături ale susţinătorilor, în temeiul art.42, 43, 78 din 

Codul electoral, se consideră nule.
 
Sînt considerate valabile ____________ semnături ale susţinătorilor. Numărul 

semnăturilor valabile colectate permite, în baza art.44, 78 din Codul electoral nr.1381-
XIII din 21 noiembrie 1997, înregistrarea dlui, dnei __________________________ 
în calitate de candidat(ă) independent(ă) la funcţia de deputat în Parlamentul Re-
publicii Moldova.

Membrul
Comisiei Electorale Centrale __________________ ______________
               (semnătura)
______  ________________ 
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Aprobată
prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale

nr. 3615 din 8 octombrie 2010

INSTRUCŢIUNE
privind ordinea de împachetare, sigilare şi transmitere a documentelor 
şi materialelor electorale la alegerile parlamentare de către birourile 

electorale ale secţiilor de votare şi consiliile electorale de circumscripţie

Prezenta instrucţiune stabileşte ordinea de împachetare, sigilare 
şi transmitere a documentelor şi materialelor electorale la alegerile par-
lamentare de către birourile electorale ale secţiilor de votare şi consiliile 
electorale de circumscripţie după ziua votării.

I. Dispoziţii generale

1. Biroul electoral al secţiei de votare predă consiliului electoral de cir-
cumscripţie documentele şi materialele electorale cît de curînd posibil, dar 
nu mai tîrziu de 18 ore după anunţarea închiderii secţiei de votare.

2. Consiliul electoral de circumscripţie prezintă documentele şi materi-
alele electorale Comisiei Electorale Centrale în termen de 48 de ore după 
închiderea secţiilor de votare.

3. Consiliul electoral de circumscripţie la recepţionarea documentelor şi 
materialelor electorale de la birourile electorale ale secţiilor de votare va verifi -
ca corectitudinea întocmirii lor, modul de împachetare şi sigilare a acestora.

4. Preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare şi al consiliu-
lui electoral de circumscripţie trebuie să asigure ca toate documentele şi 
materialele electorale să fi e transportate însoţite de paza poliţiei şi de cel 
puţin doi membri.

II. Împachetarea şi sigilarea documentelor 
şi materialelor electorale

5. Biroul electoral al secţiei de votare va împacheta şi va sigila docu-
mentele şi materialele electorale în felul următor:

1) Buletinele de vot valabil exprimate pentru fi ecare concurent electo-
ral se pun în cutii (pachete) aparte, care se sigilează;

2) Buletinele de vot nevalabile, neutilizate şi anulate se pun în cutii 
(pachete) aparte, care se sigilează; 

3) Listele electorale de bază şi pentru votarea la locul afl ării cu cererile 
privind solicitarea votării la locul afl ării, certifi catele medicale şi listele elec-
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torale suplimentare cu certifi catele pentru drept de vot în baza cărora au 
votat alegătorii se pun într-o cutie (pachet), care se sigilează;

4) Certifi catele pentru drept de vot neutilizate şi anulate, actul de pri-
mire/predare a certifi catelor pentru drept de vot, registrul de evidenţă a 
eliberării certifi catelor pentru drept de vot şi actul de anulare a certifi catelor 
se pun într-o cutie (pachet), care se sigilează;

5) Ştampilele biroului electoral al secţiei de votare şi tuşierele se pun 
în cutii (pachete) aparte.

6. Consiliul electoral de circumscripţie va împacheta şi va sigila docu-
mentele şi materialele electorale în modul următor:

1) Documentele recepţionate de la birourile electorale ale secţiilor de 
votare enumerate la pct. 5, nr. 1), 2), 3) şi 4) se pun în saci aparte, care 
se sigilează;

2) Ştampilele birourilor electorale ale secţiilor de votare se pun într-o 
valiză, iar tuşierele se pun într-o servietă.*
* Notă: Ştampila consiliului electoral de circumscripţie se transmite Comisiei Elec-

torale Centrale odată cu prezentarea raportului privind gestionarea mijloa-
celor fi nanciare.

7. Procesele-verbale privind totalizarea rezultatelor votării, întocmite 
de consiliile electorale de circumscripţie, procesele-verbale privind rezul-
tatele numărării voturilor, întocmite de birourile electorale ale secţiilor de 
votare, formularele speciale pentru numărarea voturilor, rapoartele aces-
tora, precum şi alte documente se pun în mape conform ordinii arătate la 
capitolele III-IV din prezenta Instrucţiune.

III. Transmiterea documentelor şi materialelor 
electorale de către biroul electoral al secţiei de votare

8. Biroul electoral al secţiei de votare transmite consiliului electoral de 
circumscripţie prin act de predare-recepţionare următoarele documente şi 
materiale electorale:

1) Mapa nr. 1 care conţine:
Procesul-verbal privind rezultatele numărării voturilor, întocmit de biro-

ul electoral al secţiei de votare, la care se anexează: 
a) Formularul special pentru numărarea voturilor; 
b) Actul de constatare a numărului de buletine de vot, întocmit de birou.* 

* Notă: Actul se întocmeşte în cazul în care, după numărarea buletinelor de vot, 
numărul lor este mai mare sau mai mic decît numărul care a fost solicitat 
pentru tipărire;
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2) Mapa nr. 2 care conţine:
Raportul biroului electoral al secţiei de votare, la care se anexează: 
a) Procesul-verbal privind pregătirea secţiei de votare pentru votare în 

ziua alegerilor; 
b) Cererile şi contestaţiile, însoţite de hotărîrile adoptate cu privire la 

soluţionarea lor, registrul de evidenţă a contestaţiilor; 

3) Mapa nr. 3 care conţine:
Procesele-verbale ale şedinţelor şi documentele anexate la ele;

4) Mapa nr. 4 care conţine:
Hotărîrile adoptate şi documentele anexate la ele;

5) Documentele şi materialele electorale împachetate şi sigilate, după 
cum este indicat la capitolul II, pct. 5:

a) Buletinele de vot valabil exprimate pentru fi ecare concurent electoral;
b) Buletinele de vot nevalabile, neutilizate şi anulate;
c) Listele electorale de bază şi pentru votarea la locul afl ării cu cere-

rile privind solicitarea votării la locul afl ării, certifi catele medicale şi listele 
electorale suplimentare cu certifi catele pentru drept de vot în baza cărora 
au votat alegătorii;

d) Certifi catele pentru drept de vot neutilizate şi anulate, actul de primi-
re/predare a certifi catelor pentru drept de vot, registrul de evidenţă a elibe-
rării certifi catelor pentru drept de vot şi actul de anulare a certifi catelor;

e) Ştampilele şi tuşierele.

IV. Transmiterea documentelor şi materialelor electorale 
de către consiliul electoral de circumscripţie

9. Consiliul electoral de circumscripţie transmite Comisiei Electorale 
Centrale prin act de predare-recepţionare următoarele documente şi ma-
teriale electorale:

1) Mapa nr. 1 care conţine:
a) Procesul-verbal privind totalizarea rezultatelor votării, întocmit de 

consiliul electoral de circumscripţie;
b) Procesele-verbale privind rezultatele numărării voturilor, întocmite 

de birourile electorale ale secţiilor de votare, cu anexele enumerate la ca-
pitolul III, pct. 8, nr. 1);
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2) Mapa nr. 2 care conţine:
a) Raportul consiliului electoral de circumscripţie, la care se anexează 

copiile cererilor şi contestaţiilor însoţite de hotărîrile adoptate cu privire la 
soluţionarea lor; 

b) Rapoartele birourilor electorale ale secţiilor de votare, la care se 
anexează: 

Procesul-verbal privind pregătirea secţiei de votare pentru votare în 
ziua alegerilor; 

Cererile şi contestaţiile, însoţite de hotărîrile adoptate cu privire la so-
luţionarea lor;

3) Mapa nr. 3 care conţine:
a) Procesele-verbale ale şedinţelor consiliului electoral de circumscrip-

ţie şi documentele anexate la ele;
b) Procesele-verbale ale şedinţelor birourilor electorale ale secţiilor de 

votare şi documentele anexate la ele;

4) Mapa nr. 4 care conţine:
a) Hotărîrile adoptate de către consiliul electoral de circumscripţie şi 

documentele anexate la ele;
b) Hotărîrile adoptate de către birourile electorale ale secţiilor de vota-

re şi documentele anexate la ele;

5) Ştampilele birourilor electorale ale secţiilor de votare, tuşierele, îm-
pachetate, după cum este indicat la capitolul II, pct. 6, nr.2);

6) Raportul privind gestionarea mijloacelor fi nanciare, care se prezintă 
nu mai tîrziu de o lună după ziua alegerilor, conform Instrucţiunii privind 
evidenţa contabilă a cheltuielilor pentru organizarea şi desfăşurarea ale-
gerilor, aprobată prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 397 din 14 
decembrie 2006.

10. Consiliul electoral de circumscripţie remite instanţei de judecată în 
a cărei rază se afl ă acesta următoarele documente electorale:*

1) Mapa nr. 1 care conţine:
a) Procesul-verbal privind totalizarea rezultatelor votării, întocmit de 

consiliul electoral de circumscripţie;
b) Procesele-verbale privind rezultatele numărării voturilor, întocmite 

de birourile electorale ale secţiilor de votare, cu anexele enumerate la ca-
pitolul III, pct. 8, nr. 1);
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2) Mapa nr. 2 care conţine:
a) Raportul consiliului electoral de circumscripţie; 
b) Rapoartele birourilor electorale ale secţiilor de votare;
La acestea se anexează cererile şi contestaţiile însoţite de hotărîrile 

adoptate cu privire la soluţionarea lor, registrele de evidenţă a contestaţiilor;

3) Documentele şi materialele electorale împachetate şi sigilate, după 
cum este indicat la capitolul II, pct. 5:

a) Buletinele de vot valabil exprimate pentru fi ecare concurent electoral;
b) Buletinele de vot nevalabile, neutilizate şi anulate;
c) Listele electorale de bază şi pentru votarea la locul afl ării cu cere-

rile privind solicitarea votării la locul afl ării, certifi catele medicale şi listele 
electorale suplimentare cu certifi catele pentru drept de vot în baza cărora 
au votat alegătorii;

d) Certifi catele pentru drept de vot neutilizate şi anulate, actul de primi-
re/predare a certifi catelor pentru drept de vot, registrul de evidenţă a elibe-
rării certifi catelor pentru drept de vot şi actul de anulare a certifi catelor.
*Notă:  Consiliul electoral al circumscripţiei electorale municipale Chişinău predă 

documentele electorale judecătoriei sectorului Centru, iar Consiliul electo-
ral al circumscripţiei electorale UTA Găgăuzia – judecătoriei Comrat, UTA 
Găgăuzia.

V. Transmiterea documentelor şi materialelor electorale 
de către biroul electoral al secţiei de votare către primărie

11. Biroul electoral al secţiei de votare transmite primăriei în a cărei 
circumscripţie a activat următoarele documente şi materiale electorale:

1) Procesul-verbal privind rezultatele numărării voturilor întocmit de bi-
roul electoral ale secţiei de votare;

2) Raportul biroului electoral al secţiei de votare;
3) Exemplarele Codului electoral, Regulamentele, Instrucţiunile privind 

activitatea organelor electorale şi alte materiale electorale;
4) Urnele de vot şi alte bunuri.
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3.4. DOCUMENTE CU CARACTER FINANCIAR

Aprobat
prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale 

nr. 3336 din 16 iulie 2010,
modifi cat prin hotărîrea CEC

nr. 3431 din 5 august 2010

REGULAMENTUL 
privind fi nanţarea campaniilor electorale şi a partidelor politice

I. Dispoziţii generale
1. Prezentul Regulament stabileşte modul de fi nanţare a campaniilor 

electorale şi a partidelor politice şi procedura de prezentare Comisiei Elec-
torale Centrale a rapoartelor fi nanciare asupra veniturilor şi cheltuielilor 
concurenţilor electorali în campania electorală. 

2. În sensul prezentului Regulament următoarele noţiuni semnifi că:
fi nanţarea campaniilor electorale – fi nanţarea directă şi indirectă, sus-

ţinerea materială prin alte forme a concurenţilor electorali de către 
persoane fi zice şi/sau persoane juridice din ţară;

fi nanţarea privată a partidelor politice – sursele de fi nanţare care provin 
din cotizaţiile de membru, donaţii şi alte venituri, precum activitatea 
editorială, activitatea legată nemijlocit de administrarea proprietăţii 
sale şi alte activităţi economice ce rezultă direct din scopul prevă-
zut în statut;

rapoarte fi nanciare – rapoartele privind mijloacele fi nanciare ale parti-
dului, altei organizaţii social-politice sau candidatului independent, 
inclusiv cheltuielile efectuate în campania electorală şi sursele din 
care au provenit aceste mijloace.

3. În cadrul organizării şi desfăşurării referendumurilor prevederile 
prezentului Regulament vor fi  aplicate în modul corespunzător pentru toţi 
participanţii la referendum.

II. Finanţarea campaniilor electorale
4. Finanţarea campaniilor electorale se efectuează  cu respectarea 

următoarelor condiţii:
1) Concurentul electoral înregistrat va deschide la bancă un cont cu 

menţiunea „Fond electoral” în care vor fi  virate mijloace fi nanciare proprii şi 
cele primite de la persoane fi zice şi/sau juridice din ţară, în scopul fi nanţării 
campaniei electorale. Concurentul electoral care nu deschide un cont la 
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bancă cu menţiunea „Fond electoral” informează despre aceasta Comisia 
Electorală Centrală.

Închiderea contului „Fond electoral” se efectuează îndată după înche-
ierea zilei alegerilor. Ultimele achitări din contul „Fond electoral” se fac 
pînă la sfîrşitul zilei de vineri anterioară zilei alegerilor. 

2) Concurentul electoral va propune pentru înregistrare la Comisia 
Electorală Centrală o persoană responsabilă de fi nanţe (trezorier), care va 
fi  responsabilă de întocmirea rapoartelor fi nanciare şi prezentarea lor în 
termen Comisiei Electorale Centrale.

3) Plafonul mijloacelor ce pot fi  virate în fondul  electoral al concuren-
tului electoral se stabileşte de către Comisia Electorală Centrală.

4) Virarea sumelor băneşti în contul concurentului electoral poate fi  
efectuată doar cu acordul prealabil al acestuia. La virarea sumelor băneşti 
de către persoane fi zice se înregistrează datele de identitate ale acestora, 
numărul din buletinul de identitate, anul naşterii, adresa de la domiciliu, 
suma virată, semnătura. Ziua şi luna naşterii se indică pentru persoanele 
care au împlinit 18 ani în anul electoral. Persoanele juridice pot vira sumele 
băneşti în contul „Fond electoral” numai prin transfer, cu o notă informativă 
despre inexistenţa cotei străine în capitalul statutar. 

5. În campania electorală se interzice:
1)  fi nanţarea directă şi/sau indirectă, susţinerea materială sub orice 

formă de către:
a) alte state; 
b) organizaţii internaţionale; 
c) întreprinderi, instituţii şi organizaţii fi nanţate de către stat sau care 

au capital de stat;
d) întreprinderi, instituţii şi organizaţii cu capital străin;
e) organizaţii necomerciale, sindicale, de binefacere, religioase; 
f) cetăţeni ai Republicii Moldova minori;
g) cetăţeni ai Republicii Moldova afl aţi în străinătate; 
h) persoane fi zice care nu sînt cetăţeni ai Republicii Moldova;
i) persoane anonime, precum şi în numele unor terţi.
2)  comandarea materialelor electorale publicitare pentru şi în favoarea 

concurenţilor electorali şi achitarea cheltuielilor aferente producerii acestora 
fără acordul concurentului electoral şi cu mijloace fi nanciare care nu au fost 
virate în contul „Fond electoral” al concurentului respectiv;

3)  folosirea în scopuri personale a mijloacelor fi nanciare virate în 
contul „Fond electoral”;

4)  propunerea de către concurenţii electorali a unor sume de bani, 
cadouri, a bunurilor materiale fără plată, inclusiv din ajutoare umanitare 
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sau din alte acţiuni de binefacere cu excepţia materialelor ilustrative şi a 
insignelor, pregătite special pentru agitaţia electorală.

  
III. Prezentarea rapoartelor fi nanciare

6.  După ce sînt înregistraţi de către organele electorale, concu-
renţii electorali:

1)  declară săptămînal mijloacele fi nanciare şi alte forme de susţinere 
materială a activităţii într-o publicaţie de circulaţie republicană, în cazul 
alegerilor parlamentare; în cazul alegerilor locale – într-o publicaţie de cir-
culaţie regională, în teritoriul respectiv;

2)  prezintă Comisiei Electorale Centrale, o dată la două săptămîni, 
rapoarte fi nanciare, care trebuie să conţină informaţii referitoare la venituri 
şi cheltuieli conform destinaţiei;

3)  prezintă Comisiei Electorale Centrale ultimele rapoarte fi nanciare 
cu 2 zile înainte de ziua alegerilor.

Pct.6 modifi cat prin hot.CEC nr.3431 din 05.08.10
7.  Rapoartele fi nanciare ale concurenţilor electorali vor conţine infor-

maţii privind:
1) veniturile acestora clasifi cate după sursele din care au provenit 

mijloacele fi nanciare respective şi anume:
a) cotizaţii;
b) donaţii (persoane juridice, persoane fi zice); 
c) alte venituri din activitatea proprie a partidului (activitatea editoria-

lă, activitatea legată nemijlocit de administrarea proprietăţii sale şi 
din alte activităţi economice ce rezultă direct din scopul prevăzut în 
statut);

d) alocaţii de la buget (credite).
2) cheltuieli.
8.  Rapoartele fi nanciare vor fi  prezentate conform formularului ane-

xat la prezentul Regulament. 
9.  Rapoartele fi nanciare, în afara campaniei electorale, vor fi  prezen-

tate organelor abilitate în conformitate cu Legea privind partidele politice.
  

IV. Control şi sancţiuni

10.  Comisia Electorală Centrală va înainta Inspectoratului Fiscal Prin-
cipal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor un demers privind verifi carea 
provenienţei contribuţiilor fi nanciare virate concurenţilor electorali, ce de-
păşesc suma de 100 mii lei. Comisia Electorală Centrală, după necesitate, 
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va solicita Curţii de Conturi efectuarea unui control a surselor de venit, a 
corectitudinii evidenţei conform destinaţiei a cheltuielilor de către concu-
renţii electorali. 

11. În caz de încălcare a prezentului Regulament şi a prevederilor Co-
dului electoral ce ţin de fi nanţarea campaniei electorale, urmează a fi  apli-
cate sancţiuni conform legislaţiei în vigoare. 
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Aprobată 
prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale

nr. 397 din 14 decembrie 2006

INSTRUCŢIUNE 
privind evidenţa contabilă a cheltuielilor pentru 

organizarea şi desfăşurarea alegerilor

I. Dispoziţii generale

1. Prezenta Instrucţiune este elaborată în conformitate cu Codul 
Electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Legea contabilităţii nr. 426-
XIII din 4 aprilie 1995 şi alte acte normative în vigoare. 

2. Pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor Comisia Electorală 
Centrală, în baza devizului de cheltuieli aprobat, transferă organelor elec-
torale mijloace fi nanciare din bugetul de stat. 

3. Prezenta instrucţiune se aplică de către funcţionarii electorali, care 
au în atribuţiile lor ţinerea evidenţei fi nanciare a consiliilor electorale de cir-
cumscripţie şi birourilor electorale ale secţiilor de votare şi stabileşte modul 
de utilizare a mijloacelor fi nanciare, evidenţa contabilă şi darea de seamă 
a executării devizului de cheltuieli pentru perioada electorală.

II. Modul de utilizare a mijloacelor fi nanciare

4. Consiliile electorale de circumscripţie sînt, conform art. 28 din Co-
dul Electoral, distribuitorii principali ai mijloacelor fi nanciare aprobate în 
devizul de cheltuieli.

5. Comisia Electorală Centrală determină numărul de membri ai or-
ganelor electorale care pot fi  degrevaţi de atribuţiile de la locul de muncă 
permanent şi termenul acestor degrevări.

6. Membrilor consiliilor electorale de circumscripţie degrevaţi din 
funcţie conform art. 27 alin. (9) al Codului Electoral şi birourilor electorale 
– conform art.29 al Codului Electoral, li se calculează salariul mediu pe ulti-
mele trei luni majorat cu 25 %, în baza certifi catului de salarizare prezentat 
de la locul de muncă.

7. Persoanelor temporar neangajate în câmpul muncii, convocate în 
perioada electorală în consiliile de circumscripţie şi birourile electorale, li 
se plăteşte salariul mediu pe economia naţională, introdus în devizul de 
cheltuieli, fără a aplica majorarea de 25%.
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8. Pensionarilor, convocaţi în perioada electorală, în consiliile elec-
torale de circumscripţie şi birourile electorale ale secţiilor de votare, li se 
calculează salariul mediu pe economia naţională, introdus în devizul de 
cheltuieli, fără a aplica majorarea de 25%.

9. Membrilor consiliilor electorale de circumscripţie şi birourilor elec-
torale ale secţiilor de votare nedegrevaţi din funcţie, pentru activitatea în 
perioada electorală, inclusiv în ziua alegerilor, li se stabileşte o recompen-
să în mărime de 15% din salariul mediu pe economie. 

III. Evidenţa cheltuielilor

10. Evidenţa mijloacelor fi nanciare a executării devizului de cheltu-
ieli se realizează în conformitate cu prevederile Instrucţiunii „Cu privire la 
evidenţa contabilă în instituţiile publice”, aprobată prin ordinul Ministerului 
Finanţelor al Republicii Moldova nr.85 din 09 octombrie 1996.

11. Evidenţa analitică a cheltuielilor de casă şi reale pentru petrecerea 
alegerilor se ţine pe articolele clasifi cării bugetare şi pe tipuri de cheltuieli 
prevăzute de devizul aprobat.

12. Pentru ţinerea evidenţei contabile în perioada electorală se anga-
jează unitatea de contabil, degrevat din funcţie, cu vechimea în muncă în 
structura bugetară şi studii economice, care, pentru perioada electorală, 
este salarizat conform art. 32 al Codului Electoral.

13. Evidenţa contabilă trebuie să asigure un control sistematic asupra 
mersului executării devizului de cheltuieli aprobat de Comisia Electorală 
Centrală, conform prevederilor Legii Contabilităţii.

14. Atribuţiile serviciilor contabile sunt următoarele:
a) Asigurarea organizării corecte a evidenţei contabile în conformitate 

cu Instrucţiunea Ministerului Finanţelor nr. 85 şi indicaţiile Comisiei 
Electorale Centrale;

b) Efectuarea controlului asupra întocmirii corecte şi la timp a docu-
mentelor şi legalizării operaţiilor efectuate;

c) Controlul asupra utilizării corecte şi după destinaţie conform devi-
zului de cheltuieli a mijloacelor fi nanciare;

d) Calcularea şi plata la timp a salariilor, reieşind din modalitatea 
menţionată în alineatul I.

e) Efectuarea la timp a decontărilor cu gestionarii conform contracte-
lor întocmite;

f) Păstrarea documentelor contabile, registrelor de evidenţă, regis-
trului de casă, fi şelor personale etc. pînă la predarea lor în arhiva 
raională din teritoriu.

g) Întocmirea şi prezentarea în termenele stabilite a dărilor de seamă.
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15. În contabilitatea consiliului electoral documentele bancare (cecu-
rile şi dispoziţiile de plată, bonurile de casă, de încasare şi de plată) se 
semnează de preşedintele consiliului şi contabilul numit în funcţie.

16. În documentele pentru achiziţionarea valorilor materiale trebuie să 
fi e semnătura responsabilului de primire a acestor valori, iar în documen-
tele privind executarea lor – confi rmarea lucrărilor (act de primire-predare) 
de către persoanele respective.

17. În documentele primare – atît în text, cît şi în datele cifrice – nu se 
admit ştergeri, corectări nestipulate, sau înscrieri în creion. Greşelile din 
documentele primare se corectează anulîndu-se textul sau suma greşită şi 
scriind deasupra textul sau suma corectă. Anularea se face trăgînd o linie 
subţire în aşa fel, ca să se poată citi ce a fost scris mai înainte. Corectarea 
greşelilor în documente trebuie să fi e certifi cate prin menţiunea „Corectat” 
şi confi rmat prin semnăturile persoanelor care au semnat documentul, in-
dicîndu-se data cînd a fost corectat.

18. În documentele bancare şi de casă nu se admit corectări.
19. Documentele controlate şi luate la evidenţă se sistematizează (în 

ordinea cronologică) şi se perfectează prin note de contabilitate, bordero-
uri cumulative, cărora li se atribuie următoarele numere constante:

a) Nota de contabilitate nr.1 – Borderou cumulativ privind operaţiile 
de casă Formularul nr.381. Contul 12 „Casa”.

Cu ajutorul subcontului 120 se ţine evidenţa circulaţiei şi existenţei 
mijloacelor băneşti în casa instituţiei, se debitează cu sumele încasate în 
casă şi se creditează cu sumele eliberate din casă. Evidenţa operaţiilor de 
casă se realizează în conformitate cu Regulile de efectuare a operaţiilor de 
casă în economia naţională a RM aprobate prin Hotărîrea Guvernului 
nr. 764 din 25 noiembrie 1992.

Banii în numerar primiţi în baza cecurilor din instituţiile bancare, sunt 
luaţi la evidenţă în Registrul evidenţei banilor numerari. Eliberarea din 
casă a numerarului se efectuează în baza listelor de plată sau a ordinului 
de plată.

Zilnic la sfîrşitul zilei de lucru, persoana responsabilă face totalurile 
operaţiilor pe parcursul zilei, notează soldul banilor în casă. Termenul de 
achitare a salariului este de trei zile, dacă consiliile de circumscripţie săteşti 
se afl ă la mare distanţă, suma necesară pentru plata salariilor se eliberea-
ză gestionarului conform ordinului de plată şi este raportată la subcontul 
160 „Decontările cu titularii de avans”.

Darea de seamă a casei prezentată este verifi cată de către contabilul-
şef şi semnată.
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b) Notă de contabilitate Nr.2 – „Borderou cumulativ privind circularea 
mijloacelor în conturile bugetare curente”, Formular nr.381.

c) Notă de contabilitate nr.5 şi 5a – Centralizatorul statelor de re-
tribuire a muncii Formularul nr. 405. Contul 18 „Decontări cu personalul 
privind retribuirea muncii”. 

În subcontul 180 „Decontări cu personalul privind retribuirea muncii„ se 
ţine evidenţa decontărilor cu personalul inclus în componenţa consiliilor de 
circumsripţie şi birourilor şi aprobat de Comisia Electorală Centrală. 

Calcularea salariilor se efectuează în baza Hotărîrilor aprobate de Co-
misia Electorală Centrală şi a Hotărîrilor consiliilor de circumsripţie şi biro-
urilor care servesc ca bază la întocmirea fi şelor de pontaj.

Din suma salariului calculat se reţine:
– contribuţia la fondul social al RM (dt – 180 ct – 188)
– contribuţia asigurărilor medicale (dt – 180 ct – 159)
– impozit pe venit (dt – 180 ct – 173).
d) Nota de contabilitate nr.6 – „Borderou cumulativ privind decontări-

le cu diferite instituţii şi organizaţii ” Formular nr. 408. Contul 17 „Decontări 
cu diverşi debitori şi creditori”.

Contul 17 se subdivizează în 10 subconturi, dar se folosesc următoarele: 
Subcontul 173 „Decontări privind plăţile în buget” (impozit pe venit re-

ţinut din salariu). În perioada electorală se foloseşte subcontul 173 „Plăţile 
în buget” – impozit pe venit reţinut din salariu. În debitul acestui cont se 
înscrie suma transferată în buget, iar în credit suma calculată (reţinut din 
salariu).

Subcontul 178 „Decontări cu diferiţi debitori şi creditori”, acest subcont 
se foloseşte pentru evidenţa decontărilor în nota contabilă nr.6, folosindu-
se borderoul cumulativ formularul nr.408.

Înregistrările în borderou se fac pe fi ecare document în modul următor: 
sumele valorilor materiale primite se înscriu în creditul subcontului 178 în 
rubrica 15 în acelaşi rînd în care este notată datoria şi în debitul subcontu-
rilor corespunzătoare din rubricile 16-23, iar înregistrările secundare se fac 
în rubricile 24-26. La sfîrşitul lunii se fac totalurile şi datele rubricilor 16-26 
se înscriu în cartea mare. În rubricile 27-28 se calculează soldurile pentru 
sfîrşitul lunii.

e) Nota de contabilitate nr.8 – „Borderou cumulativ privind decontări-
le cu gestionarii „formular 386. Contul 16 „Decontări cu titularii de avans”.

La subcontul 160 „Decontări cu titularii de avans” se ţine evidenţa de-
contărilor cu titularii de avans pe avansurile date lor pentru plata cheltuie-
lilor, care nu pot fi  efectuate prin virament.
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Avansurile spre decontare se eliberează numai persoanelor care lu-
crează în instituţia dată, conform ordinului conducătorului instituţiei, indi-
cîndu-se destinaţia avansului.

Banii eliberaţi spre decontare pot fi  cheltuiţi numai în scopurile prevă-
zute la eliberarea lor. Titularii de avans prezintă decontul de avans privind 
întrebuinţarea sumelor de avans, anexînd documentele care adeveresc 
cheltuielile făcute.

Decontările de avans se verifi că din punct de vedere aritmetic, precum şi 
al corectitudinii întocmirii documentelor şi al utilizării conform destinaţiei. De-
contările de avans verifi cate sunt aprobate de către conducătorul instituţiei.

Tot în acest subcont se ţine evidenţa decontărilor de salarizare prin 
intermediului titularului de avans a consiliilor comunale săteşti, orăşeneşti 
şi birourilor electorale.

Soldul neutilizat al avansului trebuie restituit în casă de către titularii de 
avans în termen de trei zile.

În cazurile neprezentării în termenele stabilite a decontărilor de avans 
privind utilizarea sumelor spre decontare, sau nerestituirea în casă a sol-
durilor de avans neutilizate contabilul are dreptul de a reţine această dato-
rie din salariul persoanelor care au primit avansul.

Cu sumele eliberate titularilor de avans se debitează subcontul 160 şi se 
creditează subconturile corespunzătoare ale conturilor 063, 069 , 071 şi 200.

Sumele de avans cheltuite şi soldurile restituite ale sumelor spre de-
contare se înregistrează în creditul subcontului 160 şi debitul 120, 063, 
069 şi 200. 

f) Nota de contabilitate nr.10 – „Borderou cumulativ privind scoaterea 
din uz şi deplasarea Obiectelor de mică valoare şi scurtă durată” Formu-
larul nr.348.

g) Notă de contabilitate nr.13 – „Borderou cumulativ privind consu-
mul de materiale” Formularul nr.396.

h) Notă de contabilitate nr.16 – „Borderou cumulativ privind evidenţa 
bunurilor materiale primite gratis” Formularul nr.400.

i) Nota de contabilitate nr.17, se întocmeşte separat formularul 284 
pentru operaţiile (storno).

20. Corespondenţa subconturilor se înregistrează în nota de contabili-
tate în funcţie de caracterul operaţiilor privind debitul unui subcont şi creditul 
altui subcont, sau debitul unui subcont şi creditul mai multor subconturi.

21. Notele de contabilitate se semnează de contabilul şef şi se înre-
gistrează în „Cartea mare”, formularul nr.308. Înscrierea în ea se face o 
dată pe lună, pe măsura întocmirii notelor de contabilitate.
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22. Evidenţa analitică se ţine în registre de evidenţă (cărţi, fi şe, borde-
rouri cumulative etc.), înscrierile se fac numai cu cerneală, unde se indică 
denumirea instituţiei şi lunar se fac totalurile, indicîndu-se soldurile.

23. Evidenţa contabilă se ţine pe baza clasifi catorului unic al nomen-
clatoarelor de evidenţă pe toate conturile analitice şi sintetice.

24. Codifi carea documentelor primare se înfăptuieşte în strictă cores-
pundere cu structura şi caracterele codurilor incluse în clasifi catoarele no-
menclatoarelor de evidenţă.

IV. Darea de seamă a executării devizului de cheltuieli 
pentru perioada electorală

25. Consiliile electorale prezintă Comisiei Electorale Centrale „Darea 
de seamă a executării devizului de cheltuieli” cu toate anexele nu mai tîrziu 
de o lună după ziua petrecerii alegerilor.

26. Consiliile electorale de circumscripţii prezintă:
a)  Inspectoratului Fiscal din teritoriu:
– Darea de seamă, Formularul IRV „Privind sumele venitului achitat 

şi impozitul pe venit reţinut din aceasta”, care se prezintă pînă la 
data de 31 a lunii.

– Darea de seamă a impozitului reţinut şi transferat pe fi ecare per-
soană IAS „Nota de informare privind plăţile salariale şi altele plăţi 
efectuate de către patron în folosul angajatului”.

– Raport fi nanciar Formular MED, privind calcularea primelor de asi-
gurări obligatorii de asistenţă medicală.

b) Casei Teritoriale de Asigurări Sociale:
– Darea de seamă Forma – 4 BAS „Privind calcularea, utilizarea şi 

transferarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat”.
– Darea de seamă Formularul – REV „Declaraţia persoanei asigura-

te pe anul în care se petrec alegeri”.
c) Birourilor teritoriale de Statistică: 
– raportul statistic lunar Formularul 1- M „Numărul şi retribuirea sala-

riaţilor”.
d) Comisiei Electorale Centrale:
– Bilanţul Formularul nr.1.
– Raportul fi nanciar privind executarea bugetului instituţiei publice 

din contul cheltuielilor de bază, Formularul nr.2.
– Raportul nr.3 – 1, „Privind statele şi efectivul de personal”. 
– Raport privind circulaţia valorilor materiale, Formular nr.6.
– Nota explicativă.
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Copiile rapoartelor se prezintă:
– Inspectoratului Fiscal;
– Casei Teritoriale de Asigurări Sociale;
– Birourilor teritoriale de Statistică.
Documentele primare de la alegerile generale sînt predate în arhiva 

raională conform nomenclatorului, iar documentele primare la alegerile lo-
cale cu darea de seamă se prezintă Comisiei Electorale Centrală.

V. Obligaţiile şi drepturile contabilului care ţine 
evidenţa contabilă în perioada electorală

28. Contabilul care ţine evidenţa contabilă în perioada electorală are 
următoarele obligaţii:

a) să refl ecte în evidenţa contabilă pe deplin şi la timp mijloacele 
fi nanciare transferate şi cheltuielile efectuate conform devizului aprobat de 
către Comisia Electorală Centrală.

b) să întocmească la timp documentele primare ce ţin de salarizarea 
membrilor consiliilor şi birourilor electorale în baza certifi catelor de salarizare 
de la locul de muncă, de unde sînt degrevaţi din funcţie persoanele degre-
vate în perioada electorală, cu toate reţinerile respective din salariul calculat 
(cota de asigurări medicale, asigurările sociale, impozitul pe venit) şi calcu-
larea fondului social şi a asigurărilor medicale achitate de instituţie.

c) să întocmească documentele primare de procurare, de trecere la 
pierderi, a rechizitelor de birou, cheltuielile de întreţinere a transportului ş.a.

d) să întocmească la timp toate notele contabile şi dările de seamă 
pentru a fi  prezentate Comisiei Electorale Centrale.

e) să prezinte Comisiei Electorale Centrale şi după necesitate Curţii 
de Conturi lămuriri privind încălcarea prezentei Instrucţiuni şi a legislaţiei 
în vigoare ce se referă la atribuţiile de serviciu.

f) să acumuleze documentele fi nanciare primare (tabelul de pontaj, 
cerinţele pentru materiale, foile de parcurs, contractele de muncă, achiziţii 
etc.).

29. Contabilul care ţine evidenţa contabilă în perioada electorală are 
următoarele drepturi:

a) să participe la repartizarea bunurilor materiale procurate, verifi ca-
rea bunurilor procurate sumar şi numerar şi folosirea lor după destinaţie.

b) să verifi ce orele lucrate cu cele fi xate în fi şa de pontaj, sumele cer-
tifi catelor de salarizare cu fi şele personale, kilometrajul parcurs, şi altele ce 
ţin de cheltuielile fi nanciare.
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VI. Răspunderea contabilului care ţine evidenţa contabilă 
în perioada electorală

30. Contabilul angajat în perioada electorală prin degrevarea din func-
ţia de la locul de muncă ori angajat prin contract de muncă este responsa-
bil şi poartă răspundere personală pentru următoarele:

a) încălcarea termenelor de prezentare a dărilor de seamă CEC, In-
spectoratului fi scal de circumscripţie, Casei teritoriale de asigurări sociale, 
organelor de statistică.

b) existenţa divergenţelor între dările de seamă şi documentele pri-
mare şi falsifi carea lor.

c) încălcarea legislaţiei în vigoare referitor la cheltuielile fi nanciare 
efectuate şi oglindite în rapoartele fi nanciare şi declaraţiile prezentate în 
organele respective etc.

31. Pentru încălcările prevăzute contabilul poartă răspundere în con-
formitate cu legislaţia în vigoare.
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H O T A R Î R E
cu privire la aprobarea Devizului de cheltuieli 

pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor parlamentare 
anticipate din 28 noiembrie 2010

În conformitate cu art.35 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiem-
brie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Devizul de cheltuieli în sumă de 43 132 060 lei pentru 
organizarea şi desfăşurarea alegerilor parlamentare anticipate din 28 no-
iembrie 2010.

2. După încheierea alegerilor, consiliile electorale municipale, raio-
nale şi UTA Găgăuzia vor prezenta Comisiei Electorale Centrale un raport 
asupra gestionării mijloacelor fi nanciare alocate, conform Instrucţiunii pri-
vind evidenţa contabilă a cheltuielilor pentru organizarea şi desfăşurarea 
alegerilor, aprobată prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr.397 din 
14 decembrie 2006.

3. Comisia Electorală Centrală, împreună cu avizul Curţii de Conturi, 
va prezenta Parlamentului Raportul fi nanciar asupra gestionării mijloacelor 
alocate pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor parlamentare antici-
pate din 28 noiembrie 2010.

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

Preşedintele
Comisiei Electorale Centrale Eugeniu ŞTIRBU

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale Iurie CIOCAN

Chişinău, 29 septembrie 2010
Nr. 3559
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DEVIZUL DE CHELTUIELI
pentru organizarea şi desfăşurarea 

alegerilor parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010

I. Cheltuieli pentru întreţinerea activităţii Comisiei Electorale Centrale 
şi a aparatului convocat în perioada electorală – 8 502 360 lei, inclusiv:

Remunerarea muncii şi cotele de asigurări obligatorii  1 509 000 lei
Plata mărfurilor şi serviciilor  6 523 360 lei 
Deplasări în interes de serviciu 20 000 lei
Procurarea mijloacelor fi xe 450 000 lei

II. Cheltuieli pentru întreţinerea consiliilor electorale ale circum-
scripţiilor electorale raionale/municipale – 3 094 350 lei, inclusiv:

Remunerarea muncii şi cotele de asigurări obligatorii  2 600 850 lei
Plata mărfurilor şi serviciilor  367 500 lei
Deplasări în interes de serviciu  126 000 lei 

III. Cheltuieli pentru asigurarea activităţii birourilor electorale ale 
secţiilor de votare – 24 853 900 lei, inclusiv:

Remunerarea muncii şi cotele de asigurări obligatorii  19 804 840 lei
Plata mărfurilor şi serviciilor  4 853 360 lei
Deplasări în interes de serviciu  195 700 lei 

IV. Cheltuieli pentru asigurarea activităţii birourilor electorale ale 
secţiilor de votare constituite peste hotarele ţării – 1 800 000 lei.

V. Cheltuieli pentru asigurarea activităţii consiliilor şi birourilor elec-
torale ale secţiilor de votare din Transnistria – 4 881 850 lei.

Total cheltuieli:  43 132 060 lei.

Preşedintele
Comisiei Electorale Centrale Eugeniu ŞTIRBU

Şef, Direcţia fi nanciară şi audit Elizaveta OŢEL
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H O T A R Î R E
cu privire la aprobarea Devizului de cheltuieli 

pentru renumărarea voturilor exprimate în alegerile 
parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 

În conformitate cu art. 32, 35 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 
noiembrie 1997 şi Deciziei Curţii Constituţionale nr. 5 din 10 decembrie 
2010, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE:

Se aprobă Devizul de cheltuieli pentru renumărarea voturilor exprima-
te în alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 în sumă de 
13 115 923 lei, conform anexei. 

Consiliile electorale municipale, raionale şi UTA Găgăuzia vor prezenta 
Comisiei Electorale Centrale un raport asupra gestionării mijloacelor fi nan-
ciare alocate, conform Instrucţiunii privind evidenţa contabilă a cheltuielilor 
pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor, aprobată prin hotărîrea Co-
misiei Electorale Centrale nr.397 din 14 decembrie 2006.

Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

Preşedintele
Comisiei Electorale Centrale Eugeniu ŞTIRBU

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale Iurie CIOCAN

Chişinău, 11 decembrie 2010
Nr. 3978
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Anexă
la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale

nr. 3978 din 11 decembrie 2010

DEVIZUL DE CHELTUIELI
pentru renumărarea voturilor exprimate 

în alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 

I. Cheltuieli pentru întreţinerea consiliilor electorale ale circumscrip-
ţiilor electorale raionale/municipale – 994 797 lei, inclusiv:

Art.111.00 „Retribuirea muncii”  315 000 lei
Art.112.00 „Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii”  72 450 lei
Art.113.00 „Plata mărfurilor şi serviciilor”  690 315 lei
Art.114.00 „Deplasări în interes de serviciu”  68 241 lei 
Art.116.00 „Primele de asigurări oblig. de asistenţă medicală”  11 025 lei 

II. Cheltuieli pentru asigurarea activităţii birourilor electorale ale sec-
ţiilor de votare – 12 121 126 lei, inclusiv:

Art.113.00 „Plata mărfurilor şi serviciilor”  12 121 126 lei 

Total cheltuieli:  13 115 923 lei.

Preşedintele
Comisiei Electorale Centrale Eugeniu ŞTIRBU

Şef, Direcţia fi nanciară şi audit Elizaveta OŢEL
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H O T Ă R Î R E
cu privire la numărul de membri ai organelor electorale 

care pot fi  degrevaţi de atribuţiile de la locul de muncă permanent 
şi termenul degrevării la alegerile parlamentare anticipate 

din 28 noiembrie 2010

În scopul organizării şi desfăşurării alegerilor parlamentare anticipate 
din 28 noiembrie 2010 şi în conformitate cu art. 18, 26, 29 şi 32 din Codul 
electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală 
HOTĂRĂŞTE:

1. Se stabileşte numărul de membri ai consiliilor electorale de circum-
scripţie de nivelul doi care pot fi  degrevaţi de la locul de muncă permanent 
pentru un termen de 50 de zile (12 octombrie – 30 noiembrie 2010, inclu-
siv), conform anexei.

Pct. 1 modifi cat prin hot. CEC nr. 3725 din 29.10.10
2. Consiliile electorale de circumscripţie municipale Chişinău şi Bălţi, 

raionale şi UTA Gagauzia vor degreva de la locul de muncă permanent cîte 
un membru al birourilor electorale ale secţiilor de votare pentru un termen 
de 22 de zile (8 noiembrie – 29 noiembrie 2010, inclusiv).

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

Preşedintele
Comisiei Electorale Centrale Eugeniu ŞTIRBU

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale Iurie CIOCAN

Chişinău, 5 octombrie 2010
Nr. 3564
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Anexă
la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale

nr. 3564 din 5 octombrie 2010,
modifi cată prin hot. CEC nr. 3725 din 29.10.10

Numărul de membri ai consiliilor electorale de circumscripţie 
care pot fi  degrevaţi de atribuţiile de la locul de muncă permanent

Nr. circum-
scripţiei Denumirea circumscripţiei electorale Numărul 

de membri 
1. Chişinău 5
2. Bălţi 3
4. Anenii Noi 3
5. Basarabeasca 2
6. Briceni 3
7. Cahul 3
8. Cantemir 3
9. Călăraşi 3
10. Căuşeni 3
11. Cimişlia 3
12. Criuleni 3
13. Donduşeni 3
14. Drochia 3
15. Dubăsari 2
16. Edineţ 3
17. Făleşti 3
18. Floreşti 4
19. Glodeni 3
20. Hînceşti 4
21. Ialoveni 3
22. Leova 3
23. Nisporeni 3
24. Ocniţa 3
25. Orhei 4
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26. Rezina 3
27. Rîşcani 3
28. Sîngerei 3
29. Soroca 4
30. Străşeni 3
31. Şoldăneşti 3
32. Ştefan Vodă 3
33. Taraclia 3
34. Teleneşti 3
35. Ungheni 4
36. UTA Găgăuzia 3

Total: 110
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H O T Ă R Î R E
cu privire la degrevarea membrilor consiliilor 

electorale de circumscripţie 

Curtea Constituţională, prin Decizia nr. 5 din 10 decembrie 2010, a dis-
pus renumărarea voturilor exprimate în alegerile parlamentare anticipate 
din 28 noiembrie 2010 în ansamblu pe ţară. 

În vederea realizării deciziei sus-menţionate şi în conformitate cu art. 
18, 26 alin. (1) lit. m), 32 şi art. 34 alin. (1) din Codul electoral nr.1381-XIII 
din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE:

1. Se degrevează, cu începere de la data de 13 pînă la 17 decembrie 
2010 inclusiv, de la locul de muncă permanent întreaga componenţă a 
consiliilor electorale de circumscripţie, persoana responsabilă de fi nanţe 
din aparatele acestora şi vor angaja, după necesitate, personalul tehnic, în 
vederea renumărării voturilor de la alegerile parlamentare anticipate din 28 
noiembrie 2010. Consiliul electoral al circumscripţiei electorale municipale 
Chişinău nr. 1 va angaja suplimentar şi alte persoane, în număr necesar, 
pentru constituirea grupurilor de lucru care vor efectua renumărarea votu-
rilor din birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate.

2. Consiliile electorale de circumscripţie de nivelul doi vor degreva şi/
sau convoca, pentru un termen de două zile, 14-15 decembrie 2010, în-
treaga componenţă a birourilor electorale ale secţiilor de votare în vederea 
renumărării voturilor. Birourile electorale ale secţiilor de votare vor activa 
în temeiul art. 34 alin. (1) pînă la dizolvarea acestora prin hotărîre a consi-
liului electoral de circumscripţie respectiv. 

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

Preşedintele
Comisiei Electorale Centrale Eugeniu ŞTIRBU

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale Iurie CIOCAN

Chişinău, 11 decembrie 2010
Nr. 3976
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H O T Ă R Î R E
cu privire la aprobarea statelor de personal ale aparatelor 

consiliilor electorale de circumscripţie la alegerile 
parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010

În scopul organizării şi desfăşurării alegerilor parlamentare anticipa-
te din 28 noiembrie 2010 şi în conformitate cu art. 18, 26, 27 din Codul 
electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală 
HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă conform structurii statele de personal ale aparatelor con-
siliilor electorale de circumscripţie de nivelul doi, degrevaţi de la locul de 
muncă permanent pe un termen de 50 de zile (12 octombrie – 30 noiem-
brie 2010, inclusiv).

2. Numărul concret al persoanelor angajate în aparatele consiliilor 
electorale de circumscripţie de nivelul doi va corespunde numărului uni-
tăţilor incluse în devizul de cheltuieli, reieşind din numărul de funcţionari 
electorali.

3. Structura aparatelor consiliilor electorale de circumscripţie de ni-
velul doi:

1 unitate – contabil-şef, contabil-casier (reieşind din 400 de persoane 
salariaţi), şofer, consultant-operator. 

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

Preşedintele
Comisiei Electorale Centrale Eugeniu ŞTIRBU

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale Iurie CIOCAN

Chişinău, 5 octombrie 2010
Nr. 3565
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H O T A R Î R E
cu privire la stabilirea plafonului mijloacelor fi nanciare 

ce pot fi  virate în fondul electoral la alegerile parlamentare 
anticipate din 28 noiembrie 2010

În conformitate cu art.18 şi 38 alin. (2) din Codul electoral nr.1381-XIII 
din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE:

Se stabileşte plafonul mijloacelor fi nanciare ce pot fi  virate în fondul 
electoral la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010:

– pentru partide, organizaţii social-politice, blocuri electorale: 
21 664 445 lei (reieşind din normativele de 50 eurocenţi pentru un 
alegător:

50 eurocenţi x 2662052 (numărul de alegatori, conform proce-
sului-verbal al Comisiei privind totalizarea rezultatelor referen-
dumului republican constituţional din 5 septembrie 2010, apro-
bat prin hotărîrea nr.3531 din 9 septembrie 2010) x 16,2765 lei/
euro (curs ofi cial BNM, 05.10.2010) = 21 664 445 lei);

– pentru candidaţi independenţi: 2 166 444 lei (reieşind din normati-
vele de 5 eurocenţi pentru un alegător:

5 eurocenţi x 2662052 (numărul de alegatori, conform proce-
sului-verbal al Comisiei privind totalizarea rezultatelor referen-
dumului republican constituţional din 5 septembrie 2010, apro-
bat prin hotărîrea nr.3531 din 9 septembrie 2010) x 16,2765 lei/
euro (curs ofi cial BNM, 05.10.2010) = 2 166 444 lei).

Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

Preşedintele
Comisiei Electorale Centrale Eugeniu ŞTIRBU

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale Iurie CIOCAN

Chişinău, 5 octombrie 2010
Nr. 3566
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H O T Ă R Î R E
cu privire la rapoartele fi nanciare ale concurenţilor electorali 
la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010, 

conform situaţiei la data de 26 octombrie 2010

În conformitate cu cerinţele Codului electoral nr.1381-XIII din 21 no-
iembrie 1997 art. 38 alin. (10), la situaţia din 26 octombrie 2010 rapoartele 
fi nanciare au fost depuse de către următorii concurenţi electorali:

– Partidul Republican din Moldova, 
– Partidul Naţional Liberal,
– Partidul Comuniştilor din Republica Moldova,
– Partidul Politic Partidul Liberal,
– Partidul Mişcarea Acţiunea Europeană,
– Partidul Popular Creştin Democrat,
– Partidul Politic „PENTRU NEAM ŞI ŢARĂ”.
– Partidul Politic „Alianţa MOLDOVA NOASTRĂ”,
– Partidul Democrat din Moldova,
– Partidul „Moldova Unită – Eдиная Молдова”,
– Partidul Umanist din Moldova.
Conform informaţiilor depuse la Comisia Electorală Centrală, nu a des-

chis conturi bancare Partidul Politic „Patrioţii Moldovei’’ şi nu au efectuat 
cheltuieli Partidul Republican din Moldova şi Partidul Mişcarea Acţiunea 
Europeană.

În urma verifi cării rapoartelor prezentate, s-a constatat că veniturile 
şi cheltuielile specifi cate corespund cu datele trimise de băncile, în care 
concurenţii electorali şi-au deschis conturile „Fond electoral”.

În conformitate cu art. 18 şi 38 alin. (8), (9) şi (10) din Codul electo-
ral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 şi Regulamentul privind fi nanţarea 
campaniilor electorale şi a partidelor politice, Comisia Electorală Centrală 
HOTĂRĂŞTE:

1. Se ia act de rapoartele fi nanciare privind veniturile şi cheltuielile 
concurenţilor electorali (Informaţia generalizatoare asupra acestora se 
anexează).

2. Se aprobă raportul fi nanciar privind veniturile şi cheltuielile concu-
renţilor electorali în campania electorală pentru alegerile anticipate în Par-
lamentul Republicii Moldova din 28 noiembrie 2010: la venituri – în sumă 
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de 5 591 460 lei şi la cheltuieli – în sumă de 4 846 429 lei, conform situaţiei 
la data de 26 octombrie 2010.

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

Preşedintele
Comisiei Electorale Centrale Eugeniu ŞTIRBU

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale Iurie CIOCAN

Chişinău, 26 octombrie 2010
Nr. 3711
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H O T Ă R Î R E
cu privire la rapoartele fi nanciare ale concurenţilor electorali 
la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010, 

la situaţia de 2 noiembrie 2010 

În conformitate cu cerinţele Codului electoral nr.1381-XIII din 21 no-
iembrie 1997 art.38 alin.(10), la situaţia de 2 noiembrie 2010 rapoartele 
fi nanciare au fost depuse de către următorii concurenţi electorali:

Partidul Liberal Democrat din Moldova, înregistrat conform hotărîrii 
Comisiei Electorale Centrale nr. 3656 din 15 octombrie 2010;

Pleşca Valeriu, candidat independent, înregistrat conform hotărîrii Co-
misiei Electorale Centrale nr. 3667 din 19 octombrie 2010;

Partidul Conservator, înregistrat conform hotărîrii Comisiei Electorale 
Centrale nr. 3668 din 19 octombrie 2010.

În urma verifi cării rapoartelor prezentate, s-a constatat că veniturile şi 
cheltuielile raportate corespund cu datele trimise de băncile unde au fost 
deschise conturile „Fond electoral” ale participanţilor.

În conformitate cu art. 18, 38 alin. (8), (9) şi (10) din Codul electo-
ral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997 şi Regulamentul privind fi nanţarea 
campaniilor electorale şi a partidelor politice, Comisia Electorală Centrală 
HOTĂRĂŞTE:

1. Se ia act de rapoartele fi nanciare privind veniturile şi cheltuielile par-
ticipanţilor (Informaţia generalizatoare asupra acestora se anexează).

2. Se aprobă raportul fi nanciar privind veniturile şi cheltuielile concu-
renţilor electorali în campania electorală pentru alegerile parlamentare 
anticipate din 28 noiembrie 2010 la venituri în sumă de 2 988 710 lei şi 
la cheltuieli în sumă de 2 983 650,99 lei, conform situaţiei la data de 2 
noiembrie 2010.

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

Preşedintele
Comisiei Electorale Centrale Eugeniu ŞTIRBU

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale Iurie CIOCAN

Chişinău, 2 noiembrie 2010
Nr. 3752
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H O T Ă R Î R E
cu privire la rapoartele fi nanciare ale concurenţilor electorali 
la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010, 

la situaţia de 5 noiembrie 2010 

În conformitate cu cerinţele Codului electoral nr.1381-XIII din 21 no-
iembrie 1997 art.38 alin.(10), la situaţia de 5 noiembrie 2010 a fost depus 
raportul fi nanciar de către concurenul electoral:

– Gabriel Stati, candidat independent. 
În urma verifi cării raportului prezentat, s-a constatat că veniturile şi 

cheltuielile raportate corespund cu datele trimise de banca unde a fost 
deschis contul „Fond electoral” al concurentului electoral.

În conformitate cu art. 18, 38 alin. (8), (9) şi (10) din Codul electo-
ral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997 şi Regulamentul privind fi nanţarea 
campaniilor electorale şi a partidelor politice, Comisia Electorală Centrală 
HOTĂRĂŞTE:

1. Se ia act de raportul fi nanciar privind veniturile şi cheltuielile rapor-
tate.

2. Se aprobă raportul fi nanciar privind veniturile şi cheltuielile concu-
rentului electoral Gabriel Stati, candidat independent, în campania elec-
torală pentru alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 la 
venituri în sumă de 1 462 813 lei şi la cheltuieli în sumă de 1 445 016,76 
lei, conform situaţiei la data de 5 noiembrie 2010.

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

Preşedintele
Comisiei Electorale Centrale Eugeniu ŞTIRBU

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale Iurie CIOCAN

Chişinău, 5 noiembrie 2010
Nr. 3773
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H O T Ă R Î R E
cu privire la rapoartele fi nanciare ale concurenţilor electorali 
la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010, 

la situaţia de 8 noiembrie 2010 

În conformitate cu cerinţele Codului electoral nr.1381-XIII din 21 no-
iembrie 1997 art.38 alin.(10), la situaţia de 8 noiembrie 2010 rapoartele 
fi nanciare au fost depuse de către următorii concurenţi electorali:

Partidul Naţional Liberal,
Partidul Democrat din Moldova,
Partidul Liberal,
Partidul „Moldova Unită-Eдиная Молдова”,
Partidul Popular Creştin Democrat,
Partidul Mişcarea Acţiunea Europeană,
Partidul Politic „Patrioţii Moldovei”,
Partidul Politic „PENTRU NEAM ŞI ŢARĂ”,
Partidul Republican din Moldova,
Partidul Politic „Alianţa MOLDOVA NOASTRĂ”,
Partidul Umanist din Moldova,
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova,
Partidul Popular Republican,
Mişcarea social-politică „RAVNOPRAVIE”,
Partidul Social Democrat,
Stepaniuc Victor, candidat independent,
Mişcarea Social-Politică a Romilor din Republica Moldova.
În urma verifi cării rapoartelor prezentate, s-a constatat că veniturile şi 

cheltuielile raportate corespund cu datele trimise de băncile unde au fost 
deschise conturile „Fond electoral” ale concurenţilor electorali.

În conformitate cu art. 18, 38 alin. (8), (9) şi (10) din Codul electo-
ral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997 şi Regulamentul privind fi nanţarea 
campaniilor electorale şi a partidelor politice, Comisia Electorală Centrală 
HOTĂRĂŞTE:

1. Se ia act de rapoartele fi nanciare privind veniturile şi cheltuielile par-
ticipanţilor (Informaţia generalizatoare asupra acestora se anexează).

2. Se atenţionează partidele şi mişcările social-politice (Partidul Naţi-
onal Liberal, Partidul Liberal, Partidul Popular Creştin Democrat, Partidul 
Mişcarea Acţiunea Europeană, Partidul Republican din Moldova, Partidul 
Comuniştilor din Republica Moldova, Partidul Popular Republican) despre 
necesitatea completării rapoartelor fi nanciare conform cerinţelor şi se pro-
pune înlăturarea divergenţelor pînă la 12 noiembrie, orele 14-00.
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3. Se aprobă raportul fi nanciar privind veniturile şi cheltuielile concu-
renţilor electorali în campania electorală pentru alegerile parlamentare an-
ticipate din 28 noiembrie 2010 la venituri în sumă de 16 369 108,27 lei şi 
la cheltuieli în sumă de 16 178 626,12 lei, conform situaţiei la data de 8 
noiembrie 2010.

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

Preşedintele
Comisiei Electorale Centrale Eugeniu ŞTIRBU

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale Iurie CIOCAN

Chişinău, 9 noiembrie 2010
Nr. 3796
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RAPORTUL FINANCIAR
privind veniturile şi cheltuielile concurenţilor electorali 

în campania electorală pentru alegerile parlamentare anticipate 
din 28 noiembrie 2010, la situaţia din 8 noiembrie 2010

Nr. 
d/o

Denumirea 
concurenţilor

Sold la 
începutul 

perioadei şi 
veniturile 

curente (lei)

Cheltuieli 
curente 

(lei)

Sold la 
sfârşitul 
perioa-
dei (lei)

Note

1 Partidul Naţional 
Liberal 46 840,00 45 052,00 1 788,00

Nu este indicată 
localitatea dona-
torilor

2 Partidul Democrat 
din Moldova 5 961 197,27 5 961 120,82 76,45

3 Partidul Politic 
„Partidul Liberal” 1 586 200,00 1 568 280,20 17 919,80

Nu este completa-
tă adresa, la docu-
mentele de plată 
lipseşte data

4
Partidul „Moldova 
Unită-Eдиная 
Молдова”

183 147,00 183 108,34 38,66

Suma de 2366 lei, 
nefolosită şi resti-
tuită la cont, s-a 
inclus în venituri şi 
cheltuieli

5 Partidul Popular 
Creştin Democrat 305 820,00 305 818,85 1,15

Nu este comple-
tată adresa dona-
torilor

6
Partidul Mişcarea 
Acţiunea 
Europeană

1 141 860,00 1 111 426,27 30 433,73 Lipseşte coloniţa 
«Domiciliul»

7
Partidul Politic 
„Patrioţii 
Moldovei’’

0,00 0,00 0,00

8
Partidul Politic 
„PENTRU NEAM 
ŞI ŢARĂ”

440 892,00 440 890,00 2,00

9
Partidul 
Republican din 
Moldova

137 000,00 92 733,65 44 266,35
Lipseşte coloniţa 
«Domiciliul» şi do-
cumentele de plată 
sînt fără dată. 

10

Partidul Politic 
„Alianţa 
MOLDOVA 
NOASTRĂ”

1 470 000,00 1 437 946,26 32 053,74
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Nr. 
d/o

Denumirea 
concurenţilor

Sold la 
începutul 

perioadei şi 
veniturile 

curente (lei)

Cheltuieli 
curente 

(lei)

Sold la 
sfârşitul 
perioa-
dei (lei)

Note

11 Partidul Umanist 
din Moldova 1 174 700,00 1 162 314,58 12 385,42

12

Partidul 
Comuniştilor 
din Republica 
Moldova

3 075 510,00 3 074 766,48 743,52 Lipseşte coloniţa 
«Locul de muncă»

13 Partidul Popular 
Republican 43 000,00 25 178,66 17 821,34

Nu este completat 
anul naşterii şi sur-
sele de fi nanţare. 
Lipseşte coloniţa 
«Locul de muncă». 

14
Mişcarea 
social-politică 
„RAVNOPRAVIE”

25 000,00 0,00 25 000,00

15 Partidul Social 
Democrat 640 034,00 640 034,00 0,00

16
Stepaniuc 
Victor, candidat 
independent

30 000,00 22 048,00 7 952,00

17

Mişcarea Social-
Politică a Romilor 
din Republica 
Moldova

100,00 100,00 0,00

TOTAL 16 261 300,27 16 070 818,11 190 482,16

Preşedintele
Comisiei Electorale Centrale Eugeniu ŞTIRBU

Şef, Direcţia fi nanciară şi audit Elizaveta OŢEL
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H O T Ă R Î R E
cu privire la rapoartele fi nanciare ale concurenţilor electorali 
la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010, 

conform situaţiei din 12 noiembrie 2010 

În conformitate cu cerinţele art. 38 alin.(10) din Codul electoral nr.1381-
XIII din 21 noiembrie 1997, la data de 12 noiembrie 2010 rapoartele fi nan-
ciare au fost depuse de către următorii concurenţi electorali:

Partidul Liberal Democrat din Moldova,
Nazarenco Evgheni, candidat independent,
Russu Gheorghe, candidat independent,
Partidul Muncii,
Pаrtidul Politic Partidul Ecologist „Alianţa Verde” din Moldova,
Ţîmbalist Tatiana, candidat independent. 
Nu a prezentat raportul fi nanciar dna Laguta Maia, candidat indepen-

dent.
Conform informaţiilor depuse la Comisia Electorală Centrală, nu au 

deschis conturi bancare candidaţii independenţi Nazarenco Evgheni, 
Russu Gheorghe şi Ţîmbalist Tatiana. Nu a efectuat cheltuieli Partidul 
Muncii.

În urma verifi cării rapoartelor prezentate, s-a constatat că veniturile şi 
cheltuielile raportate corespund cu datele prezentate de băncile unde au 
fost deschise conturile „Fond electoral” ale concurenţilor electorali.

În conformitate cu art. 18, 38 alin. (8), (9) şi (10) din Codul electo-
ral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997 şi Regulamentul privind fi nanţarea 
campaniilor electorale şi a partidelor politice, Comisia Electorală Centrală 
HOTĂRĂŞTE:

1. Se ia act de rapoartele fi nanciare privind veniturile şi cheltuielile 
concurenţilor electorali (Informaţia generalizatoare asupra acestora se 
anexează).

2. Se aprobă raportul fi nanciar privind veniturile şi cheltuielile concu-
renţilor electorali în campania electorală pentru alegerile parlamentare 
anticipate din 28 noiembrie 2010 la venituri în sumă de 6 096 800 lei şi 
la cheltuieli în sumă de 6 028 893,85 lei, conform situaţiei la data de 12 
noiembrie 2010.
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3. Se atenţionează candidatul independent Laguta Maia pentru încăl-
carea art. 38 din Codul electoral.

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

Preşedintele
Comisiei Electorale Centrale Eugeniu ŞTIRBU

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale Iurie CIOCAN

Chişinău, 12 noiembrie 2010
Nr. 3832
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RAPORTUL FINANCIAR
privind veniturile şi cheltuielile concurenţilor electorali 
în campania electorală pentru alegerile parlamentare 

anticipate din 28 noiembrie 2010
conform situaţiei din 12 noiembrie 2010

Nr. 
d/o

Denumirea 
concurenţilor Venituri (lei) Cheltuieli 

curente (lei)

Sold 
la sfîrşitul 
perioadei 

(lei)

1 Partidul Democrat din 
Moldova 6 066 800,00 6 021 293,86 45506,14

2 Nazarenco Evgheni, 
candidat independent 0

3 Russu Gheorghe, candidat 
independent 0

4 Partidul Muncii 0

5
Partidul Politic Partidul 
Ecologist „Alianţa Verde„ 
din Moldova

30 000,00 7 600,00 22 400,00

6 Ţîmbalist Tatiana, candidat 
independent 6 096 800,00 6 028 893,86 67906,14

TOTAL

Preşedintele
Comisiei Electorale Centrale Eugeniu ŞTIRBU

Şef, Direcţia fi nanciară şi audit Elizaveta OŢEL
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H O T Ă R Î R E
cu privire la rapoartele fi nanciare ale concurenţilor electorali 
la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010, 

la situaţia de 16 noiembrie 2010 

În conformitate cu cerinţele Codului electoral nr.1381-XIII din 21 no-
iembrie 1997 art.38 alin.(10), la situaţia de 16 noiembrie 2010 rapoartele 
fi nanciare au fost depuse de către următorii concurenţi electorali:

Partidul Conservator;
Pleşca Valeriu, candidat independent; 
Cereteu Romeo, candidat independent;
Bolotnicov Oleg, candidat independent;
Cazac Oleg, candidat independent;
Ţaulean Vitalie, candidat independent; 
Burghilă-Leonte Elena, candidat independent;
Volneanschi Leonid, candidat independent;
Cuşnir Valentina, candidat independent;
Demian Alexandru, candidat independent;
Iachim Sergiu, candidat independent;
Lupaşcu Vasile, candidat independent.
Nu au prezentat raportul fi nanciar:
Bîrladeanu Afanasie, candidat independent;
Axenova Natalia, candidat independent; 
Banari Sergiu, candidat independent.

Conform informaţiilor depuse la Comisia Electorală Centrală, nu au 
deschis conturi bancare şi nu au efectuat cheltuieli candidaţii independenţi 
Cereteu Romeo, Bolotnicov Oleg, Lupaşcu Vasile, Cuşnir Valentina.

În urma verifi cării rapoartelor prezentate, s-a constatat că veniturile şi 
cheltuielile raportate corespund cu datele trimise de băncile unde au fost 
deschise conturile „Fond electoral” ale concurenţilor electorali.

În afară de acestea, Partidul Liberal pînă în prezent nu a perfectat ra-
portul precedent conform actelor normative în vigoare (nu sînt completate 
adresele donatorilor şi documentele de plată (numărul şi data), în col. „Locul 
de muncă” s-a indicat funcţia ocupată unor persoane, dar nu instituţia).

În conformitate cu art. 18, 38 alin. (8), (9) şi (10) din Codul electo-
ral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997 şi Regulamentul privind fi nanţarea 
campaniilor electorale şi a partidelor politice, Comisia Electorală Centrală 
HOTĂRĂŞTE:
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1. Se ia act de rapoartele fi nanciare privind veniturile şi cheltuielile par-
ticipanţilor (Informaţia generalizatoare asupra acestora se anexează).

2. Se aprobă raportul fi nanciar privind veniturile şi cheltuielile concu-
renţilor electorali în campania electorală pentru alegerile parlamentare 
anticipate din 28 noiembrie 2010 la venituri în sumă de 431 780,00 lei 
şi la cheltuieli în sumă de 363 837,22 lei, conform situaţiei la data de 16 
noiembrie 2010.

3. Se avertizează Partidul Liberal pentru neexecutarea hotărîrii Comi-
siei Electorale Centrale nr. 3832 din 12 noiembrie 2010 şi se atenţionează 
concurenţii electorali Bîrladeanu Afanasie, Axenova Natalia şi Banari Sergiu 
– candidaţi independenţi pentru încălcarea art. 38 din Codul electoral.

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

Preşedintele
Comisiei Electorale Centrale Eugeniu ŞTIRBU

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale Iurie CIOCAN

Chişinău, 16 noiembrie 2010
Nr. 3850



258

R
A

PO
R

TU
L 

FI
N

A
N

C
IA

R
pr

iv
in

d 
ve

ni
tu

ril
e 
şi

 c
he

ltu
ie

lil
e 

co
nc

ur
en
ţil

or
 e

le
ct

or
al

i 
în

 c
am

pa
ni

a 
el

ec
to

ra
lă

 p
en

tr
u 

al
eg

er
ile

 p
ar

la
m

en
ta

re
 a

nt
ic

ip
at

e 
di

n 
28

 n
oi

em
br

ie
 2

01
0 

la
 s

itu
aţ

ia
 d

in
 1

6 
no

ie
m

br
ie

 2
01

0

N
r.

D
en

um
ire

a 
co

nc
ur

en
ţil

or
D

at
a 

în
re

gi
s-

tr
ăr

ii

So
ld

 la
 

în
ce

pu
tu

l 
pe

rio
ad

ei
 

Ve
ni

tu
ri 

(le
i)

C
he

ltu
ie

li 
(le

i)

So
ld

 la
 

sf
îrş

itu
l 

pe
rio

ad
ei

 
(le

i)
1

P
ar

tid
ul

 C
on

se
rv

at
or

10
/1

9/
20

10
0,

00
2

P
le
şc

a 
Va

le
riu

, c
an

di
da

t i
nd

ep
en

de
nt

10
/1

9/
20

10
39

4 
75

0,
00

34
5 

16
0,

22
49

 5
89

,7
8

3
C

er
et

eu
 R

om
eo

, c
an

di
da

t i
nd

ep
en

de
nt

11
/2

/2
01

0
0,

00
0,

00
0,

00
4

B
îrl

ad
ea

nu
 A

fa
na

si
e,

 c
an

di
da

t i
nd

ep
en

de
nt

11
/2

/2
01

0
0,

00
5

B
ol

ot
ni

co
v 

O
le

g,
 c

an
di

da
t i

nd
ep

en
de

nt
11

/2
/2

01
0

0,
00

0,
00

0,
00

6
C

az
ac

 O
le

g,
 c

an
di

da
t i

nd
ep

en
de

nt
11

/2
/2

01
0

0,
00

7
Ţa

ul
ea

n 
Vi

ta
lie

, c
an

di
da

t i
nd

ep
en

de
nt

   
 

11
/2

/2
01

0
0,

00

8
B

ur
gh

ilă
-L

eo
nt

e 
E

le
na

, 
ca

nd
id

at
 in

de
pe

nd
en

t
11

/2
/2

01
0

0,
00

Vo
ln

ea
ns

ch
i L

eo
ni

d,
 c

an
di

da
t i

nd
ep

en
de

nt
11

/2
/2

01
0

20
 0

00
,0

0
17

 4
47

,0
0

2 
55

3,
00

9
C

uş
ni

r V
al

en
tin

a,
 c

an
di

da
t i

nd
ep

en
de

nt
11

/2
/2

01
0

0,
00

10
D

em
ia

n 
A

le
xa

nd
ru

, c
an

di
da

t i
nd

ep
en

de
nt

11
/2

/2
01

0
0,

00
11

Ia
ch

im
 S

er
gi

u,
 c

an
di

da
t i

nd
ep

en
de

nt
11

/2
/2

01
0

1 
00

0,
00

0,
00

1 
00

0,
00

12
A

xe
no

va
 N

at
al

ia
, c

an
di

da
t i

nd
ep

en
de

nt
   

11
/2

/2
01

0
0,

00
13

Lu
pa
şc

u 
Va

si
le

, c
an

di
da

t i
nd

ep
en

de
nt

11
/2

/2
01

0
0,

00
0,

00
0,

00
14

B
an

ar
i S

er
gi

u,
 c

an
di

da
t i

nd
ep

en
de

nt
 

11
/2

/2
01

0
0,

00
TO

TA
L

0,
00

41
5 

75
0,

00
36

2 
60

7,
22

53
 1

42
,7

8

Pr
eş

ed
in

te
le

 C
om

is
ie

i E
le

ct
or

al
e 

C
en

tr
al

e 
Eu

ge
ni

u 
ŞT

IR
B

U

Şe
f, 

D
ire

cţ
ia

 fi 
na

nc
ia

ră
 ş

i a
ud

it 
El

iz
av

et
a 

O
ŢE

L



259

H O T Ă R Î R E
cu privire la rapoartele fi nanciare ale concurenţilor electorali 
la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010, 

la situaţia de 19 noiembrie 2010 

Conform situaţiei din 19 noiembrie 2010, au depus rapoartele fi nan-
ciare în corespundere cu cerinţele art.38 alin.(10) din Codului electoral 
nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, următorii concurenţi electorali:

Banari Sergiu, candidat independent
Bîrladeanu Afanasie, candidat independent;
Stati Gabriel, candidat independent;
În urma verifi cării rapoartelor prezentate, s-a constatat că veniturile şi 

cheltuielile raportate corespund cu datele trimise de băncile unde au fost 
deschise conturile „Fond electoral” ale concurenţilor electorali.

În afară de acestea, pînă în prezent, candidatul independent Laguta 
Maia nu a prezentat raportul fi nanciar.

În conformitate cu art. 18, 38 alin. (8), (9) şi (10) din Codul electo-
ral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997 şi Regulamentul privind fi nanţarea 
campaniilor electorale şi a partidelor politice, Comisia Electorală Centrală 
HOTĂRĂŞTE:

1. Se ia act de rapoartele fi nanciare privind veniturile şi cheltuielile par-
ticipanţilor (Informaţia generalizatoare asupra acestora se anexează).

2. Se aprobă raportul fi nanciar privind veniturile şi cheltuielile concu-
renţilor electorali în campania electorală pentru alegerile parlamentare an-
ticipate din 28 noiembrie 2010 la venituri în sumă de 2 014 449,00 lei şi 
la cheltuieli în sumă de 2 006 847,72 lei, conform situaţiei la data de 16 
noiembrie 2010.

3. Se avertizează concurentul electoral Laguta Maia – candidat in-
dependent pentru neîndeplinirea Hotărîrii Comisiei Electorale Centrale 
nr.3832 din 12 noiembrie 2010.

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

Preşedintele
Comisiei Electorale Centrale Eugeniu ŞTIRBU

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale Iurie CIOCAN

Chişinău, 19 noiembrie 2010
Nr. 3876
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H O T Ă R Î R E
cu privire la rapoartele fi nanciare ale concurenţilor electorali 
la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010, 

la situaţia din 23 noiembrie 2010 

În conformitate cu cerinţele art.38 alin. (10) al Codului electoral nr.1381-
XIII din 21 noiembrie 1997, la situaţia din 23 noiembrie 2010 rapoartele 
fi nanciare au fost depuse de către următorii concurenţi electorali:

Partidul Naţional Liberal,
Partidul Democrat din Moldova,
Partidul Liberal,
Partidul „Moldova Unită-Eдиная Молдова”,
Partidul Popular Creştin Democrat,
Partidul Mişcarea Acţiunea Europeană,
Partidul Politic „Patrioţii Moldovei”,
Partidul Politic „PENTRU NEAM ŞI ŢARĂ”,
Partidul Republican din Moldova,
Partidul Politic „Alianţa MOLDOVA NOASTRĂ”,
Partidul Umanist din Moldova,
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova,
Partidul Popular Republican,
Partidul Social Democrat,
Stepaniuc Victor, candidat independent,
Mişcarea Social-Politică a Romilor din Republica Moldova.
Nu a prezentat ultimul raport fi nanciar concurentul electoral
Mişcarea social-politică „RAVNOPRAVIE”.
În urma verifi cării rapoartelor prezentate, s-a constatat că veniturile şi 

cheltuielile raportate corespund cu datele trimise de băncile unde au fost 
deschise conturile „Fond electoral” ale concurenţilor electorali.

În conformitate cu art. 18, 38 alin. (8), (9) şi (10) din Codul electo-
ral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997 şi Regulamentul privind fi nanţarea 
campaniilor electorale şi a partidelor politice, Comisia Electorală Centrală 
HOTĂRĂŞTE:

1. Se ia act de rapoartele fi nanciare privind veniturile şi cheltuielile par-
ticipanţilor (Informaţia generalizatoare asupra acestora se anexează).

2. Se avertizează concurentul electoral Mişcarea social-politică „RAV-
NOPRAVIE” pentru încălcarea art. 38 (8) al Codului electoral.

3. Se aprobă raportul fi nanciar privind veniturile şi cheltuielile concu-
renţilor electorali în campania electorală pentru alegerile parlamentare an-
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ticipate din 28 noiembrie 2010 la venituri în sumă de 23 507 904,00 lei şi 
la cheltuieli în sumă de 22 678 050,02 lei, conform situaţiei la data de 23 
noiembrie 2010.

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

Preşedintele
Comisiei Electorale Centrale Eugeniu ŞTIRBU

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale Iurie CIOCAN

Chişinău, 23 noiembrie 2010
Nr.3912



263

 Anexă la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale 
nr. 3912 din 23 noiembrie 2010

RAPORTUL FINANCIAR
privind veniturile şi cheltuielile concurenţilor electorali 
în campania electorală pentru alegerile parlamentare 

anticipate din 28 noiembrie 2010,
la situaţia din 23 noiembrie 2010

Nr. Denumirea 
concurenţilor

Data 
înregis-

trării

Sold la 
începu-
tul pe-
rioadei 

(lei)

Venituri                                     
(lei)

Cheltuieli                 
(lei)

Sold la 
sfîrşitul 
perioa-
dei (lei)

1 Partidul Naţional 
Liberal 11.10.2010 130 840,00 130109,49 730,51

2 Partidul Democrat 
din Moldova 11.10.2010 372,27 6 994 825,00 6993762,86 1 434,41

3 Partidul Liberal 11.10.2010 2 635 200,00 2617816,2 17 383,80

4
Partidul „Moldova 
Unită-Eдиная 
Молдова”

11.10.2010 394 057,00 393956,03 100,97

5 Partidul Popular 
Creştin Democrat 11.10.2010 556 246,00 555995,45 250,55

6
Partidul Mişcarea 
Acţiunea 
Europeană

11.10.2010 1 606 460,00 1603353,27 3 106,73

7
Partidul Politic 
„Patrioţii 
Moldovei’’

11.10.2010 0,00 0,00 0,00

8
Partidul Politic 
„PENTRU NEAM 
ŞI ŢARĂ”

11.10.2010 1 189 170,00 1163385 25 785,00

9
Partidul 
Republican din 
Moldova

11.10.2010 172 880,00 167077,65 5 802,35

10

Partidul Politic 
„Alianţa 
MOLDOVA 
NOASTRĂ”

11.10.2010 2 290 000,00 2288607,51 1 392,49
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Nr. Denumirea 
concurenţilor

Data 
înregis-

trării

Sold la 
începu-
tul pe-
rioadei 

(lei)

Venituri                                     
(lei)

Cheltuieli                 
(lei)

Sold la 
sfîrşitul 
perioa-
dei (lei)

11 Partidul Umanist 
din Moldova, 11.10.2010 2 926 282,00 2922951,06 3 330,94

12

Partidul 
Comuniştilor 
din Republica 
Moldova

11.10.2010 3 693 810,00 3074766,48 619 043,52

13 Partidul Popular 
Republican 26.10.2010 273 000,00 250568,66 22 431,34

14
Mişcarea 
social-politică 
„RAVNOPRAVIE”

26.10.2010 25 000,00 25 000,00

15 Partidul Social 
Democrat 26.10.2010 564 034,00 476675,72 87 358,28

16
Stepaniuc 
Victor, candidat 
independent

26.10.2010 55 000,00 38199,39 16 800,61

17

Mişcarea Social-
Politică a Romilor 
din Republica 
Moldova

26.10.2010 1 100,00 825,25 274,75

TOTAL 372,27 23 507 904,00 22 678 050,02 830 226,25

Preşedintele
Comisiei Electorale Centrale Eugeniu ŞTIRBU

Şef, Direcţia fi nanciară şi audit Elizaveta OŢEL
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H O T Ă R Î R E
cu privire la Raportul fi nanciar fi nal de totalizare asupra mijloacelor 
fi nanciare primite de concurenţii electorali în campania electorală 

pentru alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010, 
la situaţia din 26 noiembrie 2010 

În conformitate cu cerinţele Codului electoral nr.1381-XIII din 21 noiem-
brie 1997, art. 38 alin. (10), concurenţii electorali au prezentat Comisiei Elec-
torale Centrale rapoartele fi nanciare, cu excepţia Partidului Conservator, 
Partidului Popular Republican, Cuşnir Valentina – candidat independent. 

În urma verifi cării rapoartelor prezentate s-a constatat că veniturile şi 
cheltuielile raportate corespund cu datele trimise de băncile unde au fost 
deschise conturile „Fond electoral” ale concurenţilor electorali, în afară de 
Burghilă-Leonte Elena, candidat independent. Conform datelor din raport, 
veniturile şi cheltuielile constituie 18 752,5 lei, dar conform datelor prezen-
tate de BC Victoria Bank, veniturile şi cheltuielile constituie 16 747,5 lei.

În conformitate cu art. 18, 38 alin. (10) din Codul electoral nr.1381-XIII 
din 21 noiembrie 1997 şi Regulamentul privind fi nanţarea campaniilor elec-
torale şi a partidelor politice, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE:

1. Se ia act de rapoartele fi nanciare privind veniturile şi cheltuielile concu-
renţilor electorali (informaţia generalizatoare asupra acestora se anexează).

2. Se aprobă Raportul fi nanciar privind veniturile şi cheltuielile con-
curenţilor electorali în campania electorală pentru alegerile parlamentare 
anticipate din 28 noiembrie 2010, la venituri în sumă de 45 873 432,75 lei 
şi la cheltuieli în sumă de 45 716 839,86 lei, conform situaţiei la data de 
26 noiembrie 2010.

3. Se avertizează concurenţii electorali Partidul Conservator, Cuşnir 
Valentina – candidat independent, pentru încălcarea prevederilor art.38 
din Codul electoral.

4. Se obligă în termen de 24 ore să prezinte rapoartele fi nanciare veridi-
ce, la situaţia de 26 noiembrie 2010, Partidul Conservator, Cuşnir Valentina 
– candidat independent, Burghilă-Leonte Elena – candidat independent.

5. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

Preşedintele
Comisiei Electorale Centrale Eugeniu ŞTIRBU
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale Iurie CIOCAN
Chişinău, 26 noiembrie 2010
Nr. 3936
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Anexă
la Hotarîrea CEC nr. 2936 din 26.11.2010

RAPORTUL FINANCIAR FINAL 
de totalizare asupra mijloacelor fi nanciare primite de concurenţii 
electorali în campania electorală pentru alegerile parlamentare 

anticipate din 28 noiembrie 2010, la situaţia din 26 noiembrie 2010

Nr. Denumirea con-
curenţilor

Data 
înregis-

trării

Sold la 
începu-
tul pe-
rioadei 

(lei)

Venituri             
(lei)

Cheltuieli       
(lei)

Sold la 
sfîrşitul 
perioa-
dei (lei)

1 Partidul Naţional 
Liberal 11.10.2010 416 490,00 416 422,94 67,06

2 Partidul Democrat 
din Moldova 11.10.2010 372,27 11 706 652,53 11 707 024,80 0,00

3 Partidul Politic 
„Partidul Liberal” 11.10.2010 3 817 430,00 3 817 378,67 51,33

4
Partidul „Moldova 
Unită-Eдиная 
Молдова”

11.10.2010 461 545,00 461 545,00 0,00

5 Partidul Popular 
Creştin Democrat 11.10.2010 835 215,00 835 215,00 0,00

6
Partidul Mişcarea 
Acţiunea 
Europeană

11.10.2010 2 074 460,00 2 074 460,00 0,00

7
Partidul Politic 
„Patrioţii 
Moldovei’’

11.10.2010 0,00

8
Partidul Politic 
„PENTRU NEAM 
ŞI ŢARĂ”

11.10.2010 1 216 870,00 1 216 743,70 126,30

9
Partidul 
Republican din 
Moldova

11.10.2010 167 000,00 167 000,00 0,00

10

Partidul Politic 
„Alianţa 
MOLDOVA 
NOASTRĂ”

11.10.2010 2 825 048,00 2 825 048,00 0,00
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Nr. Denumirea con-
curenţilor

Data 
înregis-

trării

Sold la 
începu-
tul pe-
rioadei 

(lei)

Venituri             
(lei)

Cheltuieli       
(lei)

Sold la 
sfîrşitul 
perioa-
dei (lei)

11 Partidul Umanist 
din Moldova 10/11/2010  3 527 407,87 3 514 395,59 13 012,28

12

Partidul 
Comuniştilor 
din Republica 
Moldova

11.10.2010 4 463 810,00 4 323 810,42 139 999,58

13
Partidul Liberal 
Democrat din 
Moldova

15.10.2011 10 077 100,00 10 077 075,94 24,06

14
Pleşca Valeriu, 
candidat 
independent

19.10.2012 607 639,85 607 639,85 0,00

15 Partidul 
Conservator 19.10.2013 1 000,00 1 000,00 0,00

16
Stati Gabriel, 
candidat 
independent

22.10.2014 2 063 649,00 2 063 558,72 90,28

17 Partidul Popular 
Republican 26.10.2010 332 388,00 332 388,00 0,00

18
Mişcarea 
social-politică 
„RAVNOPRAVIE”

26.10.2010 165 131,00 165 131,00 0,00

19 Partidul Social 
Democrat 26.10.2010 775 034,00 775 034,00 0,00

20
Stepaniuc 
Victor, candidat 
independent

26.10.2010 116 000,00 116 000,00 0,00

21

Mişcarea Social-
Politică a Romilor 
din Republica 
Moldova

26.10.2010 1 100,00 1 100,00 0,00

22
Nazarenco 
Evgheni, candidat 
independent

29.10.2010 0,00 0,00 0,00
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Nr. Denumirea con-
curenţilor

Data 
înregis-

trării

Sold la 
începu-
tul pe-
rioadei 

(lei)

Venituri             
(lei)

Cheltuieli       
(lei)

Sold la 
sfîrşitul 
perioa-
dei (lei)

23
Russu Gheorghe, 
candidat 
independent

29.10.2010 0,00 0,00 0,00

24 Partidul Muncii 29.10.2010 870,00 850,00 20,00

25
Laguta Maia, 
candidat 
independent

29.10.2010 0,00 0,00 0,00

26

Pаrtidul Politic 
„Partidul Ecologist 
„Alianţa Verde din 
Moldova”                    

29.10.2010 60 500,00 60 500,00 0,00

27
Ţîmbalist 
Tatiana, candidat 
independent

29.10.2010 5,00 52 520,00 52 525,00 0,00

28
Cereteu Romeo, 
candidat 
independent 

15.11.2010 0,00 0,00 0,00

29
Bîrladeanu 
Afanasie, candidat 
independent

15.11.2010 5 000,00 5 000,00 0,00

30
Volneanschi 
Leonid, candidat 
independent

15.11.2010 20 000,00 17 447,00 2 553,00

31
Bolotnicov 
Oleg, candidat 
independent

15.11.2010 0,00 0,00 0,00

32
Cazac Oleg, 
candidat 
independent

15.11.2010 4 790,00 4 790,00 0,00

33 Ţauleanu Vitalie 15.11.2010 22 030,00 22 030,00 0,00

34
Burghilă-Leonte 
Elena, candidat 
independent 

15.11.2010 18 752,50 18 752,50 0,00
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Nr. Denumirea con-
curenţilor

Data 
înregis-

trării

Sold la 
începu-
tul pe-
rioadei 

(lei)

Venituri             
(lei)

Cheltuieli       
(lei)

Sold la 
sfîrşitul 
perioa-
dei (lei)

35
Cuşnir Valentina, 
candidat 
independent

15.11.2010 0,00 0,00 0,00

36

Demian 
Alexandru, 
candidat 
independent 

15.11.2010 11 000,00 10 970,00 30,00

37
Iachim Sergiu, 
candidat 
independent 

15.11.2010 1 000,00 1 000,00 0,00

38
Axenova 
Natalia, candidat 
independent   

15.11.2010 0,00 0,00 0,00

39
Lupaşcu Vasile, 
candidat 
independent

15.11.2010 0,00 0,00 0,00

40
Banari Sergiu, 
candidat 
independent  

15.11.2010 26 000,00 25 003,73 996,27

TOTAL 377,27 45 873 432,75 45 716 839,86 156 970,16

Preşedintele
Comisiei Electorale Centrale Eugeniu ŞTIRBU

Şef, Direcţia fi nanciară şi audit Elizaveta OŢEL
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H O T ĂR Î R E
cu privire la dizolvarea consiliilor electorale de circumscripţie 

şi a birourilor electorale ale secţiilor de votare

Prin Decretul nr.563-V din 28 septembrie 2010, Preşedintele Republicii 
Moldova a stabilit data de 28 noiembrie 2010 pentru desfăşurarea alege-
rilor în noul Parlament. 

În vederea organizării şi desfăşurării alegerilor parlamentare anticipate 
au fost constituite 35 de consilii electorale în circumscripţiile electorale de 
nivelul doi şi 2037 birouri electorale ale secţiilor de votare. 

În baza proceselor-verbale privind rezultatele numărării voturilor la ale-
gerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010, întocmite de birourile 
electorale ale secţiilor de votare şi a proceselor-verbale privind totalizarea 
rezultatelor votării, întocmite de consiliile electorale de circumscripţie, Co-
misia Electorală Centrală a totalizat şi a adus la cunoştinţa publică rezul-
tatele fi nale. 

În conformitate cu art. 18, 26 şi 34 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 
21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE:

1. Consiliile electorale de circumscripţie, constituite în vederea orga-
nizării şi desfăşurării alegerilor parlamentare anticipate din 28 noiembrie 
2010, vor dizolva birourile electorale ale secţiilor de votare.

2. În urma dizolvării birourilor electorale ale secţiilor de votare consi-
liile electorale de circumscripţie îşi încetează activitatea şi se consideră 
dizolvate.

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

Preşedintele
Comisiei Electorale Centrale Eugeniu ŞTIRBU

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale Iurie CIOCAN

Chişinău, 6 decembrie 2010
Nr. 3953
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H O T Ă R Î R E
cu privire la dizolvarea consiliilor electorale de circumscripţie 

şi a birourilor electorale ale secţiilor de votare

Curtea Constituţională prin Decizia nr. 5 din 10 decembrie 2010 a dis-
pus renumărarea voturilor exprimate în alegerile parlamentare anticipate 
din 28 noiembrie 2010 în ansamblu pe ţară. 

În vederea realizării deciziei sus-menţionate a fost degrevată, cu în-
cepere de la data de 13 pînă la 17 decembrie 2010 inclusiv, de la locul 
de muncă permanent întreaga componenţă a consiliilor electorale de cir-
cumscripţie. Consiliile electorale de circumscripţie au degrevat şi/sau con-
vocat, pentru un termen de două zile, 14-15 decembrie 2010, întreaga 
componenţă a birourilor electorale ale secţiilor de votare în vederea renu-
mărării voturilor. 

În baza proceselor-verbale privind renumărarea voturilor din 15 de-
cembrie 2010, întocmite de birourile electorale ale secţiilor de votare şi a 
proceselor-verbale privind totalizarea rezultatelor renumărării voturilor, în-
tocmite de consiliile electorale de circumscripţie, Comisia Electorală Cen-
trală a totalizat şi a adus la cunoştinţa publică rezultatele fi nale. 

În conformitate cu art. 18, 26 şi 34 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 
21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE:

1. Consiliile electorale de circumscripţie, constituite în vederea renu-
mărării voturilor din 15 decembrie 2010, vor dizolva birourile electorale ale 
secţiilor de votare.

2. În urma dizolvării birourilor electorale ale secţiilor de votare consi-
liile electorale de circumscripţie îşi încetează activitatea şi se consideră 
dizolvate.

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

Preşedintele
Comisiei Electorale Centrale Eugeniu ŞTIRBU

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale Iurie CIOCAN

Chişinău, 27 decembrie 2010
Nr. 4002
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3.5. DOCUMENTE CU PRIVIRE LA REFLECTAREA 
ŞI MONITORIZAREA CAMPANIEI ELECTORALE

Aprobat
prin hotărîrea Comisei Electorale Centrale 

nr. 3614 din 8 octombrie 2010

R E G U L A M E N T U L
privind refl ectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare 

anticipate din 28 noiembrie 2010 în mijloacele de informare 
în masă din Republica Moldova  

 
I. Dispoziţii generale

1. Prezentul Regulament stabileşte modul de refl ectare a campaniei 
electorale  la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 (în 
continuare – alegeri parlamentare) în mijloacele de informare în masă din 
Republica Moldova şi are drept scop asigurarea refl ectării echitabile, echi-
librate şi imparţiale a campaniei electorale la alegerile parlamentare de 
către instituţiile mass-media, promovarea libertăţii de exprimare şi pluralis-
mului politic, stabilirea unor norme obligatorii pentru aplicarea în practică 
a acestor principii de către mass-media, pe de o parte, şi concurenţi elec-
torali, pe de altă parte. 

2. Mass-media afl ată sub jurisdicţia Republicii Moldova refl ectă campa-
nia electorală pentru alegerile parlamentare în conformitate cu prevederile 
Constituţiei Republicii Moldova, Codului electoral, Codului audiovizualului, 
Legii presei, Legii cu privire la asigurarea egalităţii de şanse între femei şi 
bărbaţi, prezentului Regulament şi actelor internaţionale la care Republica 
Moldova este parte.

3. Principiile refl ectării echitabile, echilibrate şi imparţiale a alegerilor 
parlamentare sînt obligatorii şi pentru instituţiile audiovizualului din alte 
ţări, care au acces legal în spaţiul informaţional al Republicii Moldova. În 
cazul unor încălcări, responsabilitatea revine titularilor de licenţă.

4. Prevederile prezentului Regulament nu se referă la publicaţiile peri-
odice şi paginile de internet fondate de partidele politice sau organizaţiile 
social-politice.

5. Consiliile de observatori ale instituţiilor publice ale audiovizualului, 
pe durata campaniei electorale, supraveghează respectarea prevederilor 
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Regulamentului de refl ectare a campaniei electorale şi a pluralismului de 
opinii de către IPNA Compania „Teleradio-Moldova” şi Compania Publică 
„Găgăuziya Radio Televizionu”.

6. Publicitatea electorală în reţeaua internet şi prin intermediul telefoni-
ei mobile este asimilată publicităţii electorale în presa scrisă.

7.  Concurenţii electorali participă în campania electorală pe bază de 
egalitate, benefi ciind de un tratament nediscriminatoriu la utilizarea mijloa-
celor de informare în masă.

8. Fiecare radiodifuzor care va refl ecta campania electorală, depune 
la Consiliul Coordonator al Audiovizualului (CCA), pînă la 15 octombrie 
2010, o declaraţie privind politica editorială pentru campania electorală. 
Declaraţiile vor conţine: 

– numele proprietarului/proprietarilor instituţiei;
– principiile refl ectării campaniei electorale la instituţia de informare 

în masă;
– condiţiile de programare a timpilor de antenă contra plată;
– principiul de programare şi acordare a timpilor de antenă;
– orarul timpilor de antenă gratuiţi şi contra plată;
– ordinea şi principiile de organizare a dezbaterilor electorale; 
– taxa pentru timpii de antenă contra plată; 
– modul de evidenţă a timpilor de antenă acordaţi concurenţilor elec-

torali;
– grila emisiunilor cu caracter electoral;
– numele, prenumele, telefoanele de serviciu, inclusiv numărul de 

telefon mobil, fax şi adresa electronică a responsabilului de refl ec-
tarea campaniei electorale.

Radiodifuzorii care nu vor refl ecta campania electorală înştiinţează 
CCA despre acest fapt în acelaşi termen.

CCA aprobă declaraţiile, în cazul conformităţii lor cu legislaţia în vigoa-
re, şi le publică pe pagina sa web. 

CCA respinge declaraţiile radiodifuzorilor care nu corespund cerinţelor 
în vigoare şi le solicită aducerea în concordanţă cu legislaţia în termen de 
pînă la 3 zile calendaristice. 

9. Declaraţiile instituţiilor publice ale audiovizualului sînt adoptate de 
către Consiliile de Observatori ale acestora. Declaraţiile instituţiilor private 
ale audiovizualului sînt adoptate de administraţiile instituţiilor respective.

10. La solicitarea concurenţilor electorali, instituţiile audiovizualului pot 
oferi, contra plată, în conformitate cu tarifele în vigoare, servicii de fi lmare, 
înregistrare, montare, sonorizare, grafi că computerizată, pentru realizarea 
publicităţii electorale.
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11. Instituţiile audiovizualului sînt obligate să asigure confi denţialitatea 
materialelor electorale prezentate de concurenţii electorali pînă la difuza-
rea lor. 

12. Radiodifuzorii şi publicaţiile periodice publice sînt obligate, iar cele 
private sînt în drept să difuzeze gratuit, la solicitarea organelor electorale, 
spoturi motivaţionale, de educaţie civică şi electorală, să desfăşoare cam-
panii de informare a alegătorilor despre procedura de vot şi despre alte 
particularităţi de votare.

13. Publicitatea electorală contra plată şi gratuită şi emisiunile de dez-
bateri electorale vor fi  programate în orele de maximă audienţă (06.00-
09.00; 18.00-23.00 pentru TV; 06.00-13.00; 17.00-20.00 pentru radio) şi se 
vor evidenţia prin mijloace acustice şi/sau vizuale unice pentru identifi ca-
rea şi separarea lor de alte emisiuni. De asemenea, pentru contabilizarea 
timpilor de antenă oferiţi contra plată concurenţilor electorali, publicitatea 
electorală şi emisiunile de dezbateri electorale se vor difuza numai în ca-
drul unei rubrici speciale. Telespectatorii şi radioascultătorii vor fi  informaţi 
despre aceasta prin titre şi/sau mesaje video şi/sau vocale.

14. Publicitatea electorală nu poate fi  inclusă în programele de ştiri, 
emisiuni sportive, emisiuni pentru copii, emisiuni cu tematică religioasă. 

15. În perioada campaniei electorale este interzisă evoluarea candida-
ţilor în alegeri în calitate de prezentatori de ştiri, realizatori sau moderatori 
de emisiuni.

16. În programele de ştiri ale instituţiilor audiovizuale, evenimentele din 
campania electorală vor fi  refl ectate cu respectarea prevederilor art. 47, 64 
şi 641 din Codul Electoral şi art. 7 din Codul audiovizualului. 

17. Activitatea Guvernului, Preşedinţiei şi Parlamentului va fi  refl ectată 
separat de dezbateri şi publicitate electorală cu respectarea prevederilor 
Codului electoral şi prezentului Regulament. Niciun candidat în alegeri nu 
va avea priorităţi în virtutea funcţiei pe care o ocupă.

18. Instituţiile media la organizarea talk-show-urilor, în afara emisiuni-
lor de dezbateri electorale, vor asigura respectarea echilibrului, imparţiali-
tăţii şi pluralismului de opinii faţă de concurenţii electorali. 

19. Materialele electorale publicate sau difuzate, atît ale CEC, cît şi ale 
concurenţilor electorali, nu pot fi  însoţite de comentarii.

20. Utilizarea materialelor de arhivă va fi  însoţită de menţiunea video 
sau audio respectivă (Arhiva). Materialele respective nu pot fi  utilizate în 
cazul în care denaturează sensul lor iniţial. În sensul prezentului Regula-
ment se califi că material de arhivă orice material pe suport video, audio, 
sau pe hîrtie care s-a produs pînă la începerea perioadei electorale.
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21. Fiecare material al concurenţilor electorali publicat în presa scrisă 
va fi  plasat la rubrica „Electorala 2010” şi însoţit de o notă „achitat din 
fondul electoral” al concurentului respectiv. Responsabilitatea pentru ma-
terialele cu conţinut şi/sau esenţă electorală publicate în presa scrisă fără 
menţiunile „Electorala 2010” şi „achitat din fondul electoral” o poartă insti-
tuţia mass-media respectivă. 

22. Emisiunile electorale vor fi  anunţate din timp de către posturile de 
radio şi televiziune şi nu vor fi  reprogramate, decît în cazul defecţiunilor 
tehnice. 

23. În perioada electorală sondajele de opinie cu tematică electorală 
se vor desfăşura în condiţiile articolului 641 alin. (10) din Codul electoral. 
Rezultatele sondajelor de opinie vor fi  însoţite de următoarele informaţii:

– denumirea organizaţiei care a efectuat sondajul;
– data sau intervalul de timp în care a fost efectuat sondajul şi meto-

da utilizată;
– dimensiunea eşantionului şi marja maximă de eroare;
– solicitantul şi sursa de fi nanţare a sondajului.
24. În ziua alegerilor, pînă la închiderea secţiilor de votare din ţară se 

interzice difuzarea rezultatelor chestionării alegătorilor privind participarea 
la vot şi voinţa exprimată (exit-poll).

25. În ziua alegerilor şi cea precedentă alegerilor este interzisă agitaţia 
electorală. În aceste zile sînt admise educaţia civică/electorală (inclusiv 
campanii de motivare), comunicate de presă de la organele electorale şi 
informaţii privind desfăşurarea scrutinului.

26. Concurenţii electorali care se consideră lezaţi în drepturi benefi cia-
ză de dreptul la replică în condiţiile art. 64 alin. (6) din Codul electoral. 

II. Timpii de antenă oferiţi pentru publicitate electorală

27. Timpii de antenă gratuiţi şi contra plată se acordă concurenţilor 
electorali în volumul stabilit la art. 641 alin. (4) şi (5) din Codul electoral. 
Durata contabilizată a unui spot de publicitate electorală, difuzat gratuit ori 
contra plată, nu poate fi  mai mic de 30 de secunde.

28. Refuzul de a difuza sau de a publica publicitatea electorală, contra 
plată sau gratuit, poate fi  contestat în instanţa de judecată în conformitate 
cu legislaţia în vigoare. 

29. Cererea pentru acordarea timpilor de antenă/spaţiilor în ziare se 
prezintă instituţiilor mass-media pentru întreaga campanie electorală nu 
mai tîrziu de 5 zile de la înregistrarea la CEC a concurentului electoral.
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30. Timpii de antenă se pun la dispoziţia concurenţilor electorali în timp 
de 48 de ore de la prezentarea şi înregistrarea cererii.

31. Agitaţia electorală contra plată se va face la posturile de radio şi 
televiziune în baza contractelor încheiate între părţi. Instituţiile audiovizu-
alului, publice şi private, vor crea tuturor concurenţilor electorali condiţii 
egale la procurarea timpilor de antenă, stabilind taxe egale. 

32. Plata percepută de mijloacele de informare în masă şi/sau agenţiile 
de publicitate pentru plasarea publicităţii electorale contra plată nu poate 
depăşi plata încasată în mod normal pentru publicitatea comercială. Plata 
se achită în avans exclusiv din „Fondul electoral” al concurentului electo-
ral. Orice alte modalităţi de plată, decît transferul în avans de sume băneşti 
din fondul electoral, sînt interzise. 

33. Timpii de antenă contra plată şi/sau gratuiţi acordaţi la solicitarea 
concurentului electoral, dar neutilizat din vina acestuia, nu se recuperează.

34. Timpii de antenă contra plată, acordaţi la solicitarea concurentului 
electoral, dar neutilizaţi din cauza defecţiunilor tehnice ale utilajului de 
transmisie, inclusiv din alte motive de forţă majoră invocate de institu-
ţia audiovizuală, vor fi  reprogramaţi. Instituţia audiovizualului va înştiinţa 
concurentul electoral în mod ofi cial, în formă scrisă, despre motivul in-
vocat. 

35. Concurenţii electorali sînt obligaţi să prezinte instituţiilor audiovizu-
alului înregistrările  publicităţii electorale nu mai tîrziu de 48 de ore pînă la 
difuzare.

36. Materialele de educaţie civică şi electorală comandate de asoci-
aţiile obşteşti sau alte persoane vor fi  difuzate de instituţiile mass-media 
doar după coordonarea prealabilă a acestora cu CEC. Prin dispoziţia pre-
şedintelui CEC va fi  creată o comisie specială care va examina materialele 
prezentate spre coordonare. 

 
III. Dezbaterile electorale

37. Radiodifuzorii cu acoperire naţională sînt obligaţi, iar cei locali/re-
gionali sînt în drept, să organizeze dezbateri electorale în condiţiile res-
pectării Codului electoral şi prezentului Regulament. Radiodifuzorii pot 
organiza dezbateri, începînd cu momentul înregistrării la CEC a cel puţin 
doi concurenţi electorali. Radiodifuzorii sînt în drept să invite la dezbateri şi 
reprezentanţi ai societăţii civile, precum şi persoane fi zice interesate. 

38. Dezbaterile electorale organizate şi difuzate prin reţeaua internet 
cad sub incidenţa regulilor generale de organizare a acestora în conformi-
tate cu Codul electoral şi prezentul Regulament. 
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39. La dezbaterile electorale participă candidaţii în alegeri sau repre-
zentanţii concurenţilor electorali. Tematica dezbaterilor electorale se stabi-
leşte de instituţia audiovizualului.

40. Concurenţii electorali vor fi  invitaţi, în formă scrisă, la dezbaterile 
electorale cu cel puţin 24 de ore înainte de punerea pe post a fi ecărei emisi-
uni. Ordinea în care sînt invitaţi participanţii la dezbateri, precum şi gruparea 
acestora sînt stabilite în declaraţia privind politica editorială a instituţiilor me-
dia, cu respectarea egalităţii de şanse pentru fi ecare participant. 

41. Refuzul de a participa ori absenţa unui sau mai multor concurenţi 
electorali  sau reprezentanţi ai acestora la dezbateri se face publică şi 
nu constituie temei pentru anularea sau suspendarea emisiunii. În cazul 
absenţei unui sau mai multor candidaţi în alegeri, timpul rezervat lor nu se 
recuperează.

42. Regulile de desfăşurare ale dezbaterilor sînt aduse la cunoştinţa 
concurenţilor electorali odată cu invitaţia de participare şi la începutul emi-
siunii de dezbateri electorale.

43. Instituţiile audiovizuale în cadrul dezbaterilor vor asigura partici-
panţilor posibilitatea să-şi expună poziţia asupra temelor dezbătute. 

44. În timpul dezbaterilor, candidaţii în alegeri sau reprezentanţii lor îşi 
exprimă liber opiniile. Totodată, în timpii de antenă oferiţi pentru dezbateri, 
se interzice:

– punerea în pericol a ordinii constituţionale, îndemnul la violenţă pu-
blică şi atentarea la siguranţa  persoanei şi a bunurilor materiale;

– divulgarea secretelor protejate de lege;
– incitarea la ură sau discriminare pe criterii de rasă, religie, naţiona-

litate, sex, orientare sexuală sau etnie;
– incitarea la război, ură interetnică sau separatism teritorial.
45. Realizatorii şi moderatorii emisiunilor de dezbateri electorale au 

următoarele obligaţii:
– să fi e imparţiali;
– să asigure echilibrul necesar desfăşurării emisiunii, oferind fi ecărui 

participant la discuţii, posibilitatea de a prezenta opiniile sale;
– să formuleze clar întrebările, evitînd abordarea tendenţioasă sau 

părtinitoare;
– să asigure menţinerea dezbaterii în tematica campaniei electorale;
– să intervină în cazul în care invitaţii încalcă prevederile legislaţiei 

în vigoare şi prezentului Regulament, în cazul în care aceştia nu 
se conformează solicitărilor moderatorului, inclusiv prin închiderea 
microfonului acestora;

– să nu fi e candidaţi ori persoane de încredere la alegeri.
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46. În emisiunile de dezbateri electorale organizatorii nu vor difuza 
materiale publicitare despre activitatea concurenţilor electorali sau cu par-
ticiparea candidaţilor în alegeri ori a persoanelor de încredere, reportaje 
televizate ori radiofonice de la întîlnirile concurenţilor electorali cu alegăto-
rii, sondaje de opinii, despre vizitele de lucru ale candidaţilor în alegeri din 
rîndul conducătorilor cu funcţii de răspundere. 

47. În emisiunile de dezbateri electorale şi în talk-show-urile cu partici-
parea candidaţilor în alegeri şi/sau a reprezentanţilor concurenţilor electo-
rali se interzice difuzarea titrelor mobile (sms, ş.a.)

 
IV. Dispoziţii fi nale

48. Imprimările video şi audio cu tematică electorală se păstrează pînă 
la publicarea în Monitorul Ofi cial al Republicii Moldova a Hotărîrii de va-
lidare a rezultatelor alegerilor parlamentare. În caz de apariţie a litigiilor, 
perioada de păstrare a imprimărilor va fi  prelungită la decizia instanţei de 
judecată.

49. Instituţiile audiovizualului sînt obligate să ţină evidenţa timpilor de 
antenă oferiţi concurenţilor electorali şi să prezinte săptămînal (în ziua de 
luni) prin fax CCA informaţia despre volumul de emisie electorală (spoturi, 
spoturi sociale elaborate de CEC, dezbateri şi materiale electorale difuzate 
în cadrul rubricilor special create pentru refl ectarea campaniei electorale) 
în săptămîna precedentă.

50. La cererea CCA ori CEC, radiodifuzorii sînt obligaţi să prezinte, în 
termen de 24 de ore, materialele video şi audio împreună cu copiile con-
tractelor şi dispoziţiilor de plată respective.

51. CCA va prezenta o dată la două săptămîni CEC rapoarte de mo-
nitorizare a modului de refl ectare a campaniei electorale de către radiodi-
fuzori. Cu două zile înainte de alegeri, CCA va prezenta CEC un raport de 
totalizare privind activitatea radiodifuzorilor în perioada electorală. 

52. Contestaţiile privind refl ectarea campaniei electorale de către 
mass-media afl ată sub jurisdicţia Republicii Moldova se soluţionează în 
condiţiile Capitolului 12 Secţiunea 1 din Codul electoral. 

53. Nerespectarea prezentului Regulament atrage aplicarea sancţiu-
nilor prevăzute de legislaţia în vigoare. În cazul radiodifuzorilor CCA va 
aplica sancţiuni prevăzute în art. 38 alin. (1) din Codul audiovizualului.
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Aprobat 
prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale

nr. 172 din 21 martie 2006, 
modifi cat prin hotărîrea CEC

nr. 2135 din 12 februarie 2009

R E G U L A M E N T U L 
cu privire la acreditarea reprezentanţilor mijloacelor 

de informare în masă pe lîngă Comisia Electorală Centrală 

I. Dispoziţii generale

1. În sensul prezentului Regulament, reprezentanţi ai mass-media 
(în continuare – jurnalişti) sînt jurnaliştii, fotoreporterii, cameramanii, per-
sonalul tehnic TV şi radio.

2. Acreditarea jurnaliştilor pe lîngă Comisia Electorală Centrală se 
efectuează cu scopul: 

– organizării activităţii jurnaliştilor în Comisia Electorală Centrală;
– refl ectării obiective şi competente în mass-media a activităţii Comi-

siei Electorale Centrale;
– asigurării transparenţei în activitatea Comisiei Electorale Centrale. 
3. Acreditarea se efectuează în baza principiului de nediscriminare.
4. Acreditarea jurnaliştilor se efectuează de către Comisia Electorală 

Centrală, în baza unei simple cereri scrise, în conformitate cu prevederile 
Constituţiei Republicii Moldova, Codului electoral, Legii Presei, Legii Au-
diovizualului, Legii privind Accesul la Informaţie, Regulamentului Comisiei 
Electorale Centrale, altor acte legislative şi normative în domeniu. 

5. Comisia Electorală Centrală aprobă modelele legitimaţiilor de 
acreditare, prezentate în anexă, care este parte integrantă a prezentului 
Regulament.

II. Tipurile de acreditare

6. Comisia Electorală Centrală eliberează legitimaţii de acreditare 
nominale şi la purtător (de tip transferabil).

a) acreditarea nominală este valabilă la prezentarea actului de iden-
titate. Termenul de valabilitate expiră odată cu expirarea mandatului Co-
misiei; 

b) acreditarea la purtător se acordă la solicitarea instituţiei de infor-
mare în masă şi este valabilă la prezentarea legitimaţiei de serviciu şi a 
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actului de identitate. Termenul de valabilitate expiră odată cu expirarea 
mandatului Comisiei.

Pct. 6 modifi cat prin hot. CEC nr. 2135 din 12.02.09
7. Acreditarea asigură accesul la şedinţele Comisiei, conferinţe de 

presă, mese rotunde, simpozioane, alte activităţi publice organizate de Co-
misia Electorală Centrală. 

8. Jurnaliştii străini sînt acreditaţi numai după acreditarea acestora 
de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene în conformitate 
cu Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 359 din 2 iunie 1995 „Cu 
privire la acreditarea jurnaliştilor străini în Republica Moldova”. 

9. Legitimaţia de acreditare nominală se înmînează personal titularu-
lui, iar legitimaţia de tip transferabil  – reprezentanţilor conducerii instituţiei 
de informare în masă respective. 

Pct. 9 modifi cat prin hot. CEC nr. 2135 din 12.02.09

III. Procedura de acreditare

10. Pentru a obţine acreditarea, solicitantul (instituţia de informare în 
masă sau jurnalistul-liber profesionist) depune la Comisia Electorală Cen-
trală o cerere. Cererea depusă de instituţia de informare în masă se prezin-
tă pe foaie cu antetul instituţiei, cu semnătura conducătorului instituţiei, cu 
număr de înregistrare şi ştampilă. Cererea trebuie să conţină următoarele 
informaţii: numele, prenumele persoanei pentru care se solicită acreditarea, 
datele din paşaportul/buletinul de identitate, funcţia deţinută, telefoanele de 
contact, durata pentru care se solicită acreditarea, la solicitare se anexează 
o fotografi e de tip „paşaport”. În cazul unui liber profesionist, cererea va fi  
însoţită de o dovadă din partea asociaţiei naţionale de jurnalişti (Uniunea 
Jurnaliştilor din Moldova, Liga Jurnaliştilor Profesionişti etc.).

11. În caz de concediere, încetare a contractului de muncă sau pleca-
re pe o perioadă îndelungată a jurnalistului acreditat, instituţia de informare 
în masă este obligată să informeze Comisia Electorală Centrală în scris 
pentru anularea acreditării. Legitimaţia de acreditare anulată trebuie să fi e 
restituită Comisiei Electorale Centrale în termen de 7 zile. 

12. În cazul pierderii sau distrugerii legitimaţiei de acreditare, jurnalis-
tul este obligat să informeze în scris Comisia Electorală Centrală. Duplica-
tul legitimaţiei de acreditare se eliberează în termen de pînă la 14 zile, în 
baza unei solicitări suplimentare.

13. Condiţiile şi termenele de eliberare a legitimaţiei de acreditare, 
precum şi lista persoanelor ce deţin legitimaţie de acreditare se plasează 
pe pagina WEB a Comisiei Electorale Centrale (www.cec.md). 
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14. Comisia Electorală Centrală are dreptul să refuze acordarea acre-
ditării sau să retragă acreditarea unui jurnalist doar pentru faptele ce îm-
piedică desfăşurarea normală a activităţii Comisiei, în condiţiile şi în limi-
tele legislaţiei în vigoare (scandal, refuz de a se conforma normelor de 
conduită, vestimentaţie în stil indecent sau neadecvat etc.). 

15. Refuzul acordării şi/sau retragerea acreditării jurnalistului, cu ar-
gumentele de rigoare, se comunică în scris de către Preşedintele Comisiei 
şi nu afectează dreptul instituţiei de informare în masă de a solicita şi obţi-
ne acreditarea pentru un alt jurnalist. 

IV. Drepturile şi obligaţiile jurnalistului acreditat

16. Jurnalistul acreditat are dreptul:
a) să asiste la şedinţele Comisiei Electorale Centrale;
b) să se adreseze către membrii Comisiei cu solicitări de interviu şi/

sau comentariu;
c) să obţină de la şeful aparatului Comisiei proiecte de hotărîri şi altă 

informaţie, necesară pentru pregătirea materialelor. 
17. Jurnalistul acreditat este obligat:
a) să poarte legitimaţia de acreditare la vedere pe tot parcursul afl ării 

sale la sediul Comisiei Electorale Centrale;
b) să respecte cerinţele prevăzute de Codul electoral, Regulamentul 

cu privire la activitatea Comisiei, hotărîrile Comisiei Electorale Centrale. 

V. Dispoziţii fi nale şi tranzitorii

18. Solicitantul poartă responsabilitate deplină pentru veridicitatea in-
formaţiei comunicate în cererea de acreditare. 

19. Prezentul Regulament intră în vigoare din data adoptării de către 
Comisia Electorală Centrală şi este valabil pînă la expirarea mandatului 
actualei componenţe a Comisiei Electorale Centrale. 
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Instituţiile mass-media acreditate de  
Comisia Electorală Centrală pentru refl ectarea 

alegerilor parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010

Nr. Instituţia mass-media

Numărul 
jurnalişti-
lor acre-

ditaţi

Hotărîrea CEC

1 Agenţia Internaţională de Ştiri „Associated 
Press” (SUA) la Kiev, Ucraina 8 HCEC nr. 3843 

din 16.11.2010

2 Agenţia de presă „Xinhua” („China Nouă”) 
la Bucureşti 2 HCEC nr. 3909 

din 23.11.2010

3 S.C. „Antena 3” S.A., România 7 HCEC nr. 3909 
din 23.11.2010

4 Grupul de Presă S.C. MEDIANET S.A. 
„Ziarul de Iaşi” 1 HCEC nr. 3909 

din 23.11.2010

5 Agenţia Naţională de Presă „AGERPRES”, 
România 1 HCEC nr. 3909 

din 23.11.2010

6 S.R.L. „Centrul Media Internaţional-STB”, 
Ucraina 2 HCEC nr. 3909 

din 23.11.2010

7 Postul de televiziune „Georgian Public 
Broadcaster”, Georgia 2 HCEC nr. 3909 

din 23.11.2010

8 Compania Teleradio „1+1”, Ucraina 2 HCEC nr. 3909 
din 23.11.2010

9 Biroul postului de radio „Swedish Radio” în 
Federaţia Rusă, Suedia 1 HCEC nr. 3909 

din 23.11.2010

10 Compania Naţională „Kazakh News 
Agency”, Republica Kazahstan 1 HCEC nr. 3909 

din 23.11.2010

11 Biroul postului de radio vest-german „WDR” 
la Moscova, Federaţia Rusă 1 HCEC nr. 3909 

din 23.11.2010

12 Agenţia europeană de Fotografi e de Presă 
„Epa”, Republica Federală Germania 2 HCEC nr. 3931

din 26.11.2010

13 Ziarul spaniol „El Pais” la Moscova 1 HCEC nr. 3931
din 26.11.2010

14 Televiziunea Publică a Federaţiei Ruse, 
postul de televiziune „Pervîi canal” 2 HCEC nr. 3931

din 26.11.2010
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Nr. Instituţia mass-media

Numărul 
jurnalişti-
lor acre-

ditaţi

Hotărîrea CEC

15 Compania Publică de Televiziune „Rossia”, 
Federaţia Rusă 5 HCEC nr. 3931

din 26.11.2010

16 Postul de televiziune „5-th Channel TV”, 
Ucraina 2 HCEC nr. 3931

din 26.11.2010

17 Compania de Televiziune „NTV” S.A., 
Federaţia Rusă 4 HCEC nr. 3931

din 26.11.2010

18 Agenţia de Fotografi e de Presă „INTACT 
IMAGES”, România 1 HCEC nr. 3931

din 26.11.2010

19 Agenţia de presă a Federaţiei Ruse „ITAR-
TASS” în Republica Moldova 2 HCEC nr. 3931

din 26.11.2010

20 Agenţia Naţională Informaţională din 
Ucraina „Ucrinform” 1 HCEC nr. 3931

din 26.11.2010

21 Societatea Română de Televiziune „TVR1”, 
România 2 HCEC nr. 3931

din 26.11.2010

22 S.A. „TV Ţentr”, Federaţia Rusă 3 HCEC nr. 3931
din 26.11.2010

23 Compania Publică de Televiziune din 
Ucraina „Ucraina” 2 HCEC nr. 3931

din 26.11.2010

24 S.R.L. „Sisteme Naţionale Informaţionale” 
(postul de televiziune „INTER”), Ucraina 2 HCEC nr. 3931

din 26.11.2010

25 Agenţia de Ştiri „Novosti-Moldova” 1 HCEC nr. 3931
din 26.11.2010

26 Reprezentanţa din Republica Moldova a 
Teleradiocompaniei Interstatale „MIR” 8 HCEC nr. 3931

din 26.11.2010

27 Postul de televiziune „Primul Post de 
televiziune Republican” din Tiraspol 3 HCEC nr. 3931

din 26.11.2010

Total 69
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Aprobat 
prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale 

nr. 332 din 24 octombrie 2006, 
modifi cat şi completat prin hotărîrile CEC 

nr. 1792 din 22 iulie 2008;
nr. 3379 din 27 iulie 2010;

nr. 3573 din 5 octombrie 2010 

R E G U L A M E N T U L 
privind statutul observatorilor şi procedura 

de acreditare a acestora

I. Dispoziţii generale

1. Statutul observatorilor şi procedura de acreditare a observatorilor 
sînt determinate de Codul electoral, de prezentul Regulament şi de alte 
acte normative în vigoare.

2. În activitatea lor, observatorii se călăuzesc de Constituţia Republi-
cii Moldova, de Codul electoral, de prezentul Regulament, de alte acte nor-
mative în domeniu, precum şi de tratatele internaţionale la care Republica 
Moldova este parte.

3. Observatori sînt persoanele cu drept de vot, autorizate în modul 
stabilit, care pot reprezenta organizaţii sau instituţii interne, străine sau 
internaţionale şi care au misiunea de a urmări modul de organizare şi des-
făşurare a alegerilor.

Pct.3 completat prin hot.CEC nr.3379 din 27.07.2010, nr.3573 din 05.10.2010
4. Observatorii pot fi :
 – naţionali – reprezentanţi ai asociaţiilor obşteşti califi cate din Repu-

blica Moldova sau reprezentanţi ai concurenţilor electorali, acredi-
taţi de organele electorale în condiţiile Codului electoral;

– internaţionali – reprezentanţi ai organizaţiilor internaţionale, ai gu-
vernelor statelor străine şi ai organizaţiilor neguvernamentale din 
străinătate, precum şi experţi internaţionali în domeniul electoral, 
acreditaţi de Comisia Electorală Centrală.

Pct.4 modifi cat prin hot.CEC nr.3379 din 27.07.2010

II. Procedura de acreditare a observatorilor

5. Comisia Electorală Centrală acreditează observatori naţionali şi 
internaţionali pe lîngă Comisia Electorală Centrală în consiliile electorale 
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de circumscripţie, în secţiile de votare pe teritoriul Republicii Moldova şi în 
secţiile de votare constituite în afara Republicii Moldova.

6. Reprezentanţii organizaţiilor internaţionale, ai guvernelor statelor 
străine şi ai organizaţiilor neguvernamentale din străinătate pot înregistra 
la Comisia Electorală Centrală, în caz de necesitate, interpreţi, care vor 
asista observatorii internaţionali acreditaţi pe durata activităţii lor.

Pct.6 introdus prin hot.CEC nr.3379 din 27.07.2010
7. Consiliul electoral de circumscripţie acreditează, la cererea concu-

renţilor electorali/participanţilor la referendum, cîte un observator naţional 
în fi ecare secţie de votare din circumscripţia respectivă, cu indicarea sec-
ţiei în care urmează a fi  acreditaţi.

Pct.7 modifi cat prin hot.CEC nr.3379 din 27.07.2010
8. Cererile privind acreditarea observatorilor naţionali se depun la 

sediul Comisiei Electorale Centrale pentru acreditare în consiliile electo-
rale de circumscripţie, în secţiile de votare pe teritoriul Republicii Moldova 
şi în secţiile de votare constituite în afara Republicii Moldova şi la sediul 
consiliilor electorale de circumscripţie pentru acreditare în secţiile de vota-
re din circumscripţiile respective. 

9. Cererea privind acreditarea în calitate de observator naţional va 
conţine un demers ofi cial, în original, din partea instituţiei care solicită 
acreditarea, copia de pe buletinul de identitate sau de pe paşaportul de tip 
ex-sovietic modelul anului 1974 pentru fi ecare candidatură. Pentru acredi-
tarea observatorilor naţionali în secţiile de votare constituite peste hotarele 
ţării se va prezenta copia de pe paşaportul turistic. În cazul observatorilor 
internaţionali cererea va conţine un demers ofi cial, în original, din partea 
instituţiei care solicită acreditarea, copia de pe paşaportul turistic şi o poză 
cu dimensiunea 3x4 cm, în original. Organizaţiile obşteşti vor prezenta şi 
copia de pe statut, precum şi de pe certifi catul de înregistrare la Ministerul 
Justiţiei sau la alt organ competent. Dosarele incomplete vor fi  respinse.

Pct.9 introdus prin hot.CEC nr.3379 din 27.07.2010
10. Termenul-limită de depunere a cererilor privind acreditarea în cali-

tate de observator este de 5 zile pînă la ziua alegerilor.
11. Invitarea organizaţiilor internaţionale, reprezentanţilor guvernelor 

statelor străine şi organizaţiilor nonguvernamentale din străinătate în cali-
tate de experţi internaţionali/observatori internaţionali se face de către Co-
misia Electorală Centrală direct sau prin intermediul Ministerului Afacerilor 
Externe şi Integrării Europene, la solicitarea Comisiei Electorale Centrale.

Pct.11 modifi cat prin hot.CEC nr.3379 din 27.07.2010
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12. În procesul examinării cererilor de acreditare Comisia Electorală 
Centrală conlucrează cu Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor 
Externe şi Integrării Europene, Serviciul de Informare şi Securitate, Minis-
terul Justiţiei.

13. Organul electoral în termen de 5 zile adoptă, de regulă, în pre-
zenţa solicitantului sau a reprezentantului său, o hotărîre prin care acre-
ditează sau respinge candidatura persoanei propuse pentru observarea 
alegerilor. În cazul respingerii candidaturii înaintate, organul electoral 
este obligat să aducă la cunoştinţa părţii ce a înaintat candidatura moti-
vele deciziei sale.

Pct.13 modifi cat prin hot.CEC nr.3379 din 27.07.2010
14. Organul electoral eliberează observatorilor naţionali, internaţionali 

acreditaţi şi interpreţilor înregistraţi ecusoane conform modelului stabilit de 
către Comisia Electorală Centrală. Ecusoanele se poartă la piept în partea 
stîngă şi sînt valabile doar la prezentarea actului de identitate. 

Pct.14 modifi cat prin hot.CEC nr.3379 din 27.07.2010
15. Exercitarea atribuţiilor de  observator începe din momentul acre-

ditării şi expiră în ziua imediat următoare zilei în care rezultatele fi nale ale 
alegerilor sînt confi rmate de către organele competente.

16.  Refuzul acreditării observatorilor trebuie să fi e întemeiat şi poate 
fi  contestat pe cale ierarhică, iar ulterior – în instanţa de judecată.

Pct.16 introdus prin hot.CEC nr.3379 din 27.07.2010
17. Ofi ciul de protocol al observatorilor internaţionali se constituie pe 

lîngă Comisia Electorală Centrală. Componenţa numerică şi principiile de 
activitate ale acestui ofi ciu sînt stabilite prin hotărîre a Comisiei Electora-
le Centrale. Ofi ciul va activa pe durata campaniei electorale, avînd drept 
scop asigurarea activităţii efi ciente a observatorilor internaţionali.

Pct.17 introdus prin hot.CEC nr.3379 din 27.07.2010

III. Drepturile şi obligaţiile observatorilor

18. Observatorii au dreptul:  
–  să asiste, fără a se implica în proces, la toate şedinţele organe-

lor electorale, la controlul, sigilarea şi deschiderea urnelor de vot, 
la numărarea şi totalizarea voturilor, la operaţiile legate de listele 
electorale, buletinele de vot, certifi catele pentru drept de vot, la în-
tocmirea proceselor-verbale de totalizare a rezultatelor alegerilor; 

 – să informeze preşedintele organului electoral despre neregulile ob-
servate  în procesul alegerilor;



287

 – să aibă acces la toate informaţiile cu caracter electoral, la listele 
electorale, la procesele-verbale întocmite de organele electorale; 

 – să obţină copii de pe procesele-verbale ale organului electoral;
 – să asiste, fără a se implica în proces, la întîlnirile concurenţilor 

electorali/participanţilor la referendum cu alegătorii; 
 – în urma înştiinţării preşedintelui organului electoral, să efectueze 

înregistrări video şi audio, să fotografi eze derularea procesului 
electoral, fără a pune în pericol secretul şi securitatea votării;

 – în caz de necesitate să fi e însoţit de interpret, care nu va interveni 
în procesul electoral sau în alte acţiuni electorale realizate de or-
ganele electorale;

 – să întreprindă alte acţiuni care nu contravin Codului electoral, pre-
zentului Regulament, legislaţiei în vigoare.

 – observatorii internaţionali au dreptul să solicite, în caz de necesita-
te, asistenţă din partea Ofi ciului de Protocol al Observatorilor;

 – observatorii naţionali (locali) pot depune sesizări privind nereguli-
le depistate, care se examinează de către preşedintele organului 
electoral, cu informarea obligatorie a autorului sesizării despre de-
cizia luată.

Pct.18 modifi cat şi completat prin hot.CEC nr.3379 din 27.07.2010
19. Observatorii sînt obligaţi:
–  să fi e imparţiali în exercitarea obligaţiilor şi să nu-şi exprime păre-

rile personale sau preferinţele vizavi de anumiţi concurenţi electo-
rali/participanţi la referendum sau privind unele probleme ce apar 
în procesul alegerilor;

 – să-şi îndeplinească obligaţiile într-o manieră corectă, să nu inter-
vină în procesul alegerilor, în procedurile din ziua alegerilor sau în 
numărarea voturilor;

 – să poarte ecusonul eliberat de organul electoral şi, la solicitarea 
tuturor persoanelor interesate, să se legitimeze şi să confi rme că 
persoana care îl însoţeşte este interpret, ultimul urmînd să prezinte 
actul de identitate;

 – să nu poarte la vedere simboluri ce aparţin concurenţilor electorali/
participanţilor la referendum, inclusiv obiecte sau vestimentaţie de 
o anumită culoare ce identifi că concurentul electoral/participantul 
la referendum;

 – să nu dea instrucţiuni sau să întreprindă acţiuni contrare deciziilor 
organelor electorale;
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 – să completeze formularul statistic privind secţia de votare pe care 
au supravegheat-o;

–  să se abţină să facă orice fel de comentarii în public, inclusiv în 
prezenţa reprezentanţilor mass-media sau unor alte persoane in-
teresate, pînă la închiderea secţiilor de votare despre observările 
pe care le-au efectuat;

–  să cunoască şi să respecte legislaţia în vigoare a Republicii Moldo-
va  şi prevederile prezentului Regulament.

Pct.19 completat prin hot.CEC nr.3379 din 27.07.2010

IV. Garanţiile de realizare a atribuţiilor de observator

20. Pentru exercitarea efi cientă a atribuţiilor stabilite, observatorii sînt 
asiguraţi material şi fi nanciar de către părţile ce i-au înaintat pentru acredi-
tare sau din cont propriu.

21. Modul de intrare, ieşire şi afl are pe teritoriul Republicii Moldova 
a observatorilor internaţionali se face în condiţiile Legii nr. 269-XIII din 
9 noiembrie 1994 „Cu privire la ieşirea şi intrarea în Republica Moldova” 
(Monitorul Ofi cial al Republicii Moldova, 1995, nr.6, art.54). 

22. Observatorilor acreditaţi le este garantat accesul liber şi nestin-
gherit la orice operaţiuni electorale. 

V. Răspunderea observatorilor

23. În cazul încălcării de către observator a normelor electorale în vi-
goare, organul electoral care a acreditat observatorul este în drept să anu-
leze acreditarea prin adoptarea unei hotărîri. 

24. Orice acţiune de propagandă pentru sau împotriva unui partid po-
litic, altă organizaţie social-politică sau candidat independent pentru sau 
contra întrebării supuse referendumului sau încercarea de a infl uenţa 
opţiunea alegătorului, precum şi încălcarea în orice mod a drepturilor şi 
obligaţiilor observatorului şi a normelor electorale în vigoare atrage după 
sine anularea acreditării observatorului de către organul electoral care a 
acreditat observatorul. 

Pct.24 (anterior 21) modifi cat prin hot.CEC nr.1792 din 22.07.08, 
nr.3379 din 27.07.2010

25. 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 docu-
mentat printr-un proces-verbal semnat de către acesta.
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H O T Ă R Î R E
cu privire la constituirea Ofi ciului de protocol 

al observatorilor internaţionali
pentru alegerile parlamentare anticipate 

din 28 noiembrie 2010 

În scopul asigurării activităţii efi ciente a observatorilor internaţionali în 
perioada electorală pentru alegerile parlamentare anticipate din 28 noiem-
brie 2010 şi în conformitate cu art. 18, 22 şi 63 alin. (7) din Codul electoral 
nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 şi pct. 17 din Regulamentul privind sta-
tutul observatorilor şi procedura de acreditare a acestora, Comisia Electo-
rală Centrală HOTĂRĂŞTE:

1. Se constituie Ofi ciul de protocol al observatorilor internaţionali pe 
lîngă Comisia Electorală Centrală (în continuare – Ofi ciul) în următoarea 
componenţă:

Prisăcaru Ion  - şef al Ofi ciului, consultant superior în Direcţia ad-
ministraţie publică locală, Cancelaria de Stat;

Matcovschi Sergiu  - şef-adjunct al Ofi ciului, secretar III în direcţia drept 
şi relaţii consulare, departamentul afaceri consulare, 
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene.

Membrii Ofi ciului:
Bordeianu Doina  - şef al secţiei educaţie civică, traininguri şi secreta-

riat, direcţia management alegeri, aparatul Comisiei 
Electorale Centrale; 

Buciuşcanu Ştefan  - ataşat, direcţia cooperare regională, departamen-
tul integrare europeană, Ministerul Afacerilor Exter-
ne şi Integrării Europene;

Darii Elena  - consultant în direcţia relaţii internaţionale şi inte-
grare europeană, Ministerul Transporturilor şi In-
frastructurii Drumurilor; 

Cociul Lilia  - secretar III în direcţia NATO şi cooperare politi-
co-militară, departamentul cooperare multilaterală, 
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene;

Palachi Eugenia  - consultant principal în secţia integrare europeană, 
relaţii şi proiecte internaţionale, Ministerul Culturii; 
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Pasat Corneliu  - consultant superior în secţia educaţie civică, trai-
ninguri şi secretariat, direcţia management alegeri, 
aparatul Comisiei Electorale Centrale;

Toma Victor - consultant principal în Direcţia administrare şi ma-
nagement intern, Cancelaria de Stat.

2. Sediul Ofi ciului de protocol al observatorilor internaţionali se stabi-
leşte în incinta Comisiei Electorale Centrale.

3. Ofi ciul de protocol are următoarele atribuţii:
– organizarea întîlnirii şi cazării observatorilor;
– organizarea înregistrării actelor de acreditare la Comisia Electorală 

Centrală şi eliberării legitimaţiilor de observator;
– coordonarea acţiunilor cu Comisia Electorală Centrală privind asi-

gurarea activităţii observatorilor;
– coordonarea cu Comisia Electorală Centrală a aspectelor privind 

organizarea deplasărilor în teritoriu şi a întrunirilor, la solicitarea 
observatorilor;

– acumularea informaţiei cu privire la derularea alegerilor de la ob-
servatorii internaţionali şi generalizarea ei;

– organizarea briefi ngurilor cu participarea observatorilor internaţio-
nali.

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

Preşedintele
Comisiei Electorale Centrale Eugeniu ŞTIRBU

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale Iurie CIOCAN

Chişinău, 12 noiembrie 2010
Nr. 3822
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Observatori internaţionali 
acreditaţi de Comisia Electorală Centrală pentru monitorizarea

 alegerilor parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010

nr.
d/o

Denumirea instituţiei 
acreditate

Numărul
obser-

vatorilor 
acreditaţi

Numărul 
hotărîrii CEC

1 Comisia Electorală Centrală a Letoniei 1 HCEC nr. 3618,
din 07.10.2010

2 Biroul OSCE pentru Instituţii Democratice şi 
Drepturile Omului (OSCE/BIDDO) 262

HCEC nr. 3710,
din 26.10.2010
HCEC nr. 3838,
din 16.11.2010
HCEC nr. 3905,
din 23.11.2010

3 Comisia Electorală Centrală a Federaţiei 
Ruse 2 HCEC nr. 3732,

din 29.10.2010

4 Ambasada Georgiei în România şi 
Republica Moldova

2 HCEC nr. 3762,
din 02.11.2010

5 Comisia Electorală Centrală a Georgiei 17

HCEC nr. 3763,
din 02.11.2010
HCEC nr. 3869,
din 19.11.2010

6 Autoritatea Electorală Permanentă a 
României 3 HCEC nr. 3781,

din 05.11.2010

7 Fundaţia Est-Europeană din Moldova 8

HCEC nr. 3875,
din 19.11.2010
HCEC nr. 3910,
din 23.11.2010

8 Ambasada Ucrainei în RM 4 HCEC nr. 3786,
din 05.11.2010

9 Comisia Electorală Centrală a Bosniei şi 
Herţegovinei 2 HCEC nr. 3787,

din 05.11.2010

10 Misiunea de observatori a Comunităţii 
Statelor Independente 31

HCEC nr. 3805,
din 09.11.2010
HCEC nr. 3824,
din 12.11.2010
HCEC nr. 3870,
din 19.11.2010
HCEC nr. 3926,
din 26.11.2010
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nr.
d/o

Denumirea instituţiei 
acreditate

Numărul
obser-

vatorilor 
acreditaţi

Numărul 
hotărîrii CEC

11
Asociaţia Obştească „Reprezentanţa în 
Moldova a National Democratic Institute din 
SUA” (NDI)

2 HCEC nr. 3807,
din 09.11.2010

12 Ambasada Republicii Federale Germania în 
Republica Moldova 6 HCEC nr. 3808,

din 09.11.2010

13 Reprezentanţa „International Foundation for 
Electoral Systems” (IFES) 1 HCEC nr. 3823,

din 12.11.2010

14
Asociaţia Obştească „Reprezentanţa din 
Moldova a International Republican Institute 
din SUA” (IRI)

2 HCEC nr. 3825,
din 12.11.2010

15 Ambasada Regatului Unit al Marii Britanii şi 
Irlandei de Nord în Republica Moldova 4 HCEC nr. 3827,

din 12.11.2010

16 Asociaţia „Les Moldaviens” (Republica 
Franceză) 1 HCEC nr. 3839,

din 16.11.2010

17 Asociaţia pentru Democraţie Participativă 2 HCEC nr. 3874,
din 19.11.2010

18 Consiliul Adunării Interparlamentare a 
Statelor-membre ale CSI 26

HCEC nr. 3871,
din 19.11.2010
HCEC nr. 3889,
din 23.11.2010

19 Ambasada Federaţiei Ruse în Republica 
Moldova 17 HCEC nr. 3868,

din 19.11.2010

20 Reprezentanţa în Moldova a Asociaţiei 
Obşteşti „HILFSWERK AUSTRIA” 2 HCEC nr. 3873,

din 19.11.2010

21 Asociaţia Pro Democraţia Club Tîrgu Neamţ 3 HCEC nr. 3872,
din 19.11.2010

22 Ambasada Regatului Suediei în Republica 
Moldova 3 HCEC nr. 3903,

din 23.11.2010

23 Ambasada Republicii Turcia în Republica 
Moldova 4 HCEC nr. 3900,

din 23.11.2010

24 Delegaţia Uniunii Europene în Republica 
Moldova 5 HCEC nr. 3904,

din 23.11.2010

25 Adunarea Parlamentară a Consiliului 
Europei 33 HCEC nr. 3901,

din 23.11.2010
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nr.
d/o

Denumirea instituţiei 
acreditate

Numărul
obser-

vatorilor 
acreditaţi

Numărul 
hotărîrii CEC

26 Ambasada Republicii Bulgaria în Republica 
Moldova 3 HCEC nr. 3890,

din 23.11.2010

27 Ambasada Republicii Finlanda în România 
şi Republica Moldova 2 HCEC nr. 3891,

din 23.11.2010

28 Ambasada Statelor Unite ale Americii în 
Republica Moldova 34

HCEC nr. 3892,
din 23.11.2010
HCEC nr. 3928,
din 26.11.2010

29 Comitetul pentru Democraţie Deschisă 
(SUA) 8 HCEC nr. 3893,

din 23.11.2010

30 Parlamentul Georgiei 22 HCEC nr. 3895,
din 23.11.2010

31 Centrul Liberal Internaţional din Suedia 1 HCEC nr. 3896,
din 23.11.2010

32 Institutul European pentru Moldova 1 HCEC nr. 3908,
din 23.11.2010

33 Programul Naţiunilor Unite pentru 
Dezvoltare (PNUD) 10 HCEC nr. 3897,

din 23.11.2010

34 Adunarea Parlamentară a OSCE 42 HCEC nr. 3919,
din 26.11.2010

35 Comisia Electorală Centrală a Ucrainei 5 HCEC nr. 3927,
din 26.11.2010

36 Comisia Electorală Federală a Statelor 
Unite ale Americii 1 HCEC nr. 3920,

din 26.11.2010

37 Organizaţia Internaţională a Francofoniei 5 HCEC nr. 3922,
din 26.11.2010

38 Parlamentul European 9 HCEC nr. 3929,
din 26.11.2010

39
Organizaţia obştească daneză 
„SILBA-Support Initiative for Liberty and 
Democracy”

8 HCEC nr. 3924,
din 26.11.2010

TOTAL 594
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Observatori naţionali 
acreditaţi de Comisia Electorală Centrală pentru monitorizarea

 alegerilor parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010

nr.
d/o

Denumirea instituţiei 
acreditate

Numărul
obser-

vatorilor 
acreditaţi

Numărul 
hotărîrii CEC

1 Asociaţia obştească „Promo-LEX” 2993

HCEC nr. 3567,
din 5.10.2010
HCEC nr. 3673,
din 19.10.2010
HCEC nr. 3697,
din 22.10.2010
HCEC nr. 3764,
din 02.11.2010
HCEC nr. 3785,
din 05.11.2010
HCEC nr. 3826,
din 12.11.2010
HCEC nr. 3899,
din 23.11.2010

2 Institutul pentru Drepturile Omului din 
Moldova (IDOM) 108

HCEC nr. 3617,
din 07.10.2010
HCEC nr. 3731,
din 29.10.2010

3 Asociaţia Obştească „Centrul Dezvoltării 
Sociale” 11 HCEC nr. 3729,

din 29.10.2010

4
Instituţia Privată Centrul Naţional de Studii 
şi Informare pentru Problemele Femeii 
„PARTENERIAT PENTRU DEZVOLTARE”

10

HCEC nr. 3730,
din 29.10.2010
HCEC nr. 3840,
din 16.11.2010

5

Asociaţia Obştească Centrul de Resurse 
al Organizaţiilor Neguvernamentale pentru 
Drepturile Omului din Republica Moldova 
(CReDO)

37 HCEC nr. 3782,
din 05.11.2010

6 Fundaţia Est-Europeană din Moldova 51

HCEC nr. 3783,
din 05.11.2010
HCEC nr. 3875,
din 19.11.2010
HCEC nr. 3910,
din 23.11.2010
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nr.
d/o

Denumirea instituţiei 
acreditate

Numărul
obser-

vatorilor 
acreditaţi

Numărul 
hotărîrii CEC

7 Concurentului electoral, Partidul Politic 
„Patrioţii Moldovei” 2 HCEC nr. 3784, 

din 05.11.2010

8 Confederaţia Organizaţiilor Obşteşti 
Nonguvernamentale din Republica Moldova 13 HCEC nr. 3806,

din 09.11.2010

9
Asociaţia Obşteşti „Reprezentanţa în 
Moldova a National Democratic Institute din 
SUA” (NDI)

8 HCEC nr. 3807,
din 09.11.2010

10 Ambasada Republicii Federale Germania în 
Republica Moldova 3 HCEC nr. 3902,

din 23.11.2010

11 Reprezentanţa „International Foundation for 
Electoral Systems” (IFES) 4 HCEC nr. 3823,

din 12.11.2010

12
Asociaţia Obştească „Reprezentanţa din 
Moldova a International Republican Institute 
din SUA” (IRI)

3 HCEC nr. 3825,
din 12.11.2010

13 Ambasada Regatului Unit al Marii Britanii şi 
Irlandei de Nord în Republica Moldova 5

HCEC nr. 3827,
din 12.11.2010
HCEC nr. 3925,
din 26.11.2010

14 Asociaţia Obştească „Moldova Tînără” 6 HCEC nr. 3842,
din 16.11.2010

15 Concurentul electoral Partidul Naţional 
Liberal 4 HCEC nr. 3841,

din 16.11.2010

16 Asociaţia pentru Democraţie Participativă 6 HCEC nr. 3874,
din 19.11.2010

17 Reprezentanţa în Moldova a Asociaţiei 
Obşteşti „HILFSWERK AUSTRIA” 5 HCEC nr. 3873,

din 19.11.2010

18 Ambasada Statelor Unite ale Americii în 
Republica Moldova 18 HCEC nr. 3892,

din 23.11.2010

19 Concurentul electoral Partidul Mişcarea 
Acţiunea Europeană 17 HCEC nr. 3894,

din 23.11.2010

20 Concurentul electoral Partidul Democrat din 
Moldova 45 HCEC nr. 3906,

din 23.11.2010

21 Concurentul electoral Partidul Liberal 
Democrat din Moldova 2 HCEC nr. 3898,

din 23.11.2010
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nr.
d/o

Denumirea instituţiei 
acreditate

Numărul
obser-

vatorilor 
acreditaţi

Numărul 
hotărîrii CEC

22 Asociaţia „Primul Club al Consiliului 
Europei” 14 HCEC nr. 3907,

din 23.11.2010

23 Institutul European pentru Moldova 1 HCEC nr. 3908,
din 23.11.2010

24 Programul Naţiunilor Unite pentru 
Dezvoltare (PNUD) 7 HCEC nr. 3897,

din 23.11.2010

25 Asociaţia Obştească „FEMIDA” 150 HCEC nr. 3921,
din 26.11.2010

26 Concurentul electoral Partidul Liberal 31 HCEC nr. 3923,
din 26.11.2010

TOTAL 3554
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Observatori naţionali 
acreditaţi de consiliile electorale de circumscripţie 

pentru monitorizarea alegerilor parlamentare anticipate 
din 28 noiembrie 2010

Denumirea circumscripţiei electorale Total
Chişinău, nr. 1 1800

Bălţi, nr. 2 482

Anenii Noi, nr. 4 290

Basarabeasca, nr. 5 103

Briceni, nr. 6 257

Cahul, nr. 7 429

Cantemir, nr. 8 271

Călăraşi, nr. 9 209

Căuşeni, nr. 10 423

Cimişlia, nr. 11 230

Criuleni, nr. 12 256

Donduşeni, nr. 13 269

Drochia, nr. 14 300

Dubăsari, nr. 15 97

Edineţ, nr. 16 361

Făleşti, nr. 17 495

Floreşti, nr. 18 465

Glodeni, nr. 19 301

Hînceşti, nr. 20 485

Ialoveni, nr. 21 243

Leova, nr. 22 347

Nisporeni, nr. 23 248

Ocniţa, nr. 24 7
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Denumirea circumscripţiei electorale Total
Orhei, nr. 25 630

Rezina, nr. 26 228

Rîşcani, nr. 27 396

Sîngerei, nr. 28 169

Soroca, nr. 29 397

Străşeni, nr. 30 363

Şoldăneşti, nr. 31 244

Ştefan Vodă, nr. 32 220

Taraclia, nr. 33 127

Teleneşti, nr. 34 315

Ungheni, nr. 35 570

UTA Găgăuzia, nr. 36 295

TOTAL 12322
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3.6. CANDIDAŢI LA FUNCŢIA DE DEPUTAT 
ÎN PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Î R E
cu privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat 

în Parlamentul Republicii Moldova din partea 
Partidului Republican din Moldova, a simbolului electoral 
şi confi rmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ 

în Comisia Electorală Centrală

La 4 octombrie 2010 Partidul Republican din Moldova, conform art. 15, 
41, 44, 48 alin. (4), 75, 77, 79 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 no-
iembrie 1997, a depus la Comisia Electorală Centrală procesul-verbal al 
şedinţei Consiliului Coordonator din 3 octombrie 2010 al partidului cu privi-
re la desemnarea a 101 candidaţi pentru funcţia de deputat în Parlamentul 
Republicii Moldova la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 
2010, datele biografi ce ale candidaţilor, declaraţiile privind consimţămîntul 
lor de a candida la funcţia de deputat, conţinînd şi declaraţiile pe propria 
răspundere despre lipsa interdicţiilor legale/judecătoreşti de a candida, şi 
declaraţiile privind averea imobiliară, depunerile bancare, hîrtiile de va-
loare, sumele primite ca moştenire şi veniturile din ultimii 2 ani, precum şi 
sursele acestor venituri, inclusiv veniturile din fondurile de investiţii, sub 
formă de dobîndă, din darea în arendă a proprietăţii. În lista candidaţilor nu 
au fost incluse persoane fără apartenenţă politică.

Partidul Republican din Moldova a înaintat Comisiei simbolul electoral 
pentru imprimare în buletinul de vot – o făclie aprinsă pe fonul hărţii Republi-
cii Moldova, înconjurată de denumirea „Partidul Republican din Moldova”. 

În aceeaşi şedinţă a fost desemnat în calitate de reprezentant cu drept 
de vot consultativ al partidului în Comisia Electorală Centrală dl Brănişteru 
Constantin. 

Materialele prezentate au fost verifi cate şi s-a constatat că ele cores-
pund prevederilor Codului electoral. 

În conformitate cu art. 15, 18, 26, 41, 44, 48 alin. (4), 75, 77, 79 din 
Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală 
Centrală HOTĂRĂŞTE:

1. Se înregistrează 101 candidaţi la funcţia de deputat în Parlamentul 
Republicii Moldova pe lista Partidului Republican din Moldova pentru ale-
gerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010.
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2. Se înregistrează simbolul electoral pentru imprimare în buletinul de 
vot la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 – o făclie 
aprinsă pe fonul hărţii Republicii Moldova, înconjurată de denumirea „Par-
tidul Republican din Moldova”.

3. Se confi rmă în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ 
în Comisia Electorală Centrală pentru perioada electorală dl Brănişteru 
Constantin.

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

Preşedintele
Comisiei Electorale Centrale Eugeniu ŞTIRBU

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale Iurie CIOCAN

Chişinău, 11 octombrie 2010
Nr. 3624
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L I S T A
candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul 

Republicii Moldova pentru alegerile parlamentare anticipate 
din 28 noiembrie 2010 din partea Partidului Republican 

din Moldova, înregistraţi prin hotărîrea Comisiei Electorale 
Centrale nr. 3624 din 11 octombrie 2010 şi modifi cată prin 

hotărîrea nr. 3859 din 19 noiembrie 2010

Nr. 
d/o

Numele                                   
prenumele Domiciliul Anul 

naşterii
Aparte-
nenţa                      

politică
Profesia

(ocupaţia)

1. Stratan 
Andrei mun. Chişinău 1966 PRM

inginer-economist, jurist,                                                                                    
preşedinte, Partidul Republi-
can din Moldova, temporar 
neangajat în cîmpul muncii

2. Dron Ion mun. Chişinău 1962 PRM

jurist, avocat, 
Biroul de avocaţi pe lîngă 
Institutul de Reforme Penale, 
mun. Chişinău

3. Ostalep 
Valeriu mun. Chişinău 1976 PRM jurist, diplomat, temporar 

neangajat în cîmpul muncii

4. Colîbneac 
Alexei mun. Chişinău 1943 PRM

artist plastic, şef de catedră, 
Academia de Muzică, Teatru 
şi Arte Plastice, mun. Chişinău

5. Curtean 
Angela mun. Chişinău 1973 PRM

medic de familie, director ad-
junct, Asociaţia specialiştilor 
pentru suportul persoanelor 
cu handicap, mun. Chişinău

6. Chetruş 
Petru mun. Chişinău 1944 PRM

fi zician, dr. în ştiinţe, confe-
rinţiar universitar, Catedra 
fi zică aplicativă şi informati-
că, Universitatea de Stat din 
Moldova, mun. Chişinău

7. Rusnac Iurie mun. Chişinău 1962 PRM
jurist, director adjunct, 
SRL „Convizir Group”, 
mun. Chişinău

8. Tabacari 
Valentin mun. Chişinău 1959 PRM

inginer-electronist, 
director, SRL „Credopac”, 
mun. Chişinău

9. Mîrzac 
Gheorghe mun. Chişinău 1946 PRM

jurist, jurist, Baroul 
de Avocaţi din Moldova, 
mun. Chişinău
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Nr. 
d/o

Numele                                   
prenumele Domiciliul Anul 

naşterii
Aparte-
nenţa                      

politică
Profesia

(ocupaţia)

10. Munteanu 
Ion mun. Chişinău 1960 PRM

fi lolog, traducător, adminis-
trator patrimonial,  Confede-
raţia Naţională a Sindicatelor  
din Republica Moldova, 
mun. Chişinău

11. Rusu Nina or. Ocniţa 1954 PRM economist, director, 
„ICI NORD”, or. Ocniţa

12. Munteanu 
Gheorghe mun. Chişinău 1958 PRM

jurist, şef serviciu marketing, 
Combinatul Vitivinicol „Naţio-
nal-Vin”, mun. Cnişinău 

13. Rîmiş 
Grigore mun. Chişinău 1966 PRM

arhitect-urbanist, director, 
SRL „Sana-Rîmiş”, „Rîmiş 
Saba”, „Zorg”, mun. Chişinău

14. Stati Sorin mun. Chişinău 1979 PRM
fi lolog, traducător, 
director, SRL „Aero Activ”, 
mun. Chişinău

15. Solovei 
Alexei mun. Chişinău 1955 PRM jurist, pensionar, MAI

16. Verdeş 
Ludmila mun. Chişinău 1970 PRM

medic, director executiv, 
SRL „SachLeader”, 
mun. Chişinău

17. Costin 
Natalia mun. Chişinău 1962 PRM economist, director general, 

SRL „Impilic”, mun. Chişinău

18. Caşnicov 
Serghei mun. Chişinău 1957 PRM fi nanţist, pensionar

19. Gorincioi 
Mihail mun. Chişinău 1949 PRM

jurist, şef, Departamentul 
securitate, SRL „Olimp”,  
mun. Chişinău

20. Cardaniuc 
Valerian

or. Cupcini, 
r-nul Edineţ 1954 PRM pedagog, director, gimnaziu, 

or. Cupcini, r-nul Edineţ 

21. Laşcu Ion or. Ialoveni 1951 PRM
inginer, inginer automobilist, 
SA „Gara de  Nord”, 
or. Ialoveni

22. Rîbac Irina mun. Chişinău 1980 PRM
jurist, şef, Aparatul Partidului 
Republican din Moldova, 
mun. Chişinău

23. Arnaut 
Nicolai mun. Chişinău 1943 PRM jurist, avocat, Biroul Central 

de Avocaţi, mun. Chişinău



316

Nr. 
d/o

Numele                                   
prenumele Domiciliul Anul 

naşterii
Aparte-
nenţa                      

politică
Profesia

(ocupaţia)

24. Godoroja  
Alexandru mun. Chişinău 1985 PRM

economist, manager, 
SRL ”Pescoms-Prod-Grup”, 
mun. Chişinău

25. Murzac 
Hariton or. Drochia 1965 PRM agronom, conducător, SA 

„Seminţe-Nord”, or. Drochia

26. Fiodorov 
Ana

s. Butor, 
r-nul 
Grigoriopol

1987 PRM
administrator bancar, conta-
bil-şef, SRL ”Weather Wise 
Two”, mun. Chişinău

27. Pleşco 
Petru mun. Chişinău 1950 PRM

hidrotehnician, dr. în ştiinţe 
tehnice, conferinţiar, Univer-
sitatea Agrară de Stat din 
Moldova, mun. Chişinău

28. Stînga 
Gheorghe mun. Chişinău 1958 PRM

specialist în teoria şi admi-
nistrarea publică, director, 
SRL „Clavicula”,  
mun. Chişinău

29. Racu Jana mun. Chişinău 1962 PRM

psiholog, profesor universi-
tar, dr. habilitat în psihologie, 
coordonator,  laboratorul 
„Educaţie preşcolară”, Insti-
tutul de Ştiinţe  şi Educaţie, 
mun. Chişinău

30. Mâţă 
Dumitru mun. Chişinău 1987 PRM contabil, contabil-sef, 

SC „Terra Tir”, mun. Chişinău

31. Chiriac 
Vitalie mun. Bălţi 1967 PRM inginer-mecanic, inginer, 

SEET Bălţi, cat. 1

32. Belibov 
Eduard mun. Chişinău 1971 PRM director adjunct,  SRL „Ada-

ma Com”, mun. Chişinău 

33. Ţuşca Leon or. Durleşti,
mun. Chişinău 1946 PRM

merceolog, şef de depozit, 
Federaţia de Fotbal a Repu-
blicii Moldova, or. Durleşti, 
mun. Chişinău

34. Latîşev 
Denis mun. Chişinău 1987 PRM jurist, Asociaţia Ortodoxă  

„Clopotarul”, mun. Chişinău
35. Curtean Ion mun. Chişinău 1943 PRM agronom, savant, pensionar

36. Eliţa Rodica mun. Chişinău 1977 PRM

pianist, dirijor, maestru de 
concert, Academia de Mu-
zică, Teatru şi Arte Plastice, 
mun. Chişinău
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nenţa                      
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37. Samohvalov 
Lilian 

s. Mărculeşti, 
r-nul Floreşti 1973 PRM inginer electronist, temporar 

neangajat în cîmpul muncii

38. Madan 
Vasile

s. Truşeni, 
mun. Chişinău 1982 PRM

electrician, conducător auto, 
SRL „Prom auto”, s. Truşeni, 
mun. Chişinău

39. Gurău 
Gheorghe

s. Rezeni, 
r-nul Ialoveni 1951 PRM

agronom-fi totehnician, paz-
nic, Spitalul clinic municipal 
nr.1, mun. Chişinău 

40. Ixari Liuda or. Cupcini, 
r-nul Edineţ 1962 PRM pictor, educator, gimnaziu, 

or. Cupcini, r-nul Edineţ

41. Rusnac 
Doina

s. Ocniţa, 
r-nul Ocniţa 1982 PRM

designer vestimentar, profe-
sor, Liceul Teoretic cu Profi l 
de Arte „M. Berezovschi”, 
mun. Chişinău

42. Imanova 
Tatiana mun. Chişinău 1951 PRM

dirijor, lector superior, Acade-
mia de Muzică, Teatru şi Arte 
Plastice, mun. Chişinău 

43. Socolova 
Nadejda mun. Chişinău 1951 PRM inginer, Asociaţia „Moldsind-

balneotur”, mun. Chişinău

44. Şemardova 
Iulita mun. Chişinău 1941 PRM felcer, IMSP Sîngera, mun. 

Chişinău

45. Creciun 
Gheorghe

s. Crihana 
Veche, 
r-nul Cahul

1968 PRM
medic veterinar, şef de cir-
cumscripţie, s. Crihana Ve-
che, r-nul Cahul

46. Palagniuc 
Alexei mun. Chişinău 1987 PRM

organizator pentru transpor-
tarea pasagerilor şi mărfuri-
lor, şofer, SRL ”Pesticoms-
Prod-Grup”, mun. Chişinău

47. Sîrbu 
Svetlana

com. Marinici,
r-nul Nisporeni 1990 PRM studentă, Colegiul de Medici-

nă, or. Ungheni

48. Pleşca 
Roman mun. Chişinău 1973 PRM

tehnician, şofer, Universita-
tea Agrară de Stat din Mol-
dova, mun. Chişinău

49. Coşman 
Serghei or. Soroca 1985 PRM jurist, consultant juridic, SRL 

„AMG-KERNEL”, or. Soroca

50. Cardaniuc 
Lilia mun. Chişinău 1976 PRM

pedagogia preşcolară, tem-
porar neangajată în cîmpul 
muncii



318

Nr. 
d/o

Numele                                   
prenumele Domiciliul Anul 

naşterii
Aparte-
nenţa                      

politică
Profesia

(ocupaţia)

51. Munteanu 
Taia mun. Chişinău 1988 PRM

turism şi servicii hoteliere, 
manager, SRL „Cristas – M”,  
mun. Chişinău

52. Grecicovscaia 
Tatiana

s. Vălcineţ,
r-nul Ocniţa 1973 PRM

contabil, specialist în do-
meniul vamal, SRL „Aliner-
Service”

53. Şova Liliana mun. Chişinău 1988 PRM
turism şi servicii hoteliere, 
manager, SRL „Cristas – M”,  
mun. Chişinău

54. Romaniuc 
Ruslana mun. Chişinău 1972 PRM

jurist, chimist, director, 
SRL „Marandi Grup”, 
mun. Chişinău

55. Vilideaeva 
Elena

or. Durleşti,
mun. Chişinău 1974 PRM

contabil, vînzător-consultant, 
Corporaţia TVT, or. Durleşti, 
mun. Chişinău

56. Matcaş 
Vasile

s.  Crihana 
Veche,
r-nul Cahul

1963 PRM mecanic, pensionar, MAI

57. Parii Mihail mun. Chişinău 1949 PRM jurist, director, ÎI „Becard 
Parii”, mun. Chişinău

58. Olog 
Alexandru mun. Chişinău 1950 PRM

medic generalist, farmacist, 
temporar neangajat în cîm-
pul muncii

59. Gladun 
Ghenadii

or. Lipcani,
r-nul Briceni 1950 PRM

inginer-electrician, 
ÎI „Ghenadie Gladun”, 
or. Lipcani, r-nul Briceni

60. Racu Iulia mun. Chişinău 1984 PRM
psiholog, lector, Universita-
tea Pedagogcă de Stat „Ion 
Creangă”, mun. Chişinău

61. Stucalov 
Alexandr mun. Chişinău 1957 PRM marinar, director, SRL „Asva-

lux-com”, mun. Chişinău

62. Rusu 
Serghei

s. Sauca, 
r-nul Ocniţa 1970 PRM şofer, operator, SA „Tirex-Pe-

trol”, s. Sauca, r-nul Ocniţa 

63. Cordaniuc 
Andrei mun. Chişinău 1981 PRM

jurist, jurist, Biroul de avocaţi 
„Cherecheş & Cherecheş”, 
mun. Chişinău

64. Cardaniuc 
Maria mun. Chişinău 1954 PRM

logoped, profesor, Gimna-
ziul-internat, or. Cupcini, 
r-nul Edineţ

65. Creţu 
Marina

or. Lipcani,
r-nul Briceni 1983 PRM

jurist, specialist, Ministerul 
Tehnologiilor Informaţionale 
şi Comunicaţiilor
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nenţa                      
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66. Mărgineanu 
Anatolie or. Străşeni 1972 PRM jurist, temporar neangajat în 

cîmpul muncii

67. Plotnic 
Andrei

or. Sîngera,
mun. Chişinău 1980 PRM

student, Academia de Studii 
Economice din Moldova, 
mun. Chişinău

68. Ocuni 
Constantin mun. Chişinău 1957 PRM

medic pediatru, medic, 
Centrul medical „Încredere 
DMN”, mun. Chişinău

69. Para 
Mihaela mun. Chişinău 1989 PRM

studentă, Universitatea Libe-
ră Internaţională din Moldo-
va, mun. Chişinău

70. Grebenev 
Nicolai mun. Chişinău 1958 PRM inginer-tehnolog, SRL „Voco-

Print”, mun. Chişinău

71. Ocuni 
Tatiana mun. Chişinău 1956 PRM

medic pediatru-neonatolog, 
SRL „Studio Cardinal”, 
mun. Chişinău

72. Sîrbu Ion mun. Chişinău 1968 PRM
biologie şi pedologie, 
director, SRL „Autocomserv”,  
mun. Chişinău

73. Mahu 
Eugeniu mun. Chişinău 1987 PRM economist, şef , SRL „Dabro-

max”, mun. Chişinău

74. Gurău Elena s. Răzeni,
r-nul Ialoveni 1956 PRM

educator, educator, Centrul 
de plasament pentru copii, 
mun. Chişinău

75. Samohvalov 
Maria

s. Mărculeşti,
r-nul Floreşti 1951 PRM

pedagog, profesor, Şcoala 
profesională, s. Mărculeşti, 
r-nul Floreşti

76. Bădărău 
Irina mun. Chişinău 1987 PRM jurist, contabil-şef, SRL „Ver-

salux”, mun. Chişinău

77. Godoroja 
Evghenii mun. Chişinău 1989 PRM

student, Universitatea de 
Stat din Moldova, mun. Chi-
şinău

78. Pleşco 
Andrei mun. Chişinău 1974 PRM

ingineria mediului, inginer, 
Universitatea Agrară de Stat 
din Moldova, mun. Chişinău

79. Tărăcilă 
Gheorghe

s. Alexandru 
Ioan Cuza,
r-nul Cahul

1966 PRM inginer, jurist, pensionar, MAI

80. Bădărău 
Alexandru mun. Chişinău 1987 PRM jurist, administrator, SRL 

„Versalux”, mun. Chişinău
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81. Şveţ 
Alexandru

s. Chirca, 
r-nul Anenii Noi 1985 PRM

inginer-silvicultor, inspector, 
Garda forestieră, s. Chirca, 
r-nul Anenii Noi

82. Ursu Ion mun. Chişinău 1972 PRM
jurist, instructor superior pen-
tru pregătirea fi zică şi speci-
ală VPDS, pensionar 

83. Grebenev 
Nicolai mun. Chişinău 1990 PRM

student, Academia de Studii 
Economice din Moldova, 
mun. Chişinău

84. Pascal 
Alexandru mun. Chişinău 1983 PRM jurist, temporar neangajat în 

cîmpul muncii

85. Postica 
Vladimir mun. Chişinău 1978 PRM

medic veterinar,  medic ve-
terinar, SRL „Caragon com”, 
mun. Chişinău

86. Rusu 
Alexandru or. Drochia 1978 PRM subinginer, maistru, SRL 

„Seminţe-Nord”, or. Drochia

87. Nederiţa 
Paulina mun. Chişinău 1989 PRM

studentă, Universitatea Libe-
ră Internaţională din Moldo-
va, mun. Chişinău

88. Zubov 
Vladimir mun. Chişinău 1984 PRM

management-turism, expedi-
tor, SRL „Aqua Trade”, 
mun. Chişinău

89. Grebenev 
Serghei mun. Chişinău 1985 PRM

fi nanţe şi contabilitate, direc-
tor, SRL” R&G design”, 
mun. Chişinău

90. Melnic 
Serghei

or. Lipcani, 
r-nul Briceni 1984 PRM şofer, SRL „Forvard-In”, 

mun. Chişinău

91. Bîcu Angela s. Visoca, 
r-nul Soroca 1973 PRM

agronom, agronom, 
Asociaţia „Visoca”, s. Visoca, 
r-nul Soroca 

92. Cvasiuc 
Andrei

s. Chirca,
r-nul Anenii Noi 1982 PRM inginer-mecanic, temporar 

neangajat în cîmpul muncii

93. Casianovici 
Alexandru mun. Chişinău 1966 PRM constructor, temporar nean-

gajat în cîmpul muncii

94. Marian 
Mircea mun. Chişinău 1986 PRM

manager administrarea afa-
cerilor, manager, SRL „Gift 
Service”, mun. Chişinău 

95. Niţuleac 
Andrian or. Soroca 1974 PRM bucătar, bucătar, Magazinul 

„Furshet”, or. Soroca
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96. Plotnic 
Vadim

s. Drăgăneşti, 
r-nul Sîngerei 1988 PRM jurist, temporar neangajat în 

cîmpul muncii

97. Pleşca Ana mun. Chişinău 1941 PRM

pedagog, profesor de fi zică, 
Catedră de fi zică, Univer-
sitatea Agrară de Stat din 
Moldova

98. Lupan 
Loghin mun. Chişinău 1941 PRM pedagog, pensionar

99. Vidraşco 
Ivan

s. Mileştii Mici,
r-nul Ialoveni 1989 PRM

student, Universitatea 
Tehnică din Moldova, 
mun. Chişinău

100. Cardaniuc 
Inna mun. Chişinău 1981 PRM jurist, temporar neangajat în 

cîmpul muncii

101. Plotnic Vasili s. Drăgăneşti,
r-nul Sîngerei 1991 PRM

student, Academia de Studii 
Economice din Moldova, 
mun. Chişinău
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H O T Ă R Î R E
cu privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat

în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului 
Naţional Liberal, a simbolului electoral şi confi rmarea 

reprezentantului cu drept de vot consultativ 
în Comisia Electorală Centrală

La 4 octombrie 2010 Partidul Naţional Liberal, conform art. 13, 15, 41, 
44, 48 alin. (4), 75, 77, 79 din Codul electoral, a depus la Comisia Elec-
torală Centrală procesul-verbal al şedinţei Delegaţiei Politice Naţionale a 
PNL din 18 septembrie 2010 privind delegarea unor competenţe ale aces-
teia către Biroul Permanent Central, procesul-verbal al Biroului Permanent 
Central al PNL din 30 septembrie 2010 cu privire la desemnarea a 103 
candidaţi pentru funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova la 
alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010, datele biografi -
ce ale candidaţilor, declaraţiile privind consimţămîntul lor de a candida la 
funcţia de deputat, conţinînd şi declaraţiile pe propria răspundere despre 
lipsa interdicţiilor legale/judecătoreşti de a candida, şi declaraţiile privind 
averea imobiliară, depunerile bancare, hîrtiile de valoare, sumele primite 
ca moştenire şi veniturile din ultimii 2 ani, precum şi sursele acestor ve-
nituri, inclusiv veniturile din fondurile de investiţii, sub formă de dobîndă, 
din darea în arendă a proprietăţii. În lista candidaţilor nu au fost incluse 
persoane fără apartenenţă politică.

Partidul Naţional Liberal a înaintat Comisiei simbolul electoral pentru 
imprimare în buletinul de vot – săgeata în pătrat, sub care se afl ă prescur-
tarea PNL. 

În aceeaşi şedinţă a fost desemnat în calitate de reprezentant cu drept de 
vot consultativ al partidului în Comisia Electorală Centrală dl Druţa Filipp. 

Materialele prezentate au fost verifi cate şi s-a constatat că ele cores-
pund prevederilor Codului electoral. 

În conformitate cu art. 13, 15, 18, 26, 41, 44, 48 alin. (4), 75, 77, 79 
din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală 
Centrală HOTĂRĂŞTE:

1. Se înregistrează 103 candidaţi la funcţia de deputat în Parlamentul 
Republicii Moldova pe lista Partidului Naţional Liberal pentru alegerile par-
lamentare anticipate din 28 noiembrie 2010.

2. Se înregistrează simbolul electoral pentru imprimare în buletinul de 
vot la alegerile parlamentare din 28 noiembrie 2010 – săgeata în pătrat, 
sub care se afl ă prescurtarea PNL. 
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3. Se confi rmă în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ în 
Comisia Electorală Centrală pentru perioada electorală dl Druţa Filipp.

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

Preşedintele
Comisiei Electorale Centrale Eugeniu ŞTIRBU

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale Iurie CIOCAN

Chişinău, 11 octombrie 2010
Nr. 3625
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L I S T A
candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii 

Moldova  pentru alegerile parlamentare anticipate din 
28 noiembrie 2010 din partea Partidului Naţional Liberal, 
înregistraţi prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale 

nr. 3625 din 11 octombrie  2010, modifi cată prin hotărîrile 
nr. 3646 din 13 octombrie 2010, nr. 3719 din 29 octombrie 2010, 
nr. 3836 din 16 noiembrie 2010 şi nr. 3882 din 23 noiembrie 2010

Nr.
d/o

Numele, 
prenumele Domiciliul Anul 

naşterii
Aparte-
nenţa 

politică
Profesia

(ocupaţia)

1 Pavlicenco 
Vitalia mun. Chişinău 1953 PNL

fi lolog, dr. în fi lologie, 
preşedinte, Partidul Naţional 
Liberal

2 Revenco 
Anatolie mun. Chişinău 1957 PNL medic, director, ÎI „Dent-

Revenco”, mun. Chişinău

3 Can 
Alexandra mun. Chişinău 1952 PNL economist, director general, 

SA „Artima”, mun. Chişinău

4 Iuri-Apostol 
Andrei mun. Chişinău 1948 PNL

matematician-programator, 
dr. în ştiinţe fi zico-
matematice, director, 
SRL „Cap´s”, or. Ceadîr 
Lunga, UTA Găgăuzia

5 Tampiza 
Nina or. Cahul 1961 PNL profesor, temporar 

neangajată în cîmpul muncii

6 Vidraşcu 
Anatol mun. Chişinău 1949 PNL

editor, director general, 
Grupul editorial „Litera”, 
mun. Chişinău

7 Caşcaval 
Ion

s. Hirişeni,
r-nul Teleneşti 1966 PNL jurist, pensionar MAI

8 Curtasov 
Tatiana or. Soroca 1962 PNL

inginer-tehnolog, manager 
achiziţii şi vînzări, SA 
„Artizana”, mun. Chişinău

9 Creangă 
Mihail or. Cahul 1966 PNL

tehnician-mecanic, director, 
Centrul Comercial „Victoria”, 
or. Cahul

10 Deleu Iulia mun. Chişinău 1958 PNL
jurist, avocat, Biroul 
individual de avocaţi „Inco-
Deleu”, mun. Chişinău
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11 Rusu Mircea mun. Chişinău 1951 PNL

economist, inginer-
electromecanic, preşedinte, 
Uniunea industriaşilor şi 
antreprenorilor din Republica 
Moldova, administrator, 
Liceul de limbi moderne şi 
management, mun. Chişinău

12 Biriuc Larisa mun. Chişinău 1960 PNL
pedagog, director general, 
SRL „Arcada International”, 
mun. Chişinău

13 Arsenii 
Feodor

s. Mitoc, 
r-nul Orhei 1953 PNL

metodist, director artistic, 
SRL „Ultimul bănuţ”, 
or. Orhei

14 Cultuclu 
Maria

s. Isacova, 
r-nul Orhei 1946 PNL pedagog, pensionară

15 Morteanu 
Mihail or. Făleşti 1960 PNL jurist, director, ÎI „Morteanu”, 

or. Făleşti

16 Cociu 
Roman mun. Chişinău 1974 PNL jurist, director, SRL 

„Gardianul”, mun. Chişinău 

17 Josan 
Anatolie mun. Chişinău 1985 PNL economist, preşedinte, „JAS” 

GRUP, mun. Chişinău

18 Mahu 
Dumitru or. Hînceşti 1950 PNL

medic, medic-şef, Secţia 
ortopedie-traumatologie, 
IMSP Spitalul Raional 
Hînceşti 

19 Cojocari 
Alexandru or. Ungheni 1958 PNL jurist, director, ÎI „Cojocari”, 

or. Ungheni

20 Vinitinschi 
Valeriu 

s. Zăbriceni, 
r-nul Edineţ 1958 PNL profesor, temporar neangajat 

în cîmpul muncii

21 Draguţan 
Ion

s. Recea, 
r-nul Străşeni 1951 PNL

pedagog, profesor, 
şcoala nr.51, or. Vatra, 
mun. Chişinău

22 Postolachi 
Vladimir mun. Bălţi 1952 PNL profesor, director, ÎI 

„Postolachi Vlad”, mun. Bălţi

23 Alexei Ion or. Soroca 1963 PNL dirijor, director, SRL „Auto 
Invest Grup”, or. Soroca

24 Perjovschii 
Nicolai

s. Lencăuţi, 
r-nul Ocniţa 1959 PNL tehnician, temporar 

neangajat în cîmpul muncii 
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Nr.
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naşterii
Aparte-
nenţa 

politică
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25 Bulat Alexei mun. Chişinău 1963 PNL
inginer electromecanic, 
temporar neangajat în 
cîmpul muncii

26 Gorun 
Alexei or. Teleneşti 1961 PNL economist-audit, director, ÎI 

„Alexei Gorun”, or. Teleneşti

27 Dobzeu 
Vladimir

s. Pîrjota, 
r-nul Rîşcani 1977 PNL

pedagog social, profesor, 
Şcoala Profesională nr.101, 
or. Rîşcani

28 Gojan 
Pancratie mun. Chişinău 1972 PNL

designer, director, 
SRL „Pancratie-Autocam”, 
mun. Chişinău 

29 Garştea 
Vladislav

com. Goteşti, 
r-nul Cantemir 1982 PNL

master în administraţia 
publică, manager vînzări, 
SRL „Tenadria”, 
mun. Chişinău

30 Lungu Petru or. Anenii Noi 1957 PNL
pedagog, profesor, 
Liceul Teoretic „Hyperion”, 
or. Anenii Noi

31 Pascari 
Stepan or. Ungheni 1961 PNL

inginer, jurist, director-
adjunct, Banca de Economii 
SA fi liala nr.46 Ungheni

32 Bahturchin 
Natalia or. Grigoriopol 1979 PNL

pedagog-psiholog, profesor, 
Universitatea Tehnică din 
Moldova, mun. Chişinău

33 Tincul 
Nicolae

s. Pîrîta, 
r-nul Dubăsari 1964 PNL electromecanic, pensionar 

MAI

34 Rusu Vitalie mun. Chişinău 1965 PNL
pedagog, psiholog sportiv, 
temporar neangajat în 
cîmpul muncii

35 Ciobanu Ion or. Căuşeni 1949 PNL zootehnician-agronom, 
pensionar

36 Beresteanu 
Lilia or. Cimişlia 1962 PNL medic, medic, IMSP Spitalul 

raional Cimişlia

37 Pîrţac Vasile s. Năpădeni, 
r-nul Ungheni 1952 PNL medic, medic, IMSP Spitalul 

Raional Ungheni

38 Golban 
Domnica or. Sîngerei 1952 PNL educator, pensionară
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39 Marin Anatol mun. Chişinău 1965 PNL
pedagog, profesor, Colegiul 
Cooperatist din Moldova, 
mun. Chişinău

40 Verejan 
Valentin or. Teleneşti 1964 PNL inginer, director,

SA „Poligraf”, or. Teleneşti

41 Dudnic 
Valentina mun. Chişinău 1957 PNL

asistent medical, asistent 
medical, Filarmonica 
Naţională „S.Lunchevici”, 
mun. Chişinău

42 Găină Boris or. Orhei 1951 PNL
zootehnician, pedagog, 
director general, 
SRL „Stejar”, or. Orhei

43 Boşcov 
Galina or. Cahul 1965 PNL pedagog, , Liceul Teoretic 

„Ioan Vodă”, or. Cahul

44 Cojocaru 
Ion or. Teleneşti 1948 PNL

medic veterinar, 
administrator, farmacie 
veterinară, or. Teleneşti

45 Comanici 
Anatolie or. Cahul 1982 PNL economist, manager, SC 

„Lotanaus” SRL, or. Cahul

46 Creţu 
Valentina

s. Lopatnic, 
r-nul Edineţ 1959 PNL

logoped, profesor, Liceul 
Teoretic „Miguel de 
Cervantes”, mun. Chişinau

47 Bejenari 
Viorica

s. Risipeni, 
r-nul Făleşti 1982 PNL

pedagog, profesor, şcoala 
profesional-tehnică nr.4, 
mun. Bălţi

48 Gorohovschii 
Arcadii or. Ungheni 1962 PNL

inginer de exploatare a 
armamentului de artilerie, 
locotenent-colonel, 
pensionar 

49 Grama 
Mihail

s. Plop, 
r-nul Donduşeni 1964 PNL pedagog, profesor, gimnaziu, 

s. Plop, or. Donduşeni

50 Burcă Igor mun. Chişinău 1922 PNL inginer-electronist, pensionar

51 Toma Denis s. Dobrogea, 
mun. Chişinău 1985 PNL jurist, temporar neangajat în 

cîmpul muncii 

52 Franţujan 
Victoria mun. Chişinău 1988 PNL

ştiinţe politice, masterand, 
Universitatea de Stat din 
Moldova, mun. Chişinău
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53 Nicoara 
Dumitru mun. Chişinău 1991 PNL

student, Universitatea 
de Studii Europene, 
mun. Chişinău

54 Eftodii Vasili s. Cişmichioi, 
UTA Găgăuzia 1989 PNL

student, Institutul de Stat 
de Relaţii Internaţionale din 
Moldova, mun. Chişinău

55 Balţatu 
Păuniţa

s. Ţiganca, 
r-nul Cantemir 1989 PNL

studentă, Universitatea 
Liberă Internaţională din 
Moldova, mun. Chişinău

56 Margarint 
Nicolae mun. Chişinău 1985 PNL

jurist, magistru în drept, 
instruire juridică şi 
politologie, Liceul de limbi 
moderne şi management, 
mun. Chişinău

57 Calmîc Ion s. Calfa, 
r-nul Anenii Noi 1986 PNL

economist, business şi 
administrare, temporar 
neangajat în cîmpul muncii 

58 Mocănaş 
Djulieta mun. Chişinău 1971 PNL

pedagog, cosmetolog, 
salonul „Esenia”, 
mun. Chişinău

59 Beşliu 
Svetlana or. Ungheni 1970 PNL

jurist, asistent social, Direcţia 
asistenţă socială şi protecţie 
a familiei, Consiliul raional 
Ungheni

60 Druţa 
Svetlana or. Căuşeni 1955 PNL economist, pensionară

61 Andriuc 
Andrei mun. Chişinău 1975 PNL

matematică-informatică, 
administrator, SRL „Valauto 
Grup”, mun. Chişinău

62 Chetraru 
Viorica or. Soroca 1979 PNL

pedagog, învăţător, Liceul 
Teoretic „Constantin Stere”, 
or. Soroca

63 Necula Ion s. Tartaul, 
r-nul Cantemir 1953 PNL

inginer vinifi cator, fondator, 
ÎI „Jupiter-Necula”, 
or. Cantemir

64 Damaschin 
Elena mun. Chişinău 1960 PNL comerciant, temporar 

neangajată în cîmpul muncii

65 Iuraşcu 
Marcel

s. Roşu, 
r-nul Cahul 1972 PNL

tehnician-mecanic, director, 
SRL „Visul Carolinei”, 
or. Cahul
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66 Dudnic 
Elena or. Edineţ 1974 PNL economist, director, 

„Antiinfotrans”, or. Edineţ

67 Scheffl er 
Olga mun. Chişinău 1954 PNL marketing, temporar 

neangajată în cîmpul muncii

68 Dumbravanu 
Marcel

s. Pîrjota, 
r-nul Rîşcani 1971 PNL inginer-mecanic, temporar 

neangajat în cîmpul muncii

69 Babin Anatol mun. Chişinău 1942 PNL inginer-mecanic, pensionar

70 Şoimu 
Valeriu mun. Chişinău 1951 PNL

inginer-electromecanic, 
energetician-şef, 
SC „Electromaşina” SRL, 
mun. Chişinău

71 Miron Victor mun. Chişinău 1946 PNL pedagog, pensionar

72 Strohoteanu 
Dumitru

s.Goteşti, 
r-nul Cantemir 1969 PNL

tehnician-electronist, 
proprietar, GŢ „Dumitru 
Strahoteanu”, com. Goteşti, 
r-nul Cantemir

73 Chitic Lilia or. Rîşcani 1970 PNL pedagog, profesor, şcoală 
profesională, or. Rîşcani

74 Balan Ion mun. Chişinău 1988 PNL
student, Universitatea 
de Stat a Moldovei, 
mun. Chişinău

75 Lisac 
Nicolae or. Soroca 1952 PNL inginer-mecanic, director, 

SRL „Inei”, or. Soroca

76 Prisacari 
Mihail mun. Chişinău 1955 PNL

şef de secţie, Combinatul 
de produse cerealiere, 
mun. Chişinău

77 Boguş 
Alexandru 

s. Roşcani, 
r-nul Străşeni 1956 PNL

muzician, director, 
Casa de cultură, s. Roşcani, 
r-nul Străşeni

78 Margine 
Octavian mun. Chişinău 1974 PNL economist, temporar 

neangajat în cîmpul muncii

79 Hîncu 
Octavian mun. Chişinău 1977 PNL istoric, vicedirector SRL 

„Doctang”, mun. Chişinău

80 Crestian 
Valentina mun. Chişinău 1955 PNL contabil, temporar 

neangajată în cîmpul muncii
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81 Rurac Taisia mun. Chişinău 1955 PNL asistent medical, temporar 
neangajată în cîmpul muncii

82 Postolachi 
Iurie mun. Bălţi 1972 PNL

medic veterinar, medic 
veterinar, SA „Incomlac”, 
mun. Bălţi

83 Stadnic 
Elena mun. Chişinău 1961 PNL economist, şef-adjunct, 

SA „Artima” , mun. Chişinău

84 Duca 
Nicolae

or. Sîngera, 
mun. Chişinău 1985 PNL

transport auto, meşter, 
temporar neangajat în 
cîmpul muncii

85 Buşmachiu 
Grigore

com. Băcioi, 
mun. Chişinău 1969 PNL agronom, temporar 

neangajat în cîmpul muncii

86 Smochin 
Ştefan mun. Chişinău 1934 PNL regizor radio, pensionar

87 Corlăteanu 
Radu

s. Hîrtop, 
r-nul Cimişlia 1980 PNL

regizor video, director, 
„Diferent-Media”, 
mun. Chişinău

88 Ciobanu 
Veronica or. Străşeni 1974 PNL pedagog, profesor, gimnaziu, 

s. Delăuza, r-nul Străşeni

89 Beţco Marin mun. Chişinău 1991 PNL student, Colegiul de 
transporturi, mun. Chişinău

90 Dosca 
Ruslan mun. Chişinău 1988 PNL

student, Universitatea 
Tehnică din Moldova, 
mun. Chişinău

91 Coval Irina s. Todireşti, 
r-nul Ungheni 1983 PNL

jurist, masterand, 
Universitatea Alexandru Ioan 
Cuza, Iaşi, România 

92 Rusu Diana mun. Chişinău 1979 PNL
manager, manager, 
ÎM „Expedit-Euro-Trans” 
SRL, mun. Chişinău

93 Blanovschi 
Ecaterina mun. Chişinău 1970 PNL

fi lolog, consilier, 
Partidul Naţional Liberal, 
mun. Chişinău

94 Pogudin 
Olga

or. Durleşti, 
mun.Chişinău 1960 PNL

inginer-tehnolog, director, 
ÎI„Olga Pogudin”, or. Durleşti, 
mun. Chişinău



331

Nr.
d/o

Numele, 
prenumele Domiciliul Anul 

naşterii
Aparte-
nenţa 

politică
Profesia

(ocupaţia)

95 Bondari 
Valentina mun. Chişinău 1948 PNL fi lolog, director, ÎI „Sandra-

Bondari”, mun. Chişinău

96 Cibotari 
Galina mun. Chişinău 1976 PNL educator, operator casier, SC 

„Zenoff”SRL, mun. Chişinău

97 Andrieş 
Galina or. Rezina 1971 PNL pedagog, educator, grădiniţa 

de copii nr.6, or. Rezina

98 Tabanschi 
Galina or. Edineţ 1951 PNL vînzătoare, pensionară

99 Cojocaru 
Ion

s. Zaim, 
r-nul Căuşeni 1962 PNL

tractorist, tractorist-lăcătuş, 
SA „Promteh-Gaz”, 
mun. Chişinău

100 Alexei 
Rodica or. Soroca 1976 PNL

medic internist, IMSP 
Spitalul raional Soroca, 
or. Soroca

101 Lebedenco 
Ion or. Cantemir 1983 PNL jurist, temporar neangajat în 

cîmpul muncii
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H O T Ă R Î R E
cu privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat 

în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic 
„Patrioţii Moldovei”, a simbolului electoral şi confi rmarea 

reprezentantului cu drept de vot consultativ în 
Comisia Electorală Centrală

La 4 octombrie 2010 Partidul Politic „Patrioţii Moldovei”, conform art. 13, 
15, 41, 44, 48 alin. (4), 75, 77, 79 din Codul electoral, a depus la Comisia 
Electorală Centrală procesul-verbal al şedinţei Congresului partidului din 2 
octombrie 2010 cu privire la desemnarea a 102 candidaţi pentru funcţia de 
deputat în Parlamentul Republicii Moldova la alegerile parlamentare anti-
cipate din 28 noiembrie 2010, datele biografi ce ale candidaţilor, declaraţiile 
privind consimţămîntul lor de a candida la funcţia de deputat, conţinînd şi 
declaraţiile pe propria răspundere despre lipsa interdicţiilor legale/judecă-
toreşti de a candida, şi declaraţiile privind averea imobiliară, depunerile 
bancare, hîrtiile de valoare, sumele primite ca moştenire şi veniturile din 
ultimii 2 ani, precum şi sursele acestor venituri, inclusiv veniturile din fon-
durile de investiţii, sub formă de dobîndă, din darea în arendă a proprietăţii. 
În lista candidaţilor au fost incluse 5 persoane fără apartenenţă politică.

Partidul Politic „Patrioţii Moldovei” a înaintat Comisiei simbolul electo-
ral pentru imprimare în buletinul de vot – o reproducţie a steagului de luptă 
al lui Ştefan cel Mare şi Sfînt, care reprezintă un dreptunghi pe care este 
înfăţişat Sf. Gheorghe, călare pe un cal alb, împungînd cu suliţa dragonul. 
În colţul din dreapta, sus, se afl ă simbolul Binecuvîntării.

În aceeaşi şedinţă a fost desemnată în calitate de reprezentant cu 
drept de vot consultativ al partidului în Comisia Electorală Centrală dna 
Garbuz Elena. 

Materialele prezentate au fost verifi cate şi s-a constatat că ele cores-
pund prevederilor Codului electoral. 

În conformitate cu art. 13, 15, 18, 26, 41, 44, 48 alin. (4), 75, 77, 79 
din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală 
Centrală HOTĂRĂŞTE:

1. Se înregistrează 102 candidaţi la funcţia de deputat în Parlamentul 
Republicii Moldova pe lista Partidului Politic „Patrioţii Moldovei” pentru ale-
gerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010.

2. Se înregistrează simbolul electoral pentru imprimare în buletinul de 
vot la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 – o repro-
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ducţie a steagului de luptă al lui Ştefan cel Mare şi Sfînt, care reprezintă 
un dreptunghi pe care este înfăţişat Sf. Gheorghe, călare pe un cal alb, 
împungînd cu suliţa dragonul. În colţul din dreapta, sus, se afl ă simbolul 
Binecuvîntării.

3. Se confi rmă în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ în 
Comisia Electorală Centrală pentru perioada electorală dna Garbuz Elena.

4. Candidaţii înregistraţi la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii 
Moldova, care cad sub incidenţa prevederilor art. 13 alin. (3) din Codul 
electoral, îşi vor suspenda activitatea în funcţia pe care o deţin cu începere 
de la 12 octombrie 2010. Actele de suspendare a activităţii în funcţia deţi-
nută se depun la Comisia Electorală Centrală pînă la 14 octombrie 2010.  

5. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

Preşedintele
Comisiei Electorale Centrale Eugeniu ŞTIRBU

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale Iurie CIOCAN

Chişinău, 11 octombrie 2010
Nr. 3626
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L I S T A
candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii 

Moldova pentru alegerile parlamentare anticipate 
din 28 noiembrie 2010 din partea Partidului Politic 

„Patrioţii Moldovei”, înregistraţi prin hotărîrea Comisiei 
Electorale Centrale nr. 3626 din 11 octombrie 2010 

şi modifi cată prin hotărîrea nr. 3863 din 19 noiembrie 2010

Nr.
d/o

Numele, 
prenumele Domiciliul 

Anul 
naşterii

Aparte-
nenţa

politică 
Profesia 

(ocupaţia)

1. Garbuz 
Mihail

or. Durleşti, 
mun. Chişinău, 1965 PM

pedagog, preşedinte, 
Partidul Politic „Patrioţii 
Moldovei”

2. Snegur 
Alexandru

s. Speia,
r-nul Anenii Noi 1953 PM agronom, primarul satului 

Speia, r-nul Anenii Noi

3. Perciun 
Serghei or. Ialoveni 1959 PM jurist, temporar neangajat în 

cîmpul muncii

4. Proţenco 
Veaceslav mun. Chişinău 1936 PM agronom-ştiinţifi c, pensionar

5. Chifi ac Iurie mun. Chişinău 1966 PM
jurist, avocat, Biroul 
Individual de Avocaţi „Iurie 
Chifi ac’’, mun. Chişinău

6. Revenco 
Iurie mun. Chişinău 1963 PM medic, manager, ÎM 

„Moldcell’’ SA, mun. Chişinău

7. Focşa Igor or. Soroca 1959 PM
jurist, preşedinte, Uniunea 
veteranilor de război din 
Afganistan, or. Soroca

8. Molla 
Gheorghi

mun. Comrat,
UTA Găgăuzia 1950 PM

jurist, director, ÎI „Molla 
Gheorghii’’, mun. Comrat, 
UTA Găgăuzia

9. Gorelova 
Elena mun. Chişinău 1954 PM

economist, economist, 
Centrul de Investigaţii 
Strategice şi Reforme, 
mun. Chişinău

10. Topal 
Alexandra or. Leova 1963 PM

economist, specialist 
coordonator, Ofi ciul Stării 
Civile, or. Leova

11. Laiu Ion mun. Chişinău 1958 PM muzician, temporar 
neangajat în cîmpul muncii
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12. Molodilo 
Vasile or. Căuşeni 1958 PM

pedagog, medic, Centrul 
Medicilor de Familie, 
or. Căuşeni

13. Cuşnir Iacov s. Şapte Bani,
r-nul Rîşcani 1950 PM

merceolog, inginer, Direcţia 
învăţămînt, tineret şi sport, 
Consiliul raional Rîşcani

14. Radovscaia 
Natalia mun. Chişinău 1976 PM

pedagog, profesor, Liceul 
Teoretic „M.Sadoveanu ‘’, 
mun. Chişinău

15. Pruteanu 
Mariana mun. Chişinău 1981 PM

economist, contabil-şef, 
SRL „Global Comp Tehno’’ 
mun. Chişinău

16. Gurdiş 
Grigorii mun. Chişinău 1954 PM

economist, director, 
SRL „Vinangrocomerţ’’, 
mun. Chişinău 

17. Adamean 
Olga mun. Chişinău 1978 PM

economist, economist, 
SRL „Univers Moldova’’, 
mun.Chişinău

18. Peata Elena s. Moscovei, 
r-nul Cahul 1962 PM medic, medic, spital, 

s. Moscovei, r-nul Cahul

19. Tuceac 
Andrei or. Floreşti 1987 PM economist, economist, SRL 

„Veteran ACM”, or. Floreşti

 20. Livadar 
Natalia mun. Chişinău 1957 PM economist, temporar 

neangajată în cîmpul muncii

21. Boboc Iacob s.Speia,
r-nul Anenii Noi 1957 PM

tehnician-constructor, inginer 
cadastral, s. Speia, 
r-nul Anenii Noi

22. Garbaleu 
Vasile or. Ungheni 1949 PM jurist, pensionar

23. Filimon 
Mihail or. Ungheni 1989 PM

student, Academia de Studii 
Economice din Moldova, 
mun. Chişinău

24. Tostogan 
Victor

s. Porumbeni,
r-nul Criuleni 1962 –

jurist, avocat, Biroul indivi-
dual de avocaţi „Tostogan 
Victor”, mun. Chişinău

25. Munteanu 
Oleg mun. Chişinău 1963 PM mecanic, tehnician, 

SRL „Omtec’’, mun. Chişinău
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26. Lazarev 
Artiom mun. Chişinău 1973 PM antrenor, temporar neangajat 

în cîmpul muncii

27. Lupuşor Ion s. Cajba,
r-nul Glodeni 1980 PM

pedagog, antreprenor, 
administrator, Moara, 
s. Cajba, r-nul Glodeni

28. Ţipurdei 
Olga mun. Chişinău 1968 PM

inginer, inginer, 
SRL „Global Comp Tehno’’, 
mun. Chişinău

29. Macovei 
Alexandru or. Rîşcani 1986 PM inginer, temporar neangajat 

în cîmpul muncii 

30. Spînu Iurie mun. Chişinău 1959 PM
pedagog, director, 
Centrul de instruire şi audit, 
mun. Chişinău

31. Gordienco 
Oxana mun. Chişinău 1977 PM inginer, director, SRL 

„Şeligord’’, mun. Chişinău

32. Erhan 
Vitalie mun. Chişinău 1967 PM medic, temporar neangajat 

în cîmpul muncii

33. Donică 
Liliana mun. Chişinău 1970 PM

manager, administrator, 
SRL „Lidon trans’’, 
mun. Chişinău

34. Bucuci 
Aureliu or. Căuşeni 1967 PM inginer-constructor, temporar 

neangajat în cîmpul muncii

35. Rabanovici 
Ruslana mun. Chişinău 1976 PM bucătar, temporar neangajată 

în cîmpul muncii 

36. Bivol Ion s. Costeşti, 
r-nul Ialoveni 1976 PM

economist, şef de sector, 
SA „Pescăruş Dănceni”, 
s. Costeşti, r-nul Ialoveni

 37. Bratunov 
Constantin

mun. Comrat,
UTA Găgăuzia 1962 PM

jurist, director, SRL „Brons 
Lux”, mun. Comrat, 
UTA Găgăuzia

38. Lisnic Oleg mun.Chişinău 1977 PM jurist, manager, SA 
„Moldasig”, mun. Chişinău 

39. Popa 
Ruslan

or. Cricova, 
mun. Chişinău 1978 PM manager, temporar 

neangajat în cîmpul muncii

40. Grosu Maria s.Moleşti, 
r-nul Ialoveni 1983 – medic, temporar neangajat 

în cîmpul muncii
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Numele, 
prenumele Domiciliul 

Anul 
naşterii

Aparte-
nenţa

politică 
Profesia 

(ocupaţia)

41. Ruban Livia or. Leova 1936 PM pedagog, pensionar

42. Romanova 
Galina

s. Colibabovca,
 r-nul Leova 1977 PM manager, pedagog, liceu, 

s. Colibabovca, r-nul Leova

43. Revenco 
Irina

s. Alexeevca, 
UTA Găgăuzia 1981 PM jurist, temporar neangajată 

în cîmpul muncii

44. Bragari 
Tamara

s. Zaim, 
r-nul Căuşeni 1957 PM merceolog, temporar 

neangajată în cîmpul muncii

45. Agaci Elena mun. Chişinău 1968 PM pedagog, frizer, Frizeria 
„Natali”, mun. Chişinău

46. Boşcov 
Leonid

s. Moscovei,
r-nul Cahul 1962 PM jurist, temporar neangajat în 

cîmpul muncii

47. Ursu Raisa or. Codru, 
mun.Chişinău 1968 PM economist, temporar 

neangajată în cîmpul muncii

48. Belogrivţev 
Alexandr mun. Chişinău 1985 PM mecanic, temporar neangajat 

în cîmpul muncii

49. Porcescu 
Stanislav mun. Chişinău 1965 PM politolog, director, SRL 

„Stanix Auto”, mun. Chişinău

50. Gîncul 
Vasile

or. Căinari,
r-nul Căuşeni 1980 PM jurist, temporar neangajat în 

cîmpul muncii

51. Popazoglo 
Mihail mun. Chişinău 1971 PM inginer, director, 

SRL „Claxon”, mun. Chişinău

52. Goncearuc 
Iurie or. Soroca 1965 PM pedagog, profesor, Colegiul 

Tehnic Agricol, or. Soroca

53. Praşcă Ion mun. Chişinău 1976 PM tehnolog, temporar 
neangajat în cîmpul muncii

54. Murgu Petru mun. Chişinău 1982 PM şofer, temporar neangajat în 
cîmpul muncii

55. Cebanu 
Eduard mun. Chişinău 1985 PM

student, Universitatea de 
Stat de Relaţii Internaţionale, 
mun. Chişinău

56. Lutenco 
Alexandru mun. Chişinău 1988 PM

student, Universitatea de 
Stat de Educaţie Fizică şi 
Sport, mun. Chişinău

57. Ivanov 
Andrei mun. Chişinău 1973 PM pedagog, profesor, liceul 

seral nr. 2, mun. Chişinău
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58. Şireaeva 
Snejana mun. Chişinău 1972 PM

pedagog, profesor, 
Clubul de dans „Codreanca”, 
mun. Chişinău

59. Rodin 
Veaceslav mun. Chişinău 1940 PM pedagog, pensionar

60. Gherţescu 
Tudor mun. Chişinău 1943 PM sudor, pensionar

61. Costaşco 
Liliana

or. Otaci,
r-nul Ocniţa 1977 PM pedagog, temporar 

neangajată în cîmpul muncii

62. Garbur Igor mun. Chişinău 1991 PM
student, Universitatea de 
Stat din Moldova, 
mun. Chişinău

63. Cioban 
Adrian mun. Chişinău 1991 PM

student, Universitatea 
Tehnică din Moldova, 
mun. Chişinău

64. Cruşca Vitali mun. Comrat,
UTA Găgăuzia 1982 PM

economist, director, 
ÎI „Buzilov Igor”, 
mun. Comrat, UTA Găgăuzia

65. Pamujac 
Piotr

s. Congaz, 
UTA Găgăuzia 1980 PM jurist, temporar neangajat în 

cîmpul muncii

66. Razarionov 
Serghei mun. Chişinău 1976 PM jurist, manager, Cazinoul 

„Napoleon”, mun. Chişinău

67. Parniţchii 
Igor mun. Chişinău 1989 PM

student, Universitatea de 
Stat din Moldova, 
mun. Chişinău

68. Mazus 
Denis mun. Chişinău 1985 PM

antreprenor, director, 
SRL „Klassika Traiding 
International”, mun. Chişinău

69. Vacaru 
Serghei mun. Chişinău 1978 PM jurist, director, SRL „Alexa 

Grup”, mun. Chişinău

70. Ignatiev Iuri mun. Chişinău 1961 PM economist, temporar 
neangajat în cîmpul muncii

71. Şelari 
Galina mun. Chişinău 1957 PM

economist, Centrul de 
investigaţii strategice şi 
reforme, mun. Chişinău

72. Covali 
Anatolie mun. Chişinău 1977 PM jurist, manager, SRL „Green 

Vites Agro”, mun. Chişinău
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73. Lupuşor 
Angela

s. Cajba, 
r-nul Glodeni 1979 PM

tehnolog, director, SRL 
„Lupuşor Angela’’, s. Cajba, 
r-nul Glodeni

74. Olaru Irina mun. Chişinău 1984 PM jurist, jurist, SRL „Tehelan”, 
mun. Chişinău

75. Dumitraşcu 
Ivan mun. Chişinău 1986 PM muncitor, temporar 

neangajat în cîmpul muncii

76. Pogorevici 
Mihail or. Soroca 1961 PM antreprenor, or. Soroca

77. Ivanov 
Alexei or. Soroca 1957 PM economist, director, 

SA „Ita Servis”, or. Soroca

78. Iavorschi 
Margareta mun. Chişinău 1958 PM economist, temporar 

neangajată în cîmpul muncii

79. Dumitraşcu 
Natalia mun. Chişinău 1960 PM economist, contabil, SRL 

„Litis-Com”, mun. Chişinău

80. Curtev 
Andrei

mun. Comrat,
UTA Găgăuzia 1975 PM

antreprenor, director, SRL 
„Curtev V”, mun. Comrat, 
UTA Găgăuzia

81. Corneţchi 
Igor mun. Chişinău 1966 PM

electromecanic, şef Serviciu 
electromontare SRL 
„Delectar”, mun. Chişinău

82. Mazur 
Sveatoslav mun. Chişinău 1952 PM

design, preşedinte, 
АO „Institutul de Izoterie, 
Psihologie şi Viaţă Reală’’, 
mun. Chişinău

83. Dudnic 
Serghei or. Camenca 1970 PM inginer, director, 

SRL „Drotext”, or. Camenca 

84. Adamean 
Artur mun. Chişinău 1988 PM referent, temporar neangajat 

în cîmpul muncii

85. Leahina 
Ecaterina mun. Chişinău 1991 PM studentă, Universitatea 

Slavonă, mun. Chişinău

86. Oceretniuc 
Oleg mun. Chişinău 1960 PM

economist, redactor, 
ziarul „Moldova Mare”, 
mun. Chişinău

87. Dnestrov 
Evgenii mun. Chişinău 1969 PM inginer, inginer, SRL 

„Redvaris”, mun. Chişinău
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88. Tcacenco 
Svetlana mun. Chişinău 1982 PM inginer, inginer, SRL 

„Redvaris”, mun. Chişinău

89. Mutaf Vasile mun. Chişinău 1968 PM antreprenor, director, SRL 
„Vedes Agro”, mun. Chişinău

90. Chifi ac Ion s. Chirileni,
 r-nul Ungheni 1984 _ agronom, temporar 

neangajat în cîmpul muncii

91. Mutaf Danila mun. Chişinău 1988 PM
economist, manager, 
SRL „Lenard Agro”, 
mun. Chişinău

92. Arnaut 
Dumitru mun. Chişinău 1980 _

licenţiat în matematică, 
inspector, Ofi ciul Cadastral 
Teritorial, mun. Chişinău

93. Cojocaru 
Tatiana

s. Chirileni, 
r-nul Ungheni 1981 _

licenţiată în limbă şi 
literatură engleză, temporar 
neangajată în cîmpul muncii

94. Chifi ac 
Larisa mun. Chişinău 1959 PM agronom, şef, Ofi ciul poştal, 

s. Buşila, r-nul Ungheni

95. Leontieva 
Elonna mun. Chişinău 1965 PM bibliograf, temporar 

neangajată în cîmpul muncii

96. Belogrivţeva 
Galina mun. Chişinău 1964 PM merceolog, temporar 

neangajată în cîmpul muncii

97. Braguţa 
Natalia

s. Teşcureni, 
r-nul Ungheni 1987 PM economist, casier, Ocolul 

silvic Ungheni

98. Gaidău Ion or. Ungheni 1988 PM jurist, controlor, Calea ferată 
Ungheni

99. Gordienco 
Boris mun. Chişinău 1969 PM

antreprenor, director, SRL 
„Megatrans Auto Service”, 
mun. Chişinău

100. Sîrbu 
Alexandr mun. Chişinău 1984 PM şofer, SRL „M.V.I.P. Trans” 

mun. Chişinău 

101. Belogrivţeva 
Aliona mun. Chişinău 1988 PM

studentă, Universitatea 
Cooperatist-Comercială din 
Moldova, mun. Chişinău

102. Stati Vasile mun. Chişinău 1939 PM istoric, dr. în istorie, 
dr. în fi lologie, pensionar
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H O T Ă R Î R E
cu privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat 

în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului 
Comuniştilor din Republica Моldova, a simbolului electoral 
şi confi rmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ 

în Comisia Electorală Centrală

La 4 octombrie 2010 Partidul Comuniştilor din Republica Мoldova, 
conform art. 13, 15, 41, 44, 48 alin. (4), 75, 77, 79 din Codul electoral 
nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, a depus la Comisia Electorală Cen-
trală procesul-verbal al şedinţei Plenarei Comitetului Central al PCRM din 
2 octombrie 2010 cu privire la desemnarea a 103 candidaţi pentru funcţia 
de deputat în Parlamentul Republicii Moldova la alegerile parlamentare 
anticipate din 28 noiembrie 2010, datele biografi ce ale candidaţilor, de-
claraţiile privind consimţămîntul lor de a candida la funcţia de deputat, 
conţinînd şi declaraţiile pe propria răspundere despre lipsa interdicţiilor 
legale/judecătoreşti de a candida, şi declaraţiile privind averea imobilia-
ră, depunerile bancare, hîrtiile de valoare, sumele primite ca moştenire 
şi veniturile din ultimii 2 ani, precum şi sursele acestor venituri, inclusiv 
veniturile din fondurile de investiţii, sub formă de dobîndă, din darea în 
arendă a proprietăţii. În lista candidaţilor au fost incluse 11 persoane fără 
apartenenţă politică.

Partidul Comuniştilor din Republica Моldova a înaintat Comisiei sim-
bolul electoral pentru imprimare în buletinul de vot – secera, ciocanul şi o 
carte deschisă. 

În aceeaşi şedinţă a fost desemnat în calitate de reprezentant cu drept 
de vot consultativ al partidului în Comisia Electorală Centrală dl Moţarschi 
Vadim. 

Materialele prezentate au fost verifi cate şi s-a constatat că ele cores-
pund prevederilor Codului electoral. 

În conformitate cu art. 13, 15, 18, 26, 41, 44, 48 alin. (4), 75, 77, 79 din 
Codul electoral, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE:

1. Se înregistrează 103 candidaţi la funcţia de deputat în Parlamentul 
Republicii Moldova pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Моldova 
pentru alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010.

2. Se înregistrează simbolul electoral pentru imprimare în buletinul de 
vot la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 – secera, 
ciocanul şi o carte deschisă.
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3. Se confi rmă în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ în 
Comisia Electorală Centrală pentru perioada electorală dl Moţarschi Vadim.

4. Candidaţii înregistraţi la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii 
Moldova, care cad sub incidenţa prevederilor art. 13 alin. (3) din Codul 
electoral, îşi vor suspenda activitatea în funcţia pe care o deţin cu începere 
de la 12 octombrie 2010. Actele de suspendare a activităţii în funcţia deţi-
nută se depun la Comisia Electorală Centrală pînă la 14 octombrie 2010.  
 

5. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

Preşedintele
Comisiei Electorale Centrale Eugeniu ŞTIRBU

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale Iurie CIOCAN

Chişinău, 11 octombrie 2010
Nr. 3627 
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L I S T A
candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii 

Moldova pentru alegerile parlamentare anticipate 
din 28 noiembrie 2010 din partea Partidului Comuniştilor 

din Republica Moldova, înregistraţi prin hotărîrea 
Comisiei Electorale Centrale nr. 3627 din 11  octombrie 2010 
şi modifi cată prin hotărîrea nr. 3819 din 12 noiembrie 2010

Nr. 
d/o

Numele, 
prenumele Domiciliul Anul 

naşterii
Aparte-
nenţa 

politică
Profesia 

(ocupaţia)

1 Voronin 
Vladimir mun. Chişinău 1941 PCRM

inginer-economist, politolog, 
jurist, deputat,  Parlamentul 
Republicii Moldova, 
preşedinte, PCRM

2 Greceanîi 
Zinaida mun. Chişinău 1956 -

economist-fi nanţist, deputat,  
Parlamentul Republicii 
Moldova

3 Muntean 
Iurie mun. Chişinău 1972 PCRM

economist, jurist, magistru 
în administrarea afacerilor, 
deputat, Parlamentul 
Republicii Moldova, secretar 
executiv al CC al PCRM

4 Postoico 
Maria mun. Chişinău 1950 PCRM

jurist, deputat, Parlamentul 
Republicii Moldova, 
preşedintele fracţiunii PCRM  
în Parlamentul Republicii 
Moldova 

5 Tkaciuk 
Marc mun. Chişinău 1966 PCRM

istoric, dr. în istorie, deputat, 
Parlamentul Republicii 
Moldova

6 Dodon Igor mun. Chişinău 1975 PCRM

economist-manager, 
dr. în economie, deputat,  
Parlamentul Republicii 
Moldova

7 Mişin Vadim mun. Chişinău 1945 PCRM
jurist, dr. în drept, deputat, 
Parlamentul Republicii 
Moldova

8 Vitiuc 
Vladimir mun. Balţi 1972 PCRM

economist, politolog, 
deputat, Parlamentul 
Republicii Moldova
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9 Vlah Irina mun. Comrat,
UTA Găgăuzia 1974 PCRM

jurist, dr. în drept, deputat,  
Parlamentul Republicii 
Moldova

10 Petrenco 
Grigore mun. Chişinău 1980 PCRM

economist, deputat, 
Parlamentul Republicii 
Moldova

11 Balmoş 
Galina or. Străşeni 1961 PCRM

fi lolog, jurist, deputat, 
Parlamentul Republicii 
Moldova

12 Zagorodnîi 
Anatolie or. Hînceşti 1973 PCRM

jurist, magistru în drept, 
deputat, Parlamentul 
Republicii Moldova

13 Ivanov 
Violeta mun. Chişinău 1967 PCRM

inginer, diplomat, deputat, 
Parlamentul Republicii 
Moldova

14 Şova Vasilii mun. Chişinău 1959 PCRM jurist, deputat, Parlamentul 
Republicii Moldova

15 Sîrbu 
Serghei mun. Chişinău 1980 PCRM

jurist, magistru în drept, 
economist-manager în 
administraţia publică, şef, 
Secţia juridică, Aparatul 
CC al PCRM, preşedinte, 
Centrul pentru Investigaţii 
Juridice şi Apărarea 
Drepturilor Omului

16 Domenti 
Oxana mun. Chişinău 1972 -

economist, jurist, 
dr. în economie, magistru 
în securitate socială 
europeană, deputat, 
Parlamentul Republicii 
Moldova

17 Chistruga 
Zinaida mun. Chişinău 1954 PCRM

pedagog, deputat, 
Parlamentul Republicii 
Moldova

18 Gagauz 
Miron mun. Chişinău 1954 -

inginer, inginer-şef, Serviciul 
transport, ÎS „Calea Ferată 
din Moldova”, mun. Chişinău

19 Panciuc 
Vasilii mun. Balţi 1949 - inginer în telecomunicaţii, 

primarul municipiului Bălţi
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20 Mironic Alla mun. Chişinău 1941 PCRM

pedagog, psiholog, dr. în 
ştiinţe pedagogice, deputat, 
Parlamentul Republicii 
Moldova,  preşedinte, 
Organizaţia Veteranilor din 
Republica Moldova 

21 Bannicov 
Alexandr mun. Chişinău 1962 PCRM inginer, director,  SRL „Tina”, 

mun. Chişinău 

22 Poleanschi 
Mihail mun. Chişinău 1980 PCRM

antropolog, magistru în 
antropologie, prim-secretar 
al Comitetului raional al 
PCRM sectorul Ciocana, 
mun. Chişinău

23 Stati Sergiu mun. Chişinău 1961 PCRM

istoric, dr. în istorie, prim- 
secretar al Comitetului 
raional al PCRM sectorul 
Rîşcani, mun. Chişinău

24 Todua 
Zurabi or. Şoldăneşti 1963 -

istoric, politolog, director, 
SRL „ZURAND-AUTO”, 
or. Şoldăneşti

25 Gorilă 
Anatolie or. Cahul 1960 PCRM

inginer, temporar neangajat 
în cîmpul muncii, prim-
secretar al Comitetului 
raional Cahul al PCRM

26 Bodnarenco 
Elena or. Soroca 1965 PCRM

economist, specialist în 
administraţia publică, 
deputat, Parlamentul 
Republicii Moldova

27 Starîş 
Constantin mun. Chişinău 1971

jurnalist, prezentator, 
Compania TV „NIT”, 
mun. Chişinău

28 Bondari 
Veaceslav or. Anenii Noi 1960 PCRM

merceolog, manager în 
administraţia publică, 
director,  Compania de 
asigurare „Moldcargo” SRL, 
fi liala Anenii Noi 

29 Abramciuc 
Veronica mun. Chişinău 1958 -

istoric,  profesor de istorie 
şi ştiinţe sociale, deputat, 
Parlamentul Republicii 
Moldova
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30 Reidman 
Oleg mun. Chişinău 1952 PCRM

specialist în radiofi zică şi 
electronică, deputat, Parla-
mentul Republicii Moldova

31 Muşuc 
Eduard mun. Chişinău 1975 PCRM

economist, deputat, 
Parlamentul Republicii 
Moldova

32 Eremciuc 
Vladimir

s. Lipnic, 
r-nul Ocniţa 1951 PCRM medic, deputat,Parlamentul 

Republicii Moldova

33 Garizan 
Oleg

s. Copceac, 
UTA Găgăuzia 1971 PCRM istoric, deputat, Parlamentul 

Republicii Moldova

34 Babenco 
Oleg mun. Chişinău 1968 PCRM

istoric, dr. în istorie, deputat, 
Parlamentul Republicii 
Moldova

35 Mîndru 
Victor mun. Chişinău 1959 PCRM

inginer-tehnolog, magistru în 
relaţii internaţionale, deputat, 
Parlamentul Republicii 
Moldova

36 Filipov 
Serghei or. Taraclia 1965 PCRM felcer, secretar al Comitetului 

raional Taraclia al PCRM

37 Reşetnicov 
Artur mun. Chişinău 1975 -

jurist, dr. în drept, consultant, 
biroul notarului public 
Reşetnicov Ala, 
mun. Chişinău

38 Şupac Inna or. 
Basarabeasca 1984 PCRM

antropolog, magistru în 
antropologie, licenţiat în 
relaţii internaţionale, deputat, 
Parlamentul Republicii 
Moldova, prim-secretar al 
Comitetului Central al Uniunii 
Tineretului Comunist din RM

39 Botnariuc 
Tatiana or. Donduşeni 1967 PCRM

pedagog, psiholog, deputat, 
Parlamentul Republicii 
Moldova

40 Petcov 
Alexandr mun. Chişinău 1972 PCRM

istoric, politolog, director, 
Agenţia „OMEGA”, 
mun. Chişinău 

41 Popa 
Gheorghe or. Cantemir 1956 PCRM

inginer-economist, temporar 
neangajat în cîmpul muncii, 
prim-secretar al Comitetului 
raional Cantemir al PCRM
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42 Anghel 
Gheorghe or. Ştefan Voda 1959 PCRM

jurist, magistru în 
management public, primarul 
oraşului Ştefan Vodă

43 Morcov 
Ghenadie or. Drochia 1965 PCRM medic, deputat, Parlamentul 

Republicii Moldova

44 Mocan 
Mihail mun. Chişinău 1962 PCRM

jurist, politolog, preşedinte, 
Uniunea Veteranilor 
Războiului din Afganistan

45 Vremea Igor s. Mereşeni, 
r-nul Hînceşti 1973 -

jurist, dr. în drept, 
conferenţiar universitar, 
deputat, Parlamentul 
Republicii Moldova

46 Ceban Ion mun. Chişinău 1980 PCRM
matematician, şef, Secţia 
relaţii externe, Aparatul СС 
al PCRM

47 Barbulat 
Mihail mun. Chişinău 1971 PCRM

pedagog, dirijor, fi lolog, şef 
de secţie,  Aparatul CC al 
PCRM

48 Telnov 
Vladimir mun. Chişinău 1976 PCRM

licenţiat în geografi e şi 
biologie, şef,  Secţia politică, 
Aparatul CC al PCRM

49 Putregai 
Constantin

s. Hănăseni,
r-nul Cantemir 1963 PCRM

agronom, preşedinte, 
Cooperativa Agricolă „Glia”, 
s. Pleşeni, raionul Cantemir

50 Scutaru 
Oleg or. Edineţ 1972 PCRM

economist, ispector fi scal 
principal, Inspectoratul Fiscal 
de Stat Edineţ

51 Caraseni 
Demian

s. Congaz,
UTA Găgăuzia 1966 PCRM

pedagog, magistru în relaţii 
internaţionale şi drept, prim-
vicepreşedinte, Adunarea 
Populară a Găgăuziei

52 Bogatico 
Victor or. Rîşcani 1977 PCRM

inginer-tehnolog, prim-
secretar al Comitetului 
raional Rîşcani al PCRM

53 Porcescu 
Petru or. Străşeni 1953 PCRM

inginer cadastral, deputat,  
Parlamentul Republicii 
Moldova

54 Goncearenco 
Dumitru or. Criuleni 1971 PCRM

jurist, director general, SA 
„Baza Transport Auto-18,” 
or. Criuleni
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55 Vîsotina 
Natalia mun. Chişinău 1970 PCRM

pedagog, deputat, 
Parlamentul Republicii 
Moldova

56 Gudumac 
Elena or. Glodeni 1968 PCRM

pedagog, manager-
economist, prim-secretar 
eliberat al Comitetului raional 
Glodeni al PCRM 

57 Popuşoi 
Anatolie or. Anenii Noi 1949 -

agronom-savant, deputat, 
Parlamentul Republicii 
Moldova

58 Melnic 
Viorel mun. Chişinău 1975 -

economist, dr. în economie, 
conferenţiar universitar,  
Universitatea Agrară de Stat 
din Moldova, mun. Chişinău

59 Afanasenco 
Serghei mun. Chişinău 1968 PCRM

inginer, specialist principal, 
Centrul „ARTICO”, 
mun. Chişinău 

60 Calin Ivan mun. Chişinău 1935 PCRM

economist, politolog, dr. în 
economie, diplomat, deputat, 
Parlamentul Republicii 
Moldova

61 Iovv Vasile mun. Chişinău 1942 PCRM

inginer-tehnolog, economist, 
dr. în economie, deputat, 
Parlamentul Republicii 
Moldova

62 Ostapciuc 
Eugenia mun. Chişinău 1947 PCRM

inginer-tehnolog, deputat, 
Parlamentul Republicii 
Moldova

63 Miron Anton mun. Chişinău 1941 PCRM
agronom-savant, politolog, 
deputat, Parlamentul 
Republicii Moldova

64 Todoroglo 
Dmitrii mun. Chişinău 1944 PCRM

agronom, deputat, 
Parlamentul Republicii 
Moldova

65 Florea Nina or. Şoldăneşti 1952 PCRM

economist-contabil, politolog, 
temporar neangajată în 
cîmpul muncii, prim-secretar 
al Comitetului raional 
Şoldăneşti al PCRM
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66 Bivol Ştefan or. Ialoveni 1975 PCRM

inginer, economist, 
preşedinte, Asociaţia de 
Coproprietari în Condominiu, 
or. Ialoveni

67 Pîrlog Vitalie s. Vărzăreşti,
r-nul Nisporeni 1974 -

jurist, preşedinte, AO „Alianţa 
pentru Justiţie şi Drepturile 
Omului”

68 Strogoteanu 
Efi m

s. Ecaterinovca,
r-nul Cimişlia 1960 PCRM jurist, primarul comunei 

Ecaterinovca, r-nul Cimişlia

69 Babiuc 
Aliona or. Briceni 1969 PCRM istoric, deputat, Parlamentul 

Republicii Moldova

70 Sava Valeriu or. Străşeni 1958 PCRM

politolog, sociolog, inginer-
mecanic, prim-secretar al 
Comitetului raional Călăraşi 
al PCRM

71 Baliţchi 
Valeri or. Ungheni 1956 PCRM

inginer, politolog, şef-adjunct, 
Staţia Ungheni, ÎS „Calea 
Ferată din Moldova”

72 Mahu 
Octavian mun.Bălţi 1977 PCRM

jurist, magistru în drept, 
director, Întreprinderea 
Municipală Bălţi „Gospodăria 
Specializată Auto”

73 Ciorici 
Valeriu

s. Ţareuca,
r-nul Rezina 1955 PCRM economist-contabil, 

preşedintele raionului Rezina

74 Ciubotaru 
Grigore mun. Chişinău 1961 PCRM

inginer-constructor, director, 
SRL „Societatea de Montaj 
şi Construcţii „Materiale de 
Construcţie Hînceşti” 

75 Panfi lov 
Valentina or. Căuşeni 1968 PCRM

medic, medic de familie, 
Ofi ciul Medicilor de Familie 
Grigorievca, r-nul Căuşeni

76 Cebotari 
Ivan or. Sîngerei 1952 PCRM

inginer-mecanic, director 
comercial,  ÎI „Snejana 
Cebotari”, or.Sîngerei

77 Ţugulea Ion or. Nisporeni 1957 PCRM

inginer-tehnolog, magistru 
în administraţia publică, 
prim-secretar al Comitetului 
raional Nisporeni al PCRM
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78 Buraga 
Eujenii or. Leova 1954 PCRM

inginer-constructor, prim-
secretar al Comitetului 
raional Leova al PCRM

79 Rotari 
Nicolae mun. Bălţi 1955 PCRM

tehnician-mecanic, director, 
Gospodăria agricolă 
„Demider-Com”, s. Prăjila, 
r-nul Floreşti

80 Grigoriev 
Igor mun. Chişinău 1974 PCRM

economist-contabil, con-
sultant principal, fracţiunea 
PCRM în Parlamentul Repu-
blicii Moldova

81 Terzi Fiodor or. Vulcăneşti,
UTA Găgăuzia 1959 PCRM politolog, pensionar MAI

82 Bolgar 
Maxim

or. Comrat,
UTA Găgăuzia 1984 PCRM

jurist, magistru în drept, 
lector, Universitatea de 
Stat din Comrat, secretar 
al CC Uniunea Tineretului 
Comunist din Moldova

83 Batrîncea 
Vlad mun. Chişinău 1981 PCRM

jurist, secretar al Comitetului 
raional al PCRM, sectorul 
Rîşcani, mun.Chişinău

84 Nicolaev 
Nicolai

or. 
Basarabeasca 1963 PCRM

inginer-electrician, şef,  
Direcţia furnizare energie 
electrică Basarabeasca, ÎS 
„Calea Ferată din Moldova” 

85
Stancev 
Gheorghe

s. Gara 
Catranîc
r-nul Făleşti

1951 PCRM

agronom, specialist în 
administraţia publică, 
primarul comunei Egorovca, 
r-nul Făleşti

86 Ţveatcov 
Nicolai

s. Valea Perjei,
r-nul Taraclia 1983 PCRM

politolog, dr. în ştiinţe 
politice, secretarul 
comitetului raional al PCRM, 
sectorul Buiucani, 
mun. Chişinău

87 Filipenco 
Olga or. Cahul 1983 PCRM

antropolog, prim-secretar al 
Comitetului raional Cahul al 
Uniunii Tineretului Comunist 
din Moldova 
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88 Bezer 
Mariana

s. Ciuciuleni,
r-nul Hînceşti 1966 PCRM

pedagog, psiholog, 
primarul satului Ciuciuleni, 
r-nul Hînceşti

89 Grozavu 
Igor

s. Gribova,
r-nul Drochia 1972 PCRM jurist, primarul satului 

Gribova, r-nul Drochia

90 Radu Oxana or. Ungheni 1976 PCRM jurist, deputat, Parlamentul 
Republicii Moldova

91 Ivanov 
Alexandru or. Orhei 1984 PCRM

economist-contabil, inspector 
fi scal superior, Inspectoratul 
Fiscal de Stat Orhei

92 Crestincova 
Maria

s. Stoianovca,
r-nul Cantemir 1963 PCRM pedagog, profesor, gimnaziu, 

s. Stoianovca, r-nul Cantemir

93 Baraneţchi 
Piotr

s. Cuconeştii 
Noi,
r-nul Edineţ

1974 PCRM pedagog, primarul satului 
Cuconeştii Noi, r-nul Edineţ

94 Cuciuc Oleg s. Sălcuţa,
r-nul Căuşeni 1971 PCRM

inginer-tehnolog, secretar 
eliberat al Comitetului raional 
Căuşeni al PCRM

95 Onişciuc 
Vitalie or. Criuleni 1967 PCRM

agronom, magistru în 
economie, profesor, 
Şcoala profesională nr.2, 
or. Criuleni

96 Mititiuc 
Victor or. Donduşeni 1974 PCRM jurist, vicepreşedintele 

raionului Donduşeni

97 Groapă 
Veaceslav

s. Holoşniţa, 
r-nul Soroca 1973 PCRM

antrenor sportiv, 
primarul comunei Holoşniţa, 
r-nul Soroca

98 Celacuş 
Valentina

s. Dolna, 
r-nul Străşeni 1963 PCRM agronom, primarul satului 

Dolna, r-nul Străşeni

99 Doga Denis mun. Chişinău 1988 PCRM
student, Universitatea 
Tehnică din Moldova, 
mun. Chişinău

100 Moscaliciuc 
Elizaveta

s. Dubăsarii 
Vechi,
r-nul Criuleni

1986 –

studentă, Universitatea de 
Stat de Medicină şi Farmacie 
„Nicolae Testemiţanu”, 
mun. Chişinău
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101 Isaev 
Alexandr mun. Chişinău 1969 PCRM jurnalist, redactor-şef, ziarul 

„Comunistul”, mun. Chişinău

102 Leadschii 
Anton mun. Chişinău 1987 PCRM

economist, inspector, 
Serviciul Securitate 
Aeronautică, ÎS ”Aeroportul 
Internaţional Chişinău”

103 Roşco 
Alexandr mun. Chişinău 1986 PCRM

jurist, temporar neangajat 
în cîmpul muncii, prim-
secretar al Uniunii Tineretului 
Comunist din Moldova 
sectorul Rîşcani, 
mun.Chişinău
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H O T Ă R Î R E
cu privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat 

în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Liberal, 
a simbolului electoral şi confi rmarea reprezentantului cu drept 

de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală

La 4 octombrie 2010 Partidul Liberal, conform art. 13, 15, 41, 44, 48 
alin. (4), 75, 77, 79 din Codul electoral, a depus la Comisia Electorală Cen-
trală procesul-verbal al şedinţei Consiliului Central al PL din 3 octombrie 
2010 cu privire la desemnarea a 99 candidaţi pentru funcţia de deputat în 
Parlamentul Republicii Moldova la alegerile parlamentare anticipate din 
28 noiembrie 2010, datele biografi ce ale candidaţilor, declaraţiile privind 
consimţămîntul lor de a candida la funcţia de deputat, conţinînd şi decla-
raţiile pe propria răspundere despre lipsa interdicţiilor legale/judecătoreşti 
de a candida, şi declaraţiile privind averea imobiliară, depunerile bancare, 
hîrtiile de valoare, sumele primite ca moştenire şi veniturile din ultimii 2 
ani, precum şi sursele acestor venituri, inclusiv veniturile din fondurile de 
investiţii, sub formă de dobîndă, din darea în arendă a proprietăţii. În lista 
candidaţilor au fost incluse 3 persoane fără apartenenţă politică.

Partidul Liberal a înaintat Comisiei simbolul electoral pentru imprimare 
în buletinul de vot care reprezintă mişcarea în aceeaşi direcţie a doi oameni 
uniţi, unul dintre care ţine în mînă o stea. Oamenii sînt înconjuraţi de un se-
micerc format din 27 de stele. Semicercul este închis de iniţialele PL. 

În aceeaşi şedinţă a fost desemnat în calitate de reprezentant cu drept 
de vot consultativ al partidului în Comisia Electorală Centrală dl Andrieş 
Roman. 

Materialele prezentate au fost verifi cate şi s-a constatat că ele cores-
pund prevederilor Codului electoral. 

În conformitate cu art. 13, 15, 18, 26, 41, 44, 48 alin. (4), 75, 77, 79 
din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală 
Centrală HOTĂRĂŞTE:

1. Se înregistrează 99 candidaţi la funcţia de deputat în Parlamentul 
Republicii Moldova pe lista Partidului Liberal pentru alegerile parlamentare 
anticipate din 28 noiembrie 2010.

2. Se înregistrează simbolul electoral pentru imprimare în buletinul de 
vot la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 care repre-
zintă mişcarea în aceeaşi direcţie a doi oameni uniţi, unul dintre care ţine 
în mînă o stea. Oamenii sînt înconjuraţi de un semicerc format din 27 de 
stele. Semicercul este închis de iniţialele PL.
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3. Se confi rmă în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ în 
Comisia Electorală Centrală pentru perioada electorală dl Andrieş Roman.

4. Candidaţii înregistraţi la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii 
Moldova, care cad sub incidenţa prevederilor art. 13 alin. (3) din Codul 
electoral, îşi vor suspenda activitatea în funcţia pe care o deţin cu începere 
de la 12 octombrie 2010. Actele de suspendare a activităţii în funcţia deţi-
nută se depun la Comisia Electorală Centrală pînă la 14 octombrie 2010.  
 

5. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.
(modif. prin hot. CEC nr. 3793 din 9 noiembrie 2010)

Preşedintele
Comisiei Electorale Centrale Eugeniu ŞTIRBU

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale Iurie CIOCAN

Chişinău, 11 octombrie 2010
Nr. 3628
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L I S T A
candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii 

Moldova pentru alegerile parlamentare anticipate 
din 28 noiembrie 2010 din partea Partidului Liberal, 

înregistraţi prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale 
nr. 3628 din 11 octombrie 2010, modifi cată prin hotărîrile 

nr. 3705 din 26 octombrie 2010, nr. 3794 din 9 noiembrie şi 
nr. 3856 din 19 noiembrie 2010

Nr.
d/o

Numele, 
prenumele Domiciliul Anul 

naşterii
Aparte-
nenţa

politică

Profesia 
(ocupaţia)

1. Ghimpu 
Mihai mun. Chişinău 1951 PL

jurist, Preşedinte al 
Parlamentului Republicii 
Moldova, Preşedinte 
interimar al Republicii 
Moldova

2. Şalaru 
Anatolie mun. Chişinău 1962 PL

medic, ministru, Ministerul 
Transporturilor şi 
Infrastructurii Drumurilor

3. Fusu Corina mun. Chişinău 1959 PL
jurnalist, deputat, 
Parlamentul Republicii 
Moldova

4. Hadârcă Ion mun. Chişinău 1949 PL
fi lolog, scriitor, deputat, 
Parlamentul Republicii 
Moldova

5. Munteanu 
Valeriu

s. Floreni, 
r-nul Anenii Noi 1980 PL jurist, deputat, Parlamentul 

Republicii Moldova

6. Bodrug Oleg mun. Chişinău 1965 PL
fi zician, editor, deputat, 
Parlamentul Republicii 
Moldova

7. Vieru Boris mun. Chişinău 1957 PL fi lolog, deputat, Parlamentul 
Republicii Moldova

8. Lupan 
Vladimir mun. Chişinău 1971 PL

diplomat, fi zician, consilier 
prezidenţial, Preşedinţia 
Republicii Moldova

9. Popa Victor mun. Chişinău 1949 -

jurist, profesor universitar, 
Universitatea Liberă 
Internaţională din Moldova, 
mun. Chişinău
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10. Cojocaru 
Vadim mun. Chişinău 1961 PL

economist, dr. în economie, 
deputat, Parlamentul 
Republicii Moldova

11. Guţu Ana mun. Chişinău 1962 PL

fi lolog, dr. în fi lologie, 
deputat, Parlamentul 
Republicii Moldova

12. Brega 
Gheorghe mun. Chişinău 1951 PL

urolog, chirurg oncolog, 
deputat, Parlamentul 
Republicii Moldova

13 . Lupu Ion
com. 
Vărzăreşti, 
r-nul Nisporeni

1963 PL
inginer-silvicultor, director, 
Agenţia „Apele Moldovei”, 
mun. Chişinău

14. Saharneanu 
Vladimir mun. Chişinău 1952 - jurnalist, preşedinte, Uniunea 

Jurnaliştilor din Moldova

15. Nemerenco 
Valeriu mun. Chişinău 1959 PL

jurist, dr. în drept, deputat, 
Parlamentul Republicii 
Moldova

16. Apostol Ion mun. Chişinău 1962 PL
pedagog, deputat, 
Parlamentul Republicii 
Moldova

17. Arhire 
Anatolie or. Ungheni 1956 PL inginer, deputat, Parlamentul 

Republicii Moldova

18. Vacarciuc 
Vadim mun. Bălţi 1972 PL

pedagog, antrenor, deputat, 
Parlamentul Republicii 
Moldova

19. Vasilachi 
Ana mun. Chişinău 1970 PL

jurist, viceministru, Ministerul 
Muncii, Protecţiei Sociale şi 
Familiei 

20. Cîrlig Mihail mun. Chişinău 1965 PL
medic, pretor, 
pretura sectorului Rîşcani, 
mun. Chişinău

21. Casian Ion mun. Chişinău 1953 PL
jurist, avocat, Baroul 
avocaţilor din Republica 
Moldova, mun. Chişinău

22. Şalaru 
Gheorghe

com. Gradişte, 
r-nul Cimişlia 1961 PL pedagog, ministru, 

Ministerul Mediului

23. Marinuţa 
Vitalie

s. Holercani,
r-nul Dubăsari 1970 PL traducător, militar, magistru, 

ministru, Ministerul Apărării
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24. Cebanu Ion mun. Chişinău 1984 PL
jurist, master în drept, 
ministru, Ministerul 
Tineretului şi Sportului

25. Moldovanu 
Mihail mun. Chişinău 1965 PL

medic, dr. în medicină, 
director, Direcţia sănătăţii, 
Consiliul municipal Chişinău

26. Arseni 
Alexandru mun. Chişinău 1952 _

jurist, conferenţiar 
universitar, Universitatea 
de Stat din Moldova, mun. 
Chişinău, membru, Consiliul 
Superior al Magistraturii

27. Berezovschi 
Valentin mun. Chişinău 1952 PL

pedagog, director, 
Liceul Teoretic „Mihail 
Berezovschi”, mun. Chişinău

28. Varta Ion mun. Chişinău 1958 PL

istoric, cercetător ştiinţifi c 
coordonator, şef, Secţia 
Istorie Modernă, Institutul 
de Istorie, Stat şi Drept, 
Academia de Ştiinţe a 
Moldovei

29. Carp Lilian s. Zamcioji, 
r-nul Străşeni 1978 PL

pedagog, şef de cabinet 
al primarului general, 
mun. Chişinău

30. Urîtu Ştefan or. Tiraspol 1951 PL
fi zician, pedagog, deputat, 
Parlamentul Republicii 
Moldova

31. Guzgan 
Valentin mun. Chişinău 1950 PL

pedagog, director, 
Liceul Teoretic „Ion 
Creangă”, mun. Chişinău

32. Ciobanu 
Sergiu mun. Chişinău 1982 PL

economist, jurist, 
viceministru, Ministerul 
Economiei 

33. Boaghie 
Dionisie

s. Măgdăceşti, 
r-nul Criuleni 1962 PL

inginer-silvicultor, director, 
Întreprinderea silvică 
Chişinău

34. Chitoroagă 
Ştefan

com. Sipoteni, 
r-nul Călăraşi 1959 PL

inginer, viceministru, 
Ministerul Agriculturii şi 
Industriei Alimentare 

35. Vătămanu 
Vasile mun. Chişinău 1955 PL jurnalist, temporar neangajat 

în cîmpul muncii
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36. Amoaşii Ilie or. Orhei 1953 PL medic, medic, 
IMSP Spitalul raional Orhei

37. Andronachi 
Nicolae

s. Mileştii Mici, 
r-nul Ialoveni 1980 PL

master în administrarea 
publică, economist, 
viceministru, Ministerul 
Tineretului şi Sportului

38. Trofi m 
Mihail or. Cahul 1973 PL economist, director adjunct, 

SA „Aqua-Prut”, or. Cahul

39. Cârnu 
Anatolie or. Ştefan Vodă 1951 PL

istoric, şef-adjunct, 
Ofi ciul teritorial Căuşeni al 
Cancelariei de Stat

40. Vlas Ştefan
s. Sărata-
Galbenă, 
r-nul Hînceşti

1964 PL
iluminare culturală, 
primarul comunei Sărata-
Galbenă, r-nul Hînceşti

41. Coadă 
Anatolie

s. Cîrnăţeni, 
r-nul Căuşeni 1969 PL pedagog, inspector şef, 

Inspecţia Ecologică Căuşeni

42. Boghean 
Sergiu or. Cantemir 1986 PL

istoric şi geograf, consultant, 
Ofi ciul de Afaceri şi Investiţii 
din Moldova, preşedinte, 
Organizaţia de tineret a 
Partidului Politic Partidul 
Liberal

43. Bejan 
Valerian

s. Mîndreşti, 
r-nul Teleneşti 1958 PL

inginer-tehnolog, dr. în ştiinţe 
tehnice, director general, 
SA „NOROC”, or. Teleneşti

44. Culicovschi 
Victor

s. Şofranovca, 
r-nul Cantemir 1970 PL

jurist, administrator, 
SC „Victor Culicovschi” SRL, 
or. Cantemir

45. Juganaru 
Igor

s. Sărata Nouă, 
r-nul Leova 1975 PL

jurist, director, 
ÎS „Întreprinderea pentru 
Silvicultură Iargara”, 
or. Iargara, r-nul Leova

46. Huzun 
Maria or. Sîngerei 1959 PL pedagog, specialist, 

Consiliul raional Sîngerei

47. Ivasi Boris or. Soroca 1957 PL
inginer-tehnolog, şef de 
secţie, SA „Hidroimpex”,
or. Soroca
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48. Colin 
Valentina or. Rîşcani 1958 PL economist, şef, Inspectoratul 

Fiscal Rîşcani

49. Roşca 
Violeta or. Drochia 1960 PL pedagog, inspector şef, 

Inspecţia Ecologică Drochia

50. Camerzan 
Arcadii

s. Camenca, 
r-nul Glodeni 1963 PL

pedagog, director, 
ÎI „Filadelfi a Camerzan”, 
s. Camenca, r-nul Glodeni

51. Paierele 
Leonid or. Şoldăneşti 1963 PL

pedagog, inspector-
şef, Inspecţia ecologică 
Şoldăneşti

52. Pavalean 
Albina

s. Răuţel, 
r-nul Făleşti 1965 PL

provizor analitic, manager, 
SRL „Danvic-Service”, 
s. Răuţel, r-nul Făleşti

53. Bargan Ion or. Cimişlia 1988 PL

student, Universitatea de 
Stat din Moldova, mun. Chi-
şinău, vicepreşedinte, Orga-
nizaţia de tineret a Partidului 
Politic Partidul Liberal

54. Creţu 
Arcadii

s. Corjeuţi, 
r-nul Briceni 1963 PL

inginer-programator, 
temporar neangajat în 
cîmpul muncii

55. Gîscă Ion or. Edineţ 1973 PL
agronom, administrator, 
ÎCS „World Saving Energy”, 
or. Edineţ

56. Nicolaiciuc 
Mariana

s. Coloniţa, 
mun. Chişinău 1982 PL inginer, temporar neangajată 

în cîmpul muncii

57. Botezatu 
Veaceslav or. Donduşeni 1982 PL

economist, manager 
operaţiuni bancare, 
BC „Moldindconbank” SA, 
fi liala Donduşeni

58. Şalari Vitalie com. Băcioi, 
mun. Chişinău 1977 PL

jurist, specialist principal, 
primăria municipiului 
Chişinău

59. Gulii Iraida or. Floreşti 1969 PL
pedagog, profesor, Liceul 
Teoretic „M. Eminescu”, 
or. Floreşti

60. Gutium 
Tatiana

s. Grătieşti, 
mun. Chişinău 1959 PL

medic-obstetrician, director, 
Maternitatea municipală nr. 2 
Chişinău
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naşterii
Aparte-
nenţa

politică

Profesia 
(ocupaţia)

61. Stratu 
Gheorghe

s. Abaclia, 
r-nul 
Basarabeasca

1959 PL

agronom, specialist în 
probleme de reglementare 
funciară, primărie, s. Abaclia, 
r-nul Basarabeasca

62. Bucşanu 
Vladimir

s. Ghidighici, 
mun. Chişinău 1955 PL jurist, inginer-şef, SA 

„Lusmecon”, mun. Chişinău

63. Calaidjoglu 
Nicolae

or. Vulcăneşti,
UTA Găgăuzia 1946 PL

istoric, preşedinte, Asociaţia 
obştească „Lumea Mea”, 
mun. Chişinău

64. Lungu 
Mariana

s. Vărvăreuca, 
r-nul Floreşti 1974 PL

contabil, consultant principal, 
Direcţia analiză, monitorizare 
şi evaluare a politicilor, 
Ministerul Tineretului şi 
Sportului

65. Căpăstru 
Victor

s. Bălăureşti,
r-nul Nisporeni 1966 PL

zootehnician-inginer, 
preşedinte, Cooperativa 
agricolă de întreprinzător 
„VEGETALCOM”, 
s. Bălăureşti, r-nul Nisporeni

66. Ştirbu Alina s. Recea, 
r-nul Străşeni 1987 PL

licenţiată în ştiinţe 
economice, business şi 
administrare, temporar 
neangajată în cîmpul muncii

67. Sofronovici 
Ştefan

or. Durleşti, 
mun. Chişinău 1957 PL

pedagog, cercetător ştiinţifi c, 
Institutul de Filologie, 
Academia de Ştiniţe a 
Moldovei, preşedinte, AO 
„Tezaur”, mun. Chişinău

68. Lari Mihail s. Sîngera, 
mun. Chişinău 1962 PL

inginer-mecanic, specialist 
principal, Direcţia generală 
transport public şi căi de 
comunicaţie, Consiliul 
municipal Chişinău

69. Crudu 
Violeta

s. Cruzeşti, 
mun. Chişinău 1975 PL fi lolog, profesor, Casa Limbii 

Române, mun. Chişinău

70. Roşca 
Andrei mun. Chişinău 1958 PL

inginer, preşedinte, 
SA „Calcar”, or. Vatra, 
mun. Chişinău
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d/o
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prenumele Domiciliul Anul 

naşterii
Aparte-
nenţa

politică

Profesia 
(ocupaţia)

71. Calancea 
Stepan

or. Vadul lui 
Vodă, mun. 
Chişinău

1955 PL medic, manager, temporar 
neangajat în cîmpul muncii

72. Buzu 
Veronica mun. Chişinău 1981 PL

politolog, lector universitar, 
Universitatea Tehnică din 
Moldova, mun. Chişinău

73. Boldurescu 
Ion

com. Sipoteni, 
r-nul Călăraşi 1987 PL

inginer-constructor, maste-
rand, Academia de Adminis-
trare Publică pe lîngă preşe-
dintele Republicii Moldova, 
vicepreşedinte, Organizaţia 
de tineret a Partidului Politic 
Partidul Liberal

74. Slobozianu 
Roman

or. Cricova, 
mun. Chişinău 1986 PL

trafi c de mărfuri şi pasageri, 
miner, SA „Mineral Cricova”, 
or. Cricova, mun. Chişinău

75. Cîrja Natalia com. Budeşti, 
mun. Chişinău 1976 PL

biolog, profesor, Liceul 
Teoretic „Budeşti”, com. 
Budeşti, mun. Chişinău

76. Paladi 
Margareta

s. Vărzăreşti, 
r-nul Nisporeni 1968 PL

medic, medic de familie, 
IMSP „Centrul de Sănătate 
Vatra”, or. Vatra, 
mun. Chişinău

77. Enciu 
Hristofor mun. Chişinău 1956 PL

pedagog, manager, 
SC „Entor-Auto” SRL, 
mun. Chişinău

78. Bujag 
Mariana mun. Chişinău 1974 PL

jurist, jurist, Agenţia pentru 
silvicultură „Moldsilva”, 
mun. Chişinău

79. Graur Victor mun. Chişinău 1967 PL
jurist, şef de secţie, 
„Centrul Mamei şi Copilului”, 
mun. Chişinău

80. Vatavu 
Dumitru mun. Chişinău 1963 PL

medic, pedagog, şef-adjunct, 
Direcţia educaţie, tineret şi 
sport, sectorul Rîşcani, 
mun. Chişinău

81. Cernat 
Vladimir or. Ialoveni 1974 PL

jurist-economist, director, 
SRL „CristSand Com”, 
or. Ialoveni
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82. Luca 
Luminiţa

s. Cioreşti, 
r-nul Nisporeni 1973 PL

asistent medical, asistent 
medical coordonator, Centrul 
de Sănătate, s. Cioreşti, 
r-nul Nisporeni

83. Tamaciuc 
Pavel or. Străşeni 1958 PL jurist-economist, şef, Ofi ciul 

Cadastral Teritorial Străşeni

84. Saşcov 
Galina or. Criuleni 1962 PL

pedagog, şef-adjunct, 
Direcţia asistenţă socială şi 
protecţie a familiei, Consiliul 
raional Criuleni

85. Bădărău 
Zinaida or. Călăraşi 1964 PL

istoric, profesor, Liceul 
Teoretic „V. Alecsandri”, 
or. Călăraşi

86.
Miron 
Natalia or. Orhei 1976 PL psiholog, psiholog, gimnaziul 

„M. Eminescu”, or. Orhei

87. Chiorescu 
Doina mun. Chişinău 1990 PL

studentă, Universitatea de 
Stat din Moldova, 
mun. Chişinău

88. Sin Iurie
s. Slobozia 
Mare, 
r-nul Cahul

1982 PL

management tehnologii 
informaţionale şi 
comunicare, specialist 
principal, Direcţia generală 
învăţămînt, Consiliul raional 
Cahul

89. Crăciun 
Ludmila

s. Pîrîta,
r-nul Dubăsari 1977 PL

pedagog, inspector, 
Inspectoratul Teritorial al 
Muncii Chişinău

90. Salcuţan 
Eugeniu

s. Mereni, 
r-nul Anenii Noi 1980 PL jurist, inspector şef, Inspecţia 

Ecologică Anenii Noi

91. Sîrbu Ion s. Buţeni,
r-nul Hînceşti 1959 PL

agronom, director executiv, 
organizaţia raionalǎ Hînceşti, 
Federaţia Naţională a 
Fermierilor din Moldova

92. Iucal Vasile or. Ungheni 1963 PL
istoric, director, Muzeul de 
Istorie şi Etnografi e, 
or. Ungheni

93. Savcenco 
Svetlana or. Căuşeni 1966 PL pedagog, educator, grădiniţa 

de copii nr. 1, or. Căuşeni
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94. Tulbure Ion com. Tîrşiţei, 
r-nul Teleneşti 1967 PL economist, primarul comunei 

Tîrşiţei, r-nul Teleneşti

95. Moldovanu 
Vladimir mun. Chişinău 1976 PL jursit, director, ÎI „Moldovanu 

Vladimir”, mun. Chişinău

96. Creţu Oleg or. Leova 1977 PL
avocat, jurist, director 
general, SRL „ALEXLEON-
COM”, or. Leova

97. Ursachi 
Angela

s. Mateuţi, 
r-nul Rezina 1972 PL

pedagog, şef adjunct, Ofi ciul 
Teritorial Orhei al Cancelariei 
de Stat

98. Beresteanu 
Anatolie

s. Topala, 
r-nul Cimişlia 1962 PL

medic anesteziolog 
reanimator, medic, IMSP 
Spitalul raional Cimişlia

99. Guţu Vasile or. Rîşcani 1959 PL
inginer-mecanic, director, 
Colegiul Agroindustrial, 
or. Rîşcani

100. Balan 
Rodica

s. Gribova, 
r-nul Drochia 1975 PL

medic, medic, Staţia Zonală 
Asistenţa Medicală Urgentă 
Drochia

101. Croitoru 
Veaceslav or. Şoldăneşti 1957 PL medic, medic internist, IMSP 

Spitalul raional Şoldăneşti

102. Marcoci 
Mihail or. Soroca 1958 PL

inginer-constructor, director, 
SA „Drumuri Soroca”,
or. Soroca

103. Spînu 
Dumitru or. Făleşti 1965 PL medic, vicedirector medical, 

IMSP Spitalul raional Făleşti
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H O T Ă R Î R E
cu privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat 

în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Mişcarea 
Acţiunea Europeană, a simbolului electoral, confi rmarea 

reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală 
Centrală şi persoanei responsabile de fi nanţe (trezorierul)

La 4 octombrie 2010 Partidul Mişcarea Acţiunea Europeană, conform 
art. 13, 15, 38 alin. (3), 41, 44, 48 alin. (4), 75, 77, 79 din Codul electoral 
nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, a depus la Comisia Electorală Centrală 
procesul-verbal al şedinţei Consiliului Naţional al Partidului din 2 octombrie 
2010 cu privire la desemnarea a 103 candidaţi pentru funcţia de deputat 
în Parlamentul Republicii Moldova la alegerile parlamentare anticipate din 
28 noiembrie 2010, datele biografi ce ale candidaţilor, declaraţiile privind 
consimţămîntul lor de a candida la funcţia de deputat, conţinînd şi decla-
raţiile pe propria răspundere despre lipsa interdicţiilor legale/judecătoreşti 
de a candida, şi declaraţiile privind averea imobiliară, depunerile bancare, 
hîrtiile de valoare, sumele primite ca moştenire şi veniturile din ultimii 2 
ani, precum şi sursele acestor venituri, inclusiv veniturile din fondurile de 
investiţii, sub formă de dobîndă, din darea în arendă a proprietăţii. În lista 
candidaţilor nu au fost incluse persoane fără apartenenţă politică.

Partidul Mişcarea Acţiunea Europeană a înaintat Comisiei simbolul 
electoral pentru imprimare în buletinul de vot – o cheie, dispusă înclinat 
spre partea dreaptă, în interiorul unui cerc (eclipsat). Sub cerc – iniţialele 
partidului, scrise cu majuscule, „MAE”, şi folosind fontul de bază „stencil”. 

În aceeaşi şedinţă a fost desemnat în calitate de reprezentant cu drept 
de vot consultativ al MAE în Comisia Electorală Centrală dl Lozinschi An-
drei şi în calitate de trezorier dna Lîsîi Tatiana.

Materialele prezentate au fost verifi cate şi s-a constatat că ele cores-
pund prevederilor Codului electoral. 

În conformitate cu art. 13, 15, 18, 26, 38 alin. (3), 41, 44, 48 alin. (4), 
75, 77, 79 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia 
Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE:

1. Se înregistrează 103 candidaţi la funcţia de deputat în Parlamentul 
Republicii Moldova pe lista Partidului Mişcarea Acţiunea Europeană pentru 
alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010.

2. Se înregistrează simbolul electoral pentru imprimare în buletinul de 
vot la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 – o cheie, 
dispusă înclinat spre partea dreaptă, în interiorul unui cerc (eclipsat). Sub 
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cerc – iniţialele partidului, scrise cu majuscule, „MAE”, şi folosind fontul de 
bază „stencil”.

3. Se confi rmă în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ în 
Comisia Electorală Centrală pentru perioada electorală dl Lozinschi Andrei.

4. Se confi rmă în calitate de persoană responsabilă de fi nanţe (trezo-
rier) pentru perioada electorală dna Lîsîi Tatiana.

5. Candidaţii înregistraţi la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii 
Moldova, care cad sub incidenţa prevederilor art. 13 alin. (3) din Codul 
electoral, îşi vor suspenda activitatea în funcţia pe care o deţin cu începere 
de la 12 octombrie 2010. Actele de suspendare a activităţii în funcţia deţi-
nută se depun la Comisia Electorală Centrală pînă la 14 octombrie 2010.  
 

6. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

Preşedintele
Comisiei Electorale Centrale Eugeniu ŞTIRBU

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale Iurie CIOCAN

Chişinău, 11 octombrie 2009
Nr. 3629
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L I S T A
candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii 

Moldova pentru alegerile parlamentare anticipate 
din 28 noiembrie 2010 din partea Partidului Mişcarea 

Acţiunea Europeană, înregistraţi prin hotărîrea 
Comisiei Electorale Centrale nr. 3629 din 11 octombrie 2010 

şi modifi cată prin hotărîrile nr. 3706 din 26 octombrie 
şi nr. 3720 din 29 octombrie 2010 

Nr.
d/o

Numele,
prenumele Domiciliul Anul 

naşterii
Aparte-
nenţa 

politică
Profesia (ocupaţia)

1. Untilă 
Veaceslav mun. Chişinău 1956 MAE

jurist, dr. în drept, 
conferenţiar universitar, 
deputat, Parlamentul 
Republicii Moldova, 
preşedintele MAE

2. Petrenco 
Anatolie mun. Chişinău 1954 MAE

dr. habilitat în istorie, 
profesor universitar, 
Universitatea de Stat 
din Moldova, prim-
vicepreşedinte al MAE

3. Colesnic 
Iurie mun. Chişinău 1955 MAE

scriitor, maestru al Literaturii, 
deputat, Parlamentul 
Republicii Moldova

4. Vasilache 
Gheorghe

s. Văleni, 
r-nul Cahul 1958 MAE inginer, preşedintele 

Consiliului raional Cahul

5. Enciu 
Valeriu mun. Chişinău 1956 MAE

medic veterinar, profesor, 
şef de catedră, Universitatea 
Agrară de Stat din Moldova, 
mun. Chişinău

6. Gudumac 
Ion or. Leova 1961 MAE inginer, preşedintele 

Consiliului raional Leova

7. Simon 
Dumitru or. Criuleni 1957 MAE economist, preşedintele 

Consiliului raional Criuleni

8. Hîncu Ion or. Cantemir 1959 MAE farmacist, vicepreşedintele 
raionului Cantemir

9. Jalbă Zoia or. Orhei 1957 MAE
pedagog, preşedinte, 
Forul Femeilor Europene, 
mun. Chişinău
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Aparte-
nenţa 

politică
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10. Muntean 
Valeriu mun. Chişinău 1955 MAE

inginer-mecanic, jurist, 
dr. în drept, vicepreşedinte, 
Compania „Inconex-com”, 
Macedonia

11. Neagu Ion mun. Chişinău 1953 MAE
inginer, secretar general, 
Partidul Mişcarea Acţiunea 
Europeană 

12. Baltaga 
Sergiu mun. Chişinău 1980 MAE

medic, doctorand, 
Universitatea de Stat de 
Medicină şi Farmacie 
„Nicolae Testemiţanu”, 
mun. Chişinău

13. Chitoroagă 
Vasile

s. Sireţi, 
r-nul Străşeni 1979 MAE jurist, temporar neangajat în 

cîmpul muncii

14. Pavaloi 
Andrei or. Căuşeni 1980 MAE

istoric, doctorand, director 
adjunct, Liceul profesional 
nr.1, mun. Chişinău

15. Afanasiev 
Veaceslav mun. Chişinău 1955 MAE

economist, vicedirector, 
Institutul de Dezvoltare a 
Societăţii, mun. Chişinău

16. Duminică 
Gheorghe or. Soroca 1957 MAE lucrător în cultură, profesor, 

Colegiu de Arte, or. Soroca

17. Toderaşcu 
Andrei or. Căuşeni 1949 MAE

fi lolog, şef, Direcţia Generală 
Învăţămînt, Tineret şi Sport, 
Consiliul raional Căuşeni

18. Goriuc Silvia mun. Chişinău 1969 MAE

jurist, dr. în drept, şef, 
catedra de drept, Institutul 
Nistrean de Economie şi 
Drept, mun. Bălţi

19. Ciobanu 
Valerian or. Edineţ 1955 MAE inginer, viceprimarul oraşului 

Edineţ

20. Lică 
Gheorghe or. Hînceşti 1965 MAE

manager, economist, 
director, ÎI „Lică-Nicuşor”, 
or. Hînceşti

21. Bîrsan Mihai or. Sîngerei 1957 MAE

pedagog, consilier, Agenţia 
de Stat pentru Proprietatea 
Intelectuală (AGEPI), 
or. Sîngerei
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22. Barbu 
Eugeniu

com. Pelivan, 
r-nul Orhei 1978 MAE economist, director, 

SRL „Parmasal”, or. Orhei

23. Babcineţchii 
Anatolie or. Rezina 1953 MAE

pedagog, director, 
Societatea pentru asigurări 
„Transelit”, or. Rezina

24. Gorgan 
Alexandru mun. Chişinău 1948 MAE aviator, colonel în rezervă, 

pensionar

25. Roşca 
Nicolae mun. Chişinău 1962 MAE

jurist, dr. în drept, şef de 
catedră, Universitatea de 
Stat din Moldova, 
mun. Chişinău

26. Pelin 
Nicolae

s. Cojuşna, 
r-nul Străşeni 1946 MAE

pedagog, fermier, 
GŢ „Ghiocel„, s. Cojuşna, 
r-nul Străşeni

27. Romaniuc 
Nicolae or. Donduşeni 1953 MAE ziarist, temporar neangajat în 

cîmpul muncii

28. Buciucianu 
Ion or. Rîşcani 1953 MAE pedagog, director de muzeu, 

s. Malinovscoe, r-nul Rîşcani

29. Prepeliţă 
Corneliu or. Ungheni 1979 MAE

profesor, inspector, Direcţia 
învăţămînt, tineret şi sport, 
Consiliul raional Ungheni

30. Tataru 
Mihail or. Şoldăneşti 1965 MAE

inginer-tehnolog, inspector 
energetic, Inspectoratul 
Energetic de Stat Şoldăneşti

31. Serbenco 
Elena or. Ştefan Vodă 1958 MAE tehnolog, contabil, temporar 

neangajată în cîmpul muncii

32. Racu 
Grigore

s. Holercani, 
r-nul Dubăsari 1957 MAE economist, temporar 

neangajat în cîmpul muncii

33. Furdui 
Alexandru mun. Chişinău 1986 MAE

inginer, lector superior, 
Universitatea Tehnică a 
Moldovei, mun. Chişinău

34. Croitor 
Cornel mun. Chişinău 1981 MAE

medic, doctorand, 
Universitatea de Stat de 
Medicină şi Farmacie 
„Nicolae Testemiţanu”, 
mun. Chişinău
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35. Cărăuşu 
Pavel or. Cimişlia 1946 MAE

pedagog, profesor, Liceul 
Teoretic „Mihai Eminescu”, 
or. Cimişlia

36. Сaculiea 
Alexandr mun. Chişinău 1965 MAE inginer, temporar neangajat 

în cîmpul muncii

37. Lăpuşneanu 
Galina

s. Speia, 
r-nul Anenii Noi 1954 MAE pedagog, temporar 

neangajată în cîmpul muncii

38. Galbura 
Gheorghe mun. Chişinău 1961 MAE relaţii internaţionale, colonel 

în rezervă, pensionar

39. Guzun 
Gheorghe

com. Chiţcanii 
Vechi, 
r-nul Teleneşti

1959 MAE medic, medic chirurg, ÎMSP 
Spitalul raional Floreşti

40. Meleca 
Vladimir

s. Varniţa, 
r-nul Anenii Noi 1955 MAE

medic, psihoterapeut, 
mănăstirea Sfi ntei Înălţări a 
Domnului Noul-Neamţ, 
s. Chiţcani, r-nul Slobozia

41. Piatihacinîi 
Mihail or. Ialoveni 1955 MAE

constructor, director, 
ÎI „Ludmila Piatihacinîi”, 
or. Ialoveni

42. Zosim Petru s. Corjeuţi, 
r-nul Briceni 1949 MAE

 medic veterinar, 
şef de sector, s. Corjeuţi, 
r-nul Briceni

43. Pozdircă 
Pavel

s. Şestaci, r-nul 
Şoldăneşti 1970 MAE

inginer, director, ÎI „Pavel şi 
Cristi Pozdircă”, s. Şestaci, 
r-nul Şoldăneşti

44. Bîzu Ion s. Cîrpeşti, 
r-nul Cantemir 1971 MAE jurist, primarul satului 

Cîrpeşti, r-nul Cantemir

45. Urecheanu 
Gheorghe

s. Bilicenii 
Vechi, 
r-nul Sîngerei

1958 MAE jurist, pensionar

46. Bouroş Ion or. Nisporeni 1949 MAE

fi lolog, jurnalist, profesor, 
Liceul Teoretic „Alexandru 
cel Bun” s. Vărzăreşti, 
r-nul Nisporeni

47. Rusnac Iurie mun. Chişinău 1957 MAE jurnalist, director, SC „AREA 
DOMI”, mun. Chişinău

48. Boşcănean 
Zinaida mun. Chişinău 1950 MAE pedagog, pensionar



370

Nr.
d/o

Numele,
prenumele Domiciliul Anul 

naşterii
Aparte-
nenţa 

politică
Profesia (ocupaţia)

49. Bencheci 
Ion mun. Chişinău 1973 MAE

coregraf, lector, Universitatea 
Pedagogică 
de Stat „Ion Creangă”, 
mun. Chişinău

50. Ciuchitu 
Vera mun. Chişinău 1955 MAE

contabil, economist, director, 
SRL „APTOLENT-PLUS”, 
mun. Chişinău

51. Pavalachi 
Valeriu

or. Vulcăneşti, 
UTA Găgăuzia 1974 MAE

inginer-constructor, director, 
SRL „Marigortrans”, or. 
Vulcăneşti, UTA Găgăuzia

52. Plugaru 
Marin mun. Chişinău 1960 MAE

economist, director fi nanciar, 
Compania Internaţională de 
Asigurări „ASITO”, 
mun. Chişinău

53. Timuţă Lidia or. Călăraşi 1964 MAE

biolog, dr. în biologie, 
profesor, Liceul Teoretic 
„Vasile Alecsandri”, 
or. Călăraşi

54. Bacalu 
Constantin or. Făleşti 1957 MAE

inginer-constructor, diriginte 
de şantier, SRL „MS-
Construct”, mun. Bălţi

55. Bubulici 
Marin

s. Chetrosu, 
r-nul Drochia 1963 MAE inginer, maistru, 

SA „CMM 28”, or. Drochia 

56. Cocier 
Leonid mun. Chişinău 1980 MAE

inginer-silvicultor, director, 
ÎI „Cocier Leonid”, 
s. Codreanca, r-nul Străşeni

57. Duloglu 
Dmitri

s. Cişmichioi, 
UTA Găgăuzia 1950 MAE

inginer-hidrotehnician, 
fermier, GŢ „Duloglu Dmitri”, 
s. Cişmichioi, UTA Găgăuzia

58. Gribineţ 
Andrei

s. Carabetovca, 
r-nul 
Basarabeasca

1983 MAE

pedagog, profesor, Liceul 
Teoretic „Mihai Eminescu”, 
s. Carabetovca, 
r-nul Basarabeasca

59. Mocreac 
Alexei or. Grigoriopol 1959 MAE

inginer, director adjunct, 
Liceul Teoretic „Ştefan cel 
Mare”, or. Grigoriopol 

60. Anton Loreti or. Teleneşti 1963 MAE
economist-merceolog, şef, 
Secţia economie, Consiliul 
raional Teleneşti
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61. Rusu 
Nicolae mun. Chişinău 1948 MAE

scriitor, preşedinte, Fondul 
literar al scriitorilor, 
mun. Chişinău 

62. Golovatii Ion mun. Chişinău 1958 MAE jurist, avocat, temporar 
neangajat în cîmpul muncii

63. Bondarenco 
Nina mun. Chişinău 1949 MAE

pedagog, profesor, 
Liceul Teoretic 
„S. Rahmaninov”, 
mun. Chişinău

64. Catan Alexei or. Rîbniţa 1962 MAE inginer, inginer-şef, Reţelele 
electrice Rîbniţa

65. Tanas Silvia mun. Chişinău 1965 MAE
drept, lector universitar, 
Universitatea „Perspectiva-
INT”, mun. Chişinău

66. Vodă Tudor 
(Ricu) mun. Chişinău 1961 MAE

muzician, conducător, 
Formaţia „Viitorul”, 
mun. Chişinău

67. Hîncu 
Dumitru mun. Chişinău 1990 MAE

student, Academia de Studii 
Economice din Moldova, 
mun. Chişinău 

68. Ciobanu 
Valentina mun. Chişinău 1957 MAE

bibliotecar, bibliotecar, Liceul 
Teoretic „Dante Alighieri”, 
mun. Chişinău

69. Zaharia 
Mihaela mun. Chişinău 1981 MAE

licenţiată în limba şi literatura 
engleză, manager-vînzări, 
SRL „Alianţa Imobiliară”, 
mun. Chişinău

70. Musteaţe 
Artiom or. Ungheni 1984 MAE

licenţiat în relaţii 
internaţionale, temporar 
neangajat în cîmpul muncii

71. Popa 
Dumitru mun. Chişinău 1984 MAE inginer, director, SRL 

„Mobicel”, mun. Chişinău

72. Curechi Ilie mun. Chişinău 1991 MAE
student, Universitatea 
Cooperatist-Comercială din 
Moldova, mun. Chişinău

73. Gurschi 
Tudor mun. Chişinău 1989 MAE

student, Universitatea 
Tehnică a Moldovei, 
mun. Chişinău
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74. Malai Maria
s. Cobusca 
Nouă, r-nul 
Anenii Noi

1954 MAE
pedagog, profesor, 
Liceul Teoretic „Hyperion”, 
or. Anenii Noi

75. Ţîcu Rodica or. Călăraşi 1986 MAE
contabil, administrator, 
SRL „Park avenue-invest”, 
mun. Chişinău

76. Tipa Victor or. Leova 1986 MAE
jurist, magistru în drept, 
agent comercial, Compania 
„Coca Cola”, mun. Chişinău

77. Pşenicinîi 
Igor mun. Chişinău 1983 MAE

jurist, specialist principal, 
Serviciul stare civilă, 
Ministerul Justiţiei

78. Calmîş 
Iraida or. Străşeni 1953 MAE

economist, director, 
SRL „Alexandros Service” , 
or. Străşeni

79. Patlati Olga mun. Bălţi 1961 MAE fi zician, Colegiul Politehnic, 
mun. Bălţi

80. Obleac 
Lilian mun. Chişinău 1974 MAE economist, temporar 

neangajat în cîmpul muncii

81. Guşovschi 
Vladimir

s. Puhăceni, 
r-nul Anenii Noi 1988 MAE

politolog, licenţiat în ştiinţe 
politice, temporar neangajat 
în cîmpul muncii

82. Burez 
Serghei mun. Chişinău 1988 MAE

student, Universitatea 
Tehnică a Moldovei, 
mun. Chişinău

83. Nistrean 
Vitalie

s. Criva, 
r-nul Briceni 1987 MAE

politolog, licenţiat în ştiinţe 
politice, temporar neangajat 
în cîmpul muncii

84. Ostaş Olga or. Căuşeni 1970 MAE
profesor, director adjunct, 
Liceul Teoretic „Mihai 
Eminescu”, or. Căuşeni 

85. Guţu Andrei mun. Chişinău 1989 MAE
student, Universitatea de 
Stat din Moldova, 
mun. Chişinău

86. Ugrinovici 
Alina mun. Chişinău 1989 MAE

studentă, Universitatea 
Agrară de Stat din Moldova, 
mun. Chişinău
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87. Odobescu 
Denis mun. Chişinău 1988 MAE

politolog, licenţiat în ştiinţe 
politice, temporar neangajat 
în cîmpul muncii

88. Patic 
Dumitru

s. Echimăuti, 
r-nul Rezina 1985 MAE istoric, manager-vînzări, SRL 

„LOBI-GP”, mun. Chişinău

89. Batrincea 
Sofi a

s. Marcăuţi, 
r-nul Dubăsari 1957 MAE

pedagog, director adjunct, 
gimnaziu, s. Marcăuţi, 
r-nul Criuleni

90. Plugari 
Cătălina mun. Chişinău 1989 MAE

studentă, Universitatea 
Agrară de Stat din Moldova, 
mun. Chişinău

91. Stînca 
Alexandra mun. Chişinău 1963 MAE

pedagog, profesor, 
Colegiul de Construcţie, 
mun. Chişinău

92. Malcoci Iulia mun. Chişinău 1950 MAE

fi zician, dr. în ştiinţe fi zico-
matematice, consultant, 
Consiliul Suprem pentru 
Ştiinţă şi Dezvoltare, 
Academia de Ştiinţe a 
Moldovei, mun. Chişinău 

93. Gavriliţă 
Andrei or. Teleneşti 1985 MAE

economist, specialist 
principal, Secţia economie, 
Consiliul raional Teleneşti

94. Strîmbanu 
Mariana mun. Chişinău 1990 MAE

studentă, Universitatea 
de Stat din Moldova, 
mun. Chişinău

95. Baltaga 
Maxim or. Orhei 1981 MAE marketing, antreprenor, 

or. Orhei

96. Andoni 
Elena

s. Hănăseni, 
r-nul Cantemir 1983 MAE

specialist în administraţia 
publică, specialist, Secţia 
asistenţă socială, Consiliul 
raional Cantemir

97. Dobrea 
Nionila mun. Chişinău 1991 MAE

studentă, Academia de Studii 
Economice din Moldova, 
mun. Chişinău 

98. Bodrug 
Marin or. Ungheni 1990 MAE

student, Universitatea de 
Stat din Moldova, 
mun. Chişinău
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99. Chirvas 
Galina or. Nisporeni 1986 MAE contabil, temporar 

neangajată în cîmpul muncii

100. Zlaia Aurica s. Bahmut, 
r-nul Călăraşi 1988 MAE

studentă, Academia de 
Studii Economice a 
Moldovei, mun. Chişinău 

101. Colesnic 
Vasile

s. Piatra, 
r-nul Orhei 1988 MAE

masterand, Universitatea 
de Stat din Moldova, 
mun. Chişinău 

102. Racu 
Ghenadie

s. Holercani, 
r-nul Dubăsari 1989 MAE

student, Universitatea 
Agrară de Stat din Moldova, 
mun. Chişinău

103. Petreanu 
Svetlana

s. Tartaul, 
r-nul Cantemir 1981 MAE

specialist în administraţia 
publică, consultant, Centrul 
de atragere a investiţiilor 
străine, or. Cantemir
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H O T Ă R Î R E
cu privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat 

în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Popular 
Creştin Democrat, a simbolului electoral şi confi rmarea 

reprezentantului cu drept de vot consultativ 
în Comisia Electorală Centrală

La 4 octombrie 2010 Partidul Popular Creştin Democrat, conform art. 
13, 15, 41, 44, 48 alin. (4), 75, 77, 79 din Codul electoral nr.1381-XIII din 
21 noiembrie 1997, a depus la Comisia Electorală Centrală procesul-ver-
bal al şedinţei Consiliului Naţional al PPCD din 3 octombrie 2010 cu privire 
la desemnarea a 103 candidaţi pentru funcţia de deputat în Parlamentul 
Republicii Moldova la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 
2010, datele biografi ce ale candidaţilor, declaraţiile privind consimţămîntul 
lor de a candida la funcţia de deputat, conţinînd şi declaraţiile pe propria 
răspundere despre lipsa interdicţiilor legale/judecătoreşti de a candida, şi 
declaraţiile privind averea imobiliară, depunerile bancare, hîrtiile de va-
loare, sumele primite ca moştenire şi veniturile din ultimii 2 ani, precum şi 
sursele acestor venituri, inclusiv veniturile din fondurile de investiţii, sub 
formă de dobîndă, din darea în arendă a proprietăţii. În lista candidaţilor a 
fost inclusă o persoană fără apartenenţă politică.

Partidul Popular Creştin Democrat a înaintat Comisiei simbolul electo-
ral pentru imprimare în buletinul de vot – o inimă pe care este proiectată 
efi gia domnitorului Ştefan cel Mare şi Sfînt înălţînd Sfînta Cruce, iar efi gia 
este încadrată într-o cunună de 12 stele aurii.

În aceeaşi şedinţă a fost desemnată în calitate de reprezentant cu 
drept de vot consultativ al partidului în Comisia Electorală Centrală dna 
Mihai Natalia. 

Materialele prezentate au fost verifi cate şi s-a constatat că ele cores-
pund prevederilor Codului electoral. 

În conformitate cu art. 13, 15, 18, 26, 41, 44, 48 alin. (4), 75, 77, 79 din 
Codul electoral, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE:

1. Se înregistrează 103 candidaţi la funcţia de deputat în Parlamen-
tul Republicii Moldova pe lista Partidului Popular Creştin Democrat pentru 
alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010.

2. Se înregistrează simbolul electoral pentru imprimare în buletinul de 
vot la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 – o inimă 
pe care este proiectată efi gia domnitorului Ştefan cel Mare şi Sfînt înălţînd 
Sfînta Cruce, iar efi gia este încadrată într-o cunună de 12 stele aurii.
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3. Se confi rmă în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ în 
Comisia Electorală Centrală pentru perioada electorală dna Mihai Natalia.

4. Candidaţii înregistraţi la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii 
Moldova, care cad sub incidenţa prevederilor art. 13 alin. (3) din Codul 
electoral, îşi vor suspenda activitatea în funcţia pe care o deţin cu începere 
de la 12 octombrie 2010. Actele de suspendare a activităţii în funcţia deţi-
nută se depun la Comisia Electorală Centrală pînă la 14 octombrie 2010. 

5. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

Preşedintele
Comisiei Electorale Centrale Eugeniu ŞTIRBU

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale Iurie CIOCAN

Chişinău, 11 octombrie 2010
Nr. 3630
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L I S T A
candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii 

Moldova pentru alegerile parlamentare anticipate 
din 28 noiembrie 2010 din partea Partidului Popular Creştin 

Democrat, înregistraţi prin hotărîrea Comisiei Electorale 
Centrale nr. 3630 din 11 octombrie 2010, modifi cată prin 

hotărîrile nr. 3657 din 15 octombrie 2010 şi nr. 3858 
din 19 noiembrie 2010

Nr. 
d/o

Numele, 
prenumele Domiciliul Anul

naşterii
Aparte-
nenţa

politică
Profesia

(ocupaţia)

1 Roşca Iurie mun. Chişinău 1961 PPCD jurnalist, preşedinte, Partidul 
Popular Creştin Democrat

2 Ciobanu 
Victor 

s. Pîrliţa,
r-nul Ungheni 1984 PPCD

economist, jurist, preşedinte, 
Organizaţia de Tineret 
„Noua Generaţie” a PPCD, 
manager, Cartelul Ţărănesc 
„Sf. Gheorghe”

3 Ţurcanu 
Igor or. Hînceşti 1972 PPCD

economist, vicepreşedintele 
raionului Hînceşti, 
vicepreşedinte PPCD

4 Ciuru Igor mun. Bălţi 1981 PPCD jurist, Cartelul Ţărănesc 
„Sf. Gheorghe”

5 Cozii Iuri mun. Chişinău 1966 PPCD
jurnalist, redactor-şef, 
revista „Naşe Pokolenie”, 
mun. Chişinău

6 Ţurcanu 
Dinu or. Căuşeni 1980 PPCD jurist, Cartelul Ţărănesc 

„Sf. Gheorghe”

7 Covaci Ivan or. Taraclia 1972 PPCD inginer, director, SRL 
„Hartum TV”, or. Taraclia

8 Cebanu 
Dorin

s. Dănceni,
r-nul Ialoveni 1971 PPCD

jurist, administrator, Agenţia 
de securitate „ALFASPIRIT” 
SRL, mun. Chişinău

9 Mîndru 
Nicolae or. Şoldăneşti 1966 PPCD pedagog, director, şcoala 

primară, or. Şoldăneşti 

10 Buşilă Radu com. Truşeni, 
mun. Chişinău 1979 PPCD jurist, preşedinte, Asociaţia 

Juriştilor Creştin-Democraţi 

11 Şerpul 
Valentina mun. Chişinău 1959 PPCD pedagog, preşedinte, AO 

„Transnistria”, mun. Chişinău
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12 Lupaşco 
Mihail mun. Chişinău 1963 PPCD jurnalist, temporar neangajat 

în cîmpul munci

13 Ioniţă 
Constantin

s. Sireţi, 
r-nul Străşeni 1965 PPCD istoric, vicepreşedintele 

raionului Străşeni

14 Secăreanu 
Ştefan mun. Chişinau 1959 PPCD jurnalist, consultant, Cartelul 

Ţărănesc „Sf. Gheorghe”

15 Stavinschi 
Liuba or. Rezina 1961 PPCD pedagog, viceprimarul 

oraşului Rezina

16 Dudnic 
Marcela

s. Drochia, 
r-nul Drochia 1987 PPCD

licenţiată în fi lologie, 
preşedinte, consultant clienţi, 
SRL „Trader ICS „Metro 
Cash&Carry” Moldova”, 
mun. Bălţi

17 Capbătut 
Alexei or. Anenii Noi 1978 PPCD

jurist, administrator, 
SRL „PRIM-FACTOR”, 
or. Anenii Noi

18 Grosu 
Dragoş 

s. Şuri, 
r-nul Drochia 1982 PPCD

licenţiat în istorie şi drept, 
consultant juridic, Cartelul 
Ţărănesc „Sf. Gheorghe”, 
mun. Bălţi

19 Negru Pavel mun. Chişinău 1962 PPCD
inginer, administrator, 
ÎI „Pavel Negru”, 
mun. Chişinău 

20 Ţurcanu 
Igor or. Edineţ 1969 PPCD

jurist, avocat, 
Biroul individual de avocaţi 
„Igor Ţurcanu”, or. Edineţ 

21 Nesterovschi 
Valeriu or. Floreşti 1961 PPCD jurist, director, SRL „Favorit”, 

or. Floreşti

22 Tabără 
Gheorghe or. Nisporeni 1961 - economist, director, 

SRL „Canata”, or. Nisporeni

23 Gîrneţ Ilie s. Roşu, 
r-nul Cahul 1982 PPCD pedagog, profesor, gimnaziu, 

s. Roşu, r-nul Cahul

24 Ursu
 Grigore or. Călăraşi 1960 PPCD

inginer, şef de sector, Reţele 
Centrul de Telecomunicaţii 
Călăraşi

25 Guşilă Ilie mun. Chişinău 1954 PPCD medic, medic, IMSP Spitalul 
raional Căuşeni
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26 Rabei 
Sergiu mun. Chişinău 1985 PPCD

economist, administrator, 
SRL „Novara Invest”, 
mun. Chişinău 

27 Cotruţă 
Călin mun. Chişinău 1980 PPCD

jurist, avocat stagiar, Biroul 
Individual de avocaţi „Cergă 
Ion”, mun. Chişinău

28 Corduneanu 
Alexandru mun. Chişinău 1953 PPCD

inginer-electronist, director, 
Cartelul Ţărănesc 
„Sf. Gheorghe”, mun. Chişinău

29 Gologan 
Vasile

com. Bacioi, 
mun. Chişinău 1973 PPCD

pedagog, antrenor, Liceul 
Teoretic „Grigore Vieru”, 
mun. Chişinău

30 Ţurcanu 
Denis or. Rîşcani 1982 PPCD

inginer, director, Centrul 
de resurse şi asigurare a 
durabilităţii investiţiilor, 
or.  Rîşcani

31 Chesari 
Svetlana mun. Chişinău 1974 PPCD

jurist, preşedinte, Asociaţia 
de Studii Sociale Aplicative 
„Astreea”, mun. Chişinău 

32 Repida 
Alexandr mun. Chişinău 1986 PPCD

economist, vicepreşedinte, 
fi liala municipală Chişinău a 
PPCD

33 Rusu Iurie or. Rezina 1968 PPCD economist, director, SRL 
„Rusu-Optimal”, or. Rezina

34 Petre 
Violeta or. Ungheni 1970 PPCD

pedagog, director, Centrul de 
resurse şi atragere a investi-
ţiilor, or. Ungheni, preşedinte, 
fi liala Ungheni a PPCD

35 Grijuc Petru or. Glodeni 1956 PPCD
jurist, director, SRL „Gripin-
Com”, preşedinte, fi liala 
raională Glodeni a PPCD

36 Boişteanu 
Sergiu or. Drochia 1981 PPCD

licenţiat în ştiinţe politice, 
consultant juridic, Cartelul 
Ţărănesc „Sf. Gheorghe”  

37 Chiţan 
Vasile

s. Copăceni, 
r-nul Sîngerei 1960 PPCD manager, director, ÎI „Axinia 

Chiţan”, or. Sîngerei 

38 Moscalu 
Tudor or. Drochia 1959 PPCD

agronom,  şef-adjunct, 
Direcţia de supraveghere 
fi tosanitară şi control 
semincer, or. Drochia 
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39 Roşca 
Ştefan 

s. Hirova, 
r-nul Călăraşi 1985 PPCD jurist-economist, temporar 

neangajat în cîmpul muncii

40 Tătaru 
Anatol

s. Crihana 
Veche,  
r-nul Cahul

1972 PPCD
medic, director, SRL „Tătaru 
Textil”, s. Crihana Veche,  
r-nul Cahul

41 Bordian 
Andrei or. Rezina 1983 PPCD teolog, director, SRL 

„Naidrob”, or. Rezina 

42 Gorodenco 
Vadim mun. Chişinău 1969 PPCD

inginer mecanic, maistru, 
Regia Transport Electric, 
mun. Chişinău 

43 Juravschi 
Alexei

s. Chircăieşti,       
r-nul Căuşeni 1986 PPCD

economist, contabil-şef, AO 
„Institutul pentru Dezvoltare 
Regională şi Administrativă 
Durabilă”, mun. Chişinău

44 Babcineţchi 
Igor or. Şoldăneşti 1970 PPCD director, SC „Labis-com”, 

SRL, or. Şoldăneşti

45 Bogaciov 
Oleg

s. Corbu, 
r-nul 
Donduşeni

1965 PPCD
electrician, fermier, 
GŢ „Bogaciov Oleg”, 
s. Corbu, r-nul Donduşeni

46 Cogălniceanu 
Alexandru or. Orhei 1966 PPCD inginer-constructor, inginer, 

SRL „Expo-Costas”, or. Orhei

47 Bortnic 
Denis

s. Bulboaca, 
r-nul Anenii Noi 1984 PPCD

inginer, manager, SRL 
„Icatex-PRO” , preşedinte, 
Organizaţia de Tineret „Noua 
Generaţie”, fi liala Anenii Noi

48 Bătrînac 
Iulia mun. Chişinău 1969 PPCD

pedagog, specialist principal, 
Direcţia generală educaţie, 
tineret şi sport, Consiliul 
municipal Chişinău

49 Grosu 
Valerian

s. Bahmut,          
r-nul Călăraşi 1954 PPCD

arhitect, profesor, Şcoala de 
arte pentru Copii,
 s. Corneşti, r-nul Ungheni

50 Ciubotaru 
Andrei or. Călăraşi 1963 PPCD

pedagog, director, Direcţia 
generală învăţămînt, tineret 
şi sport, Consiliul raional 
Călăraşi

51 Hotnogu 
Vitalie or. Cahul 1988 PPCD

economist, masterand, 
Universitatea de Stat 
„B.P.Hasdeu”, or. Cahul 
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52 Guţu Simion mun. Bălţi 1960 PPCD pedagog, profesor, Şcoala 
profesională nr. 4, mun. Bălţi

53 Rusu 
Nicolae or. Ştefan Vodă 1955 PPCD

medic, preşedinte, 
Cooperativa de Consum 
Ştefan Vodă

54 Croitoru 
Andrei 

s. Cazangic,        
r-nul Leova 1987 PPCD

pedagog, profesor, 
Gimnaziul „Mihai Viteazul”, 
com. Cazangic, r-nul Leova

55 Decuseară 
Tatiana

com. Băcioi,  
mun. Chişinău 1985 PPCD

licenţiată în relaţii 
internaţionale, consultant, 
fracţiunea PPCD, Consiliul 
municipal  Chişinău

56 Staviţa 
Anatolie or. Soroca 1949 PPCD

inginer, director, SA „SOR-
Etalon”, preşedinte, fi liala 
raională Soroca a PPCD

57 Fîntînă 
Sergiu

s. Mărăndeni,      
r-nul Făleşti 1980 PPCD inginer, primarul satului 

Mărăndeni, r-nul Făleşti

58 Procop 
Natalia mun. Chişinău 1983 PPCD

doctorand, Institutul 
Patrimoniului Cultural, 
Academia de Ştiinţe a 
Moldovei, mun. Chişinău

59 Pocriciuc 
Sergiu

s. Caplani,          
r-nul Ştefan 
Vodă

1971 PPCD
jurist, specialist principal, 
pretura sectorului Botanica, 
mun. Chişinău

60 Cujba Lucia s. Cazangic,        
r-nul Leova 1991 PPCD

studentă, Universitatea 
de Stat din Moldova, 
mun. Chişinău

61 Moldovanu 
Vasile

or. Sîngera,   
mun. Chişinău 1955 PPCD tehnician-mecanic, maistru, 

SA  „UNIC”, mun. Chişinău

62 Sandu 
Veaceslav

s. Orac,                
r-nul Leova 1964 PPCD

agronom, administrator, 
ÎI „Lucreţia Sandu”, s. Orac,                
r-nul Leova

63 Pîrlog 
Alexandr or. Căuşeni 1990 PPCD

membru, Biroul Permanent 
al Organizaţiei de Tineret 
„Noua Generaţie” a PPCD

64 Vudvud 
Cătalina 

s. Napadova, 
r-nul Floreşti 1991 PPCD

studentă, Universitatea 
de Stat din Moldova, 
mun. Chişinău 
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65 Hatmanu 
Radu mun. Chişinau 1976 PPCD

pedagog, dierctor, 
SRL „Dialect-Service”, 
mun. Chişinău

66 Nastas 
Vasile mun. Chişinău 1948 PPCD inginer, mecanic, SRL „Agro 

Mondial”, mun. Chişinău

67 Dodi 
Nicolae

com. Bubuieci, 
mun. Chişinău 1952 PPCD

tehnician-constructor, 
director, SRL  „Claus-D”, 
mun. Chişinău

68 Şeremet 
Andrei or. Cahul 1986 PPCD

masterand, Universitatea 
de Stat din Moldova, mun. 
Chişinău, coordonator de 
proiecte, Cartelul Ţărănesc 
„Sf. Gheorghe”

69 Beschieru 
Nicolae

com. Bubuieci,  
mun. Chişinău 1957 PPCD lăcătuş, SA „Termocom”, 

mun. Chişinău

70 Cebotari 
Ana or. Donduşeni 1990 PPCD

contabil, contabil, 
ÎI „Acva Marin Cebotari”, 
or. Donduşeni

71 Cîrlig Ion s. Tănătari,          
r-nul Căuşeni 1966 PPCD jurist, avocat particular, 

s. Tănătari, r-nul Căuşeni

72 Vozian Igor s. Copanca,         
r-nul Căuşeni 1970 PPCD inginer, temporar neangajat 

în cîmpul muncii

73
Carcea 
Galina s. Lopatnic,         

r-nul Edineţ 1968 PPCD
pedagog, educator, grădiniţa 
de copii „Rîndunica”, 
s. Lopatnic, r-nul Edineţ

74 Zănagă 
Roman or. Şoldăneşti 1961 PPCD

manager, manager, 
SC „La Roman şi Svetlana”, 
or. Şoldăneşti 

75 Boico 
Nicolai

s. Voloviţa,         
r-nul Soroca 1951 PPCD

mecanic, manager, 
SRL „Miramax”, s. Voloviţa,         
r-nul Soroca

76 Salagor 
Octavian or. Rîşcani 1980 PPCD

licenţiat în asistenţă socială,  
şef, Serviciul asistenţă 
socială, Consiliul raional 
Rîşcani

77 Manolii 
Mihai

s. Cubani,           
r-nul Glodeni 1992 PPCD

student, Academia de Studii 
Economice din Moldova, 
mun. Chişinău 
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78 Cebotari 
Vasile

s. Şuri,                
r-nul Drochia 1963 PPCD

medic, şef, Cabinetul 
ftiziopneumologic, IMSP 
Spitalul raional Drochia

79 Brădescu 
Ghenadie or. Orhei 1978 PPCD

manager-economist, 
manager, BC „Moldova-
Agroindbank” SA, or. Orhei

80 Proca 
Gheorghe

s. Pănăşeşti,        
r-nul Străşeni 1962 PPCD inginer-silvicultor, şef, Ocolul 

silvic Scoreni, r-nul Străşeni

81 Negură 
Oleg

s. Echimăuti,      
r-nul Rezina 1972 PPCD

zooinginer, conducător, 
GŢ „Negură Oleg Ştefan”, 
s. Echimăuţi r. Rezina 

82 Gâlcă Viorel s. Mereseuca,      
r-nul Ocnita 1974 PPCD inginer, temporar neangajat 

în cîmpul muncii

83 Mihai Mihail s. Ciobalaccia,    
r-nul Cantemir 1987 PPCD

masterand, Universitatea 
de Stat din Moldova, 
mun. Chişinău

84 Staver Ion s. Scoreni,           
r-nul Străşeni 1977 PPCD

student,  Universitatea 
de Stat din Moldova, 
mun. Chişinău

85 Ilarionov 
Lucia

s. Izvoare,           
r-nul Floreşti 1959 PPCD pedagog, profesor, gimnaziu, 

s. Izvoare, r-nul Floreşti

86 Vasilian 
Andrei or. Floreşti 1987 PPCD licenţiat în turism, temporar 

neangajat în cîmpul muncii

87 Musteaţa 
Ion

s. Varniţa,           
r-nul Anenii Noi 1969 PPCD inginer, manager,  

ÎS „Căile Ferate a Moldovei”

88 Erezanu 
Galina

s. Cobusca 
Veche, r-nul 
Anenii Noi

1969 PPCD
pedagog, profesor, gimnaziu, 
s. Cobusca Veche, 
r-nul Anenii Noi

89 Onuţă 
Gheorghe

s. Chircani, 
r-nul Cahul 1968 PPCD

jurist, director, ÎM „Apă-Gaz 
Chircani”, s. Chircani, 
r-nul Cahul

90 Gheţivu 
Tudor or. Cahul 1956 PPCD

jurist, şef, Secţia asistenţă 
socială şi protecţie a familiei, 
Consiliul raional Cahul

91 Rudenco 
Eduard

s. Cotiujeni, 
r-nul Briceni 1969 PPCD pedagog, temporar 

neangajat în cîmpul muncii
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92 Ţurcan 
Vitalie or. Donduşeni 1986 PPCD jurist, masterand

93 Raţa Olga mun. Chişinău 1988 PPCD
masterand, Universitatea de 
Stat din Moldova, 
mun. Chişinău

94 Beşleaga 
Elena   

s.Sadîc, 
r-nul Cantemir 1989 PPCD

contabil, economist, 
Universitatea de Stat din 
Moldova, mun. Chişinău 

95 Jitari 
Liudmila

s. Baraboi, 
r-nul 
Donduşeni

1988 PPCD

specialist în business şi 
administrare, Departamentul 
planifi care, Cartelul 
Ţărănesc „Sf. Gheorghe”

96 Pelin Ion
s. Cobusca 
Veche, r-nul 
Anenii Noi

1990 PPCD
student, Universitatea de 
Stat de Educaţie Fizică şi 
Sport, mun. Chişinău

97 Blîndu 
Adrian

s. Clocuşna, 
r-nul Ocniţa 1989 PPCD

student, Academia de Studii 
Economice din Moldova, 
mun. Chişinău

98 Dubina 
Ludmila

s. Olişcani, 
r-nul Şoldăneşti 1992 PPCD

studentă, Colegiul 
Republican de 
Microelectronică şi Tehnică 
de Calcul, mun. Chişinu

99
Balan-
Codreanu 
Ion

mun. Bălţi 1991 PPCD
student, Academia de Studii 
Economice din Moldova,
mun. Chişinău

100 Noroc Iurie s. Făleştii Noi, 
r-nul Făleşti 1972 PPCD

student, Universitatea Liberă 
Internaţională din Moldova, 
mun. Chişinău 

101 Cuschevici 
Anatoli or. Făleşti 1984 PPCD

economist, specialist 
principal, Secţia economie, 
Consiliul raional Făleşti

103 Ungureanu 
Oxana

s. Sărătenii 
Vechi,
r-nul Teleneşti

1990 PPCD
studentă, Universitatea 
de Stat din Moldova, 
mun. Chişinău
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H O T Ă R Î R E
cu privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat 

în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic 
„PENTRU NEAM ŞI ŢARĂ”, a simbolului electoral şi confi rmarea 

reprezentantului cu drept de vot consultativ 
în Comisia Electorală Centrală

La 4 octombrie 2010 Partidul Politic „PENTRU NEAM ŞI ŢARĂ”, con-
form art. 13, 15, 41, 44, 48 alin. (4), 75, 77, 79 din Codul electoral, a depus 
la Comisia Electorală Centrală procesul-verbal al şedinţei Consiliului Poli-
tic Naţional al partidului din 2 octombrie 2010 cu privire la desemnarea a 
103 candidaţi pentru funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova 
la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010, datele biogra-
fi ce ale candidaţilor, declaraţiile privind consimţămîntul lor de a candida la 
funcţia de deputat, conţinînd şi declaraţiile pe propria răspundere despre 
lipsa interdicţiilor legale/judecătoreşti de a candida, şi declaraţiile privind 
averea imobiliară, depunerile bancare, hîrtiile de valoare, sumele primite 
ca moştenire şi veniturile din ultimii 2 ani, precum şi sursele acestor ve-
nituri, inclusiv veniturile din fondurile de investiţii, sub formă de dobîndă, 
din darea în arendă a proprietăţii. În lista candidaţilor au fost incluse 43 
persoane fără apartenenţă politică.

Partidul Politic „PENTRU NEAM ŞI ŢARĂ” a înaintat Comisiei simbolul 
electoral pentru imprimare în buletinul de vot – un cerc intersectat de raza 
acestuia, sub un unghi de 45 grade, cu vîrful în partea dreaptă a cercului. 
Peste cerc şi raza acestuia sînt aplicate cuvintele „NU”, semnul exclamării 
„!”, mai jos „MAFIEI”, scrise cu majuscule. Cuvîntul „NU” are caractere de 
mărime mai mare decît cuvîntul „MAFIEI”. 

În aceeaşi şedinţă a fost desemnat în calitate de reprezentant cu drept 
de vot consultativ al partidului în Comisia Electorală Centrală dl Zgardan 
Alexandru. 

Materialele prezentate au fost verifi cate şi s-a constatat că ele cores-
pund prevederilor Codului electoral. 

În conformitate cu art. 13, 15, 18, 26, 41, 44, 48 alin. (4), 75, 77, 79 
din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală 
Centrală HOTĂRĂŞTE:

1. Se înregistrează 103 candidaţi la funcţia de deputat în Parlamentul 
Republicii Moldova pe lista Partidului Politic „PENTRU NEAM ŞI ŢARĂ” 
pentru alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010.
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2. Se înregistrează simbolul electoral pentru imprimare în buletinul de 
vot la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 – un cerc 
intersectat de raza acestuia, sub un unghi de 45 grade, cu vîrful în partea 
dreaptă a cercului. Peste cerc şi raza acestuia sînt aplicate cuvintele „NU”, 
semnul exclamării „!”, mai jos „MAFIEI”, scrise cu majuscule. Cuvîntul „NU” 
are caractere de mărime mai mare decît cuvîntul „MAFIEI”.

3. Se confi rmă în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ 
în Comisia Electorală Centrală pentru perioada electorală dl Zgardan Ale-
xandru.

4. Candidaţii înregistraţi la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii 
Moldova, care cad sub incidenţa prevederilor art. 13 alin. (3) din Codul 
electoral, îşi vor suspenda activitatea în funcţia pe care o deţin cu începere 
de la 12 octombrie 2010. Actele de suspendare a activităţii în funcţia deţi-
nută se depun la Comisia Electorală Centrală pînă la 14 octombrie 2010.

5. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

Preşedintele
Comisiei Electorale Centrale Eugeniu ŞTIRBU

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale Iurie CIOCAN

Chişinău, 11 octombrie 2010
Nr. 3631 
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L I S T A
candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii 

Moldova pentru alegerile parlamentare anticipate 
din 28 noiembrie 2010 din partea Partidului Politic 

„PENTRU NEAM ŞI ŢARĂ”, înregistraţi prin hotărîrea 
Comisiei Electorale Centrale nr. 3631 din 11 octombrie 2010 
şi modifi cată prin hotărîrea nr. 3878 din 23 noiembrie 2010

Nr.
d/o

Numele, 
prenumele Domiciliul Anul 

naşterii
Aparte-
nenţa

politică
Profesia (ocupaţia)

1. Mocanu 
Sergiu mun. Chişinău 1961 - pedagog, preşedinte, 

Aeroclubul Chişinău 

2. Susarenco 
Gheorghe mun. Chişinău 1956 - jurist, viceministru, 

Ministerul Justiţiei 

3. Ţopa Viorel mun. Chişinău 1966 -
inginer-economist, director 
fi nanciar, FCP „Exicon” SRL, 
mun. Chişinău

4. Uţica 
Nicolae mun. Chişinău 1963 PPNŢ

jurist, director, 
SRL „Certantotest”, 
mun. Chişinău 

5.
Paveliu 
Razvan-
Vasile

mun. Chişinău 1978 - manager, administrator, 
SRL „Atrium”, mun. Chişinău 

6. Bodrug 
Daniela mun. Chişinău 1978 -

licenţiat în relaţii 
internaţionale, preşedinte, 
ONG „Valori Europene Fără 
Frontiere”, mun. Chişinău

7. Stelea 
Vasile or. Orhei 1957 PPNŢ

inginer, licenţiat în relaţii 
internaţionale, director, 
SRL „EUROASIG”, 
reprezentanţa Orhei

8. Discant 
Nicolae or. Călăraşi 1960 PPNŢ antreprenor, director, SRL 

„Discant&K”, or. Călăraşi 

9. Ciubrei 
Anatolie mun. Chişinău 1962 PPNŢ inginer, temporar neangajat 

în cîmpul muncii

10. Sali Nicolae mun. Chişinău 1961 PPNŢ
jurist, lector, Universitatea 
Liberă Internaţională din 
Moldova, mun. Chişinău

11. Lîsîi Vasile or. Ocniţa 1948 PPNŢ medic, pensionar 
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prenumele Domiciliul Anul 

naşterii
Aparte-
nenţa

politică
Profesia (ocupaţia)

12. Crăciun 
Serghei or. Cahul 1961 PPNŢ colonel în rezervă, 

pensionar MAI

13. Calcea 
Andrei or. Orhei 1953 - ziarist, comandant, Garda 

Populară Orhei 

14. Cătănoi 
Sergiu or. Căuşeni 1974 PPNŢ

pedagog, jurist, director, 
Î.I. „Veaceslav Balan”, 
or. Căuşeni

15. Stogu 
Eudochim mun. Chişinău 1962 PPNŢ

economist, manager, 
SRL „Soldav Prim”, 
mun. Chişinău 

16. Buzu Ion mun. Chişinău 1951 PPNŢ inginer, temporar neangajat 
în cîmpul muncii

17. Sicora Elvira mun. Bălţi 1952 PPNŢ
biolog, director comercial, 
SRL „Siadena A.E.”, 
mun. Bălţi 

18. Pleşca 
Eduard mun. Chişinău 1978 PPNŢ jurist avocat, Biroul Asociat 

de Avocaţi Făleşti 

19. Foalea 
Corneliu mun. Chişinău 1974 PPNŢ

inginer-economist, manager 
general, magazinul 
„Coverline”, mun. Chişinău 

20. Cozmic 
Vera or. Ocniţa 1959 -

contabilitate şi audit, 
temporar neangajată în 
cîmpul muncii

21. Bîrnaz 
Raisa

s. Tabăra, 
r-nul Orhei 1953 -

pedagog, profesor, 
Gimnaziul „Tabăra”, 
s. Tabăra, r-nul Orhei

22. Banari 
Alexandru mun. Chişinău 1957 PPNŢ inginer, pensionar 

23. Cavcaliuc 
Mihail

s. Micăuţi, 
r-nul Străşeni 1962 PPNŢ profesor, inginer, 

SRL „Belimar”, or. Străşeni

24. Bîrca Artiom mun. Chişinău 1983 PPNŢ jurist, director, SRL „Velios 
VB”, mun. Chişinău

25. Culeasov 
Iulia mun. Chişinău 1958 PPNŢ turism, vicedirector general, 

SA „Hotelul Chişinău”

26. Coniuc 
Constantin

s. Pohorniceni,
r-nul Orhei 1955 - inginer-mecanic, inginer-şef, 

ÎS „Moldsuinhibrid”, or. Orhei
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Aparte-
nenţa

politică
Profesia (ocupaţia)

27. Bejan 
Nicolae

s.Vîşcăuţi, 
r-nul Orhei 1974 - fermier, GŢ „Bejan Nicolae”,

s.Vîşcăuţi, r-nul Orhei 

28. Vahnovan 
Boris

s. Lipnic, 
r-nul Ocniţa 1962 - mecanizator, temporar 

neangajat în cîmpul muncii

29. Savca 
Natalia

s. Micăuţi, 
r-nul Străşeni 1978 PPNŢ

pedagog, profesor, 
Gimnaziul-internat nr.2, 
s. Micăuţi, r-nul Străşeni

30. Calaraş 
Viorel

or. Durleşti, 
mun. Chişinău, 1976 PPNŢ

inginer, şef de sector, 
Agenţia de securitate 
„Justar”, mun. Chişinău

31. Busuioc 
Serghei

s. Peresecina, 
r-nul Orhei 1987 PPNŢ

pedagog, antreprenor, 
SRL „Import-Export”, 
s. Peresecina, r-nul Orhei

32. Gherman 
Angela

s. Brînzenii 
Vechi, r-nul 
Teleneşti

1970 PPNŢ
pedagog, profesor, Liceul 
Teoretic, s. Brînzenii Vechi, 
r-nul Teleneşti

33. Grecea 
Mihail

s. Drăguşeni, 
r-nul Hînceşti 1982 PPNŢ

licenţiat în informatică, 
programator, SRL „MCF-
ENGROS”, or. Hînceşti

34. Leahu 
Mihail

c. Step-Soci, 
r-nul Orhei 1983 -

inginer-programator, inginer 
de sisteme, Ofi ciul Cadastral 
Teritorial Orhei

35. Diaconescu 
Ion mun. Chişinău 1955 PPNŢ

inginer, lector superior, 
Academia de Transporturi, 
Informatică şi Comunicaţii, 
mun. Chişinău

36. Carauş 
Sergiu mun. Chişinău 1983 PPNŢ

inginerie şi management în 
transporturi, inginer, SA „Da-
ac-Hermes”, mun. Chişinău

37. Gangan 
Victor mun. Chişinău 1963 PPNŢ inginer, temporar neangajat 

în cîmpul muncii 

38. Dosca 
Alexandru mun. Chişinău 1958 PPNŢ jurist, administrator, SRL 

„Vasimcom”, mun. Chişinău

39. Reabţev 
Evgheni or. Dubăsari 1978 PPNŢ contabilitate, antreprenor, 

SRL „Cleber”, mun. Chişinău 

40. Vlas Valeriu or. Ungheni 1971 PPNŢ
jurist, antrenor, şcoala 
sportivă, s. Măgdăceşti, 
r-nul Criuleni
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41. Railean 
Viorel or. Căuşeni 1979 -

inginer-electrician, inginer-
electrician, Reţele Electrice 
Căuşeni 

42. Pasecinic 
Ana mun. Bălţi 1988 - contabil, contabil, 

SRL „Berhord”, mun. Bălţi 

43. Matei Tudor mun. Chişinău 1962 PPNŢ pensionar 

44. Hasan 
Andrei mun. Chişinău 1988 PPNŢ manager, manager, Centrul 

„CRIS”, mun. Chişinău

45. Şceglov 
Petru or. Căuşeni 1979 - pedagog, profesor, şcoala 

profesională, or. Căuşeni

46. Cucer Oleg mun. Chişinău 1966 PPNŢ jurist, pensionar 

47. Stolearenco 
Alexei mun. Chişinău 1979 PPNŢ inginer, antreprenor

48. Topalo 
Gheorghe

s. Răspopeni, 
r-nul Orhei 1987 -

pedagog, profesor, Liceul 
Teoretic „A. Donici”, 
s. Răspopeni, r-nul Orhei

49. Popuşoi 
Mariana or. Orhei 1986 -

jurnalist, operator fi nanciar, 
SRL „EUROASIG GRUP”, 
or. Orhei 

50. Chistol 
Nicolae

s. Chircăieşti, 
r-nul Căuşeni 1962 - inginer, temporar neangajat 

în cîmpul muncii

51. Cereş 
Victoria mun. Chişinău 1989 PPNŢ

studentă, Academia de Studii 
Economice din Moldova, 
mun. Chişinău

52. Grădinaru 
Vasile or. Cahul 1961 -

agronom, preşedinte, 
CAP „AGROTEH CPG”, 
or. Cahul

53. Lupan 
Nicolae mun. Chişinău 1960 PPNŢ tehnolog, montor, SRL 

„Chişinău-Gaz” 

54. Munteanu 
Andrei or. Cahul 1960 -

medic stomatolog, medic 
stomatolog, SRL „Cavoris 
Med”, or. Cahul

55. Veleşcu 
Andrei

s. Crăsnăşeni, 
r-nul Teleneşti 1989 PPNŢ

student, Academia de Studii 
Economice din Moldova, 
mun. Chişinău 
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56. Ţiganaş Ana mun. Chişinău 1959 PPNŢ pedagog, director, Grădiniţa 
de copii nr.78, mun. Chişinău

57. Cealîc 
Vitalie or. Ştefan Vodă 1982 -

inginer, operator, 
ÎI „Veaceslav Balan”, 
or. Ştefan Vodă

58. Herţa Iurie mun. Chişinău 1966 PPNŢ
maistru în construcţie, 
maistru, SRL „Nadin SG”, 
mun. Chişinău 

59. Roman 
Diana

s. Mînzăteşti, 
r-nul Ungheni 1984 PPNŢ

merceologie şi expertiza 
mărfurilor în activitatea 
vamală, şef de laborator, 
Universitatea Cooperatist-
Comercială din Moldova, 
mun. Chişinău

60. Ene 
Veaceslav

s. Zaim, 
r-nul Căuşeni 1965 -

pedagog, vicedirector, 
SRL „Adri-Com”, s. Zaim, 
r-nul Căuşeni

61. Pasecinic 
Nicolae mun. Chişinău 1984 - jurist, consultant, Judecătoria 

Rîşcani 

62. Vasiliev Ion mun. Chişinău 1990 PPNŢ
student, Academia de Studii 
Economice din Moldova, 
mun. Chişinău

63. Caraman 
Liudmila

s. Olăneşti, 
r-nul Ştefan 
Vodă

1972 -
medic, medic, Şcoala medie 
nr.1, s. Olăneşti, 
r-nul Ştefan Vodă 

64. Macovei 
Viorica mun. Chişinău 1971 PPNŢ contabil, temporar 

neangajată în cîmpul muncii 

65. Procopenco 
Maria mun. Chişinău 1987 PPNŢ

studentă, Academia de Studii 
Economice din Moldova, 
mun. Chişinău

66. Andrieş Iurie or. Căuşeni 1980 - inginer, inginer, Centrul de 
Telecomunicaţii Căuşeni 

67. Buzu Petru mun. Chişinău 1968 PPNŢ
pedagog, manager, 
ÎI „Angela Buzu”, 
mun. Chişinău

68. Nacu 
Grigore mun. Chişinău 1990 PPNŢ

student, Universitatea 
de Stat din Moldova, 
mun. Chişinău
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Nr.
d/o

Numele, 
prenumele Domiciliul Anul 

naşterii
Aparte-
nenţa

politică
Profesia (ocupaţia)

69. Bejenaru 
Sergiu or. Cahul 1960 -

pedagog, antreprenor, 
SRL „Stanislav Bejenaru”, 
or. Cahul 

70. Ungureanu 
Sergiu mun. Chişinău 1980 -

medic, medic ginecolog, 
Institutul Oncologic, 
mun. Chişinău 

71. Mocanu 
Gheorghe or. Soroca 1962 - pedagog, pensionar 

72. Melnic 
Alexandru mun. Chişinău 1941 - inginer-electrician, pensionar

73. Orlovschi 
Fiodor mun. Chişinău 1956 PPNŢ jurist, pensionar

74. Truhin Victor or. Căuşeni 1953 -
jurist, agent de asigurări, 
Compania de asigurări 
„ASITO”, fi liala Căuşeni 

75. Nicula Iurie s. Chetrosu, 
r-nul Anenii Noi 1960 PPNŢ

tehnician-electromecanic, 
director, ÎI „Nicula”, 
s. Chetrosu, r-nul Anenii Noi

 76. Tiron Mircea mun. Chişinău 1948 PPNŢ
inginer-hidrotehnician, 
specialist principal, Primăria 
municipiului Chişinău 

77. Pădure 
Andrei mun. Chişinău 1989 PPNŢ

student, Universitatea de 
Stat din Moldova, 
mun. Chişinău

78. Mereoară 
Oleg or. Cahul 1977 -

actorie, actor, Teatrul 
Republican Muzical-
Dramatic „B.P.Hasdeu”,
or. Cahul

79. Şatravca 
Dumitru

s. Vîprova, 
r-nul Orhei 1990 - student, Colegiul pedagogic 

„Vasile Lupu”, or. Orhei

80. Preguza 
Veaceslav or. Călăraşi 1965 - jurist, antreprenor, SRL 

„VISM-WIM”, or. Călăraşi

81. Florean 
Gheorghe mun. Chişinău 1957 PPNŢ inginer, director, SRL „MSV-

AVTO”, mun. Chişinău 

82. Stanilevschi 
Vladimir mun. Chişinău 1987 PPNŢ

student, Universitatea Liberă 
Internaţională din Moldova, 
mun. Chişinău
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83. Malai 
Natalia or. Cahul 1988 -

contabil, agent de asigurări, 
Compania de asigurări 
„ASTERRA GRUP”, 
or. Cahul 

84. Capitan 
Tatiana or. Călăraşi 1985 -

inginer-tehnolog, director, 
Staţia de alimentare cu 
combustibil, Compania 
„Bemol Retail SRL”, 
or. Călăraşi 

85. Ivasişen 
Mariana

s. Vorniceni, 
r-nul Străşeni 1985 PPNŢ

pedagog, profesor, 
Liceul Teoretic „Tudor 
Vladimirescu”, s. Vorniceni, 
r-nul Străşeni

86. Muntean 
Simion mun. Chişinău 1957 PPNŢ inginer-pilot, pensionar

87. Vrînceanu 
Ion mun. Chişinău 1952 PPNŢ inginer-mecanic, temporar 

neangajat în cîmpul muncii

88. Tiron Radu mun. Chişinău 1990 PPNŢ
student, Universitatea Liberă 
Internaţională din Moldova, 
mun. Chişinău

89. Poia 
Valentin or. Ungheni 1961 PPNŢ

inginer-mecanic, agent 
de securitate, Banca de 
Economii, or. Ungheni

90. Timotina 
Eugenia mun. Chişinău 1963 PPNŢ

asistent medical, asistent 
medical superior, IMSP 
Spitalul Clinic Municipal nr.1

91.
Sicora-
Ungureanu 
Neli

mun. Chişinău 1980 -
medic, medic, 
SRL „DitaEstFarm”, 
mun. Chişinău

92. Surugiu Ana mun. Chişinău 1989 PPNŢ
studentă, Universitatea 
Liberă Internaţională din 
Moldova, mun. Chişinău

93. Tataru 
Eduard or. Căuşeni 1978 - pedagog, administrator, 

SRL „Bitania”, or. Căuşeni 

94. Maftei Foma or. Cahul 1957 -
economist, inspector 
superior, Inspectoratul Fiscal 
de Stat Cahul 

95. Şalin Fiodor mun. Chişinău 1951 PPNŢ jurist, pensionar MAI
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96. Ogleznev 
Alexandr mun. Chişinău 1989 PPNŢ

student, Universitatea Liberă 
Internaţională din Moldova, 
mun. Chişinău 

97. Ghelbet 
Adrian mun. Chişinău 1980 -

jurist, director executiv, 
Compania de asigurări 
„Asterra Group”, 
mun. Chişinău

98. Martin 
Liliana mun. Chişinău 1975 PPNŢ

fi lolog, lector, Universitatea 
Cooperatist-Comercială din 
Moldova, mun. Chişinău

99. Ciobanu 
Anna mun. Chişinău 1982 - economist, temporar 

neangajată în cîmpul muncii

100. Gavriliţă 
Vladimir or. Călăraşi 1978 - inginer, temporar neangajat 

în cîmpul muncii

101. Borza Igor mun. Chişinău 1978 -
economist, director, 
SRL „Virtual Market”, 
mun. Chişinău 

102. Duduciuc 
Stanislav or. Cahul 1954 - ziarist, antreprenor

103. Nastas 
Natalia mun. Chişinău 1987 PPNŢ

pedagog, profesor, 
Gimnaziul-internat nr. 2, 
mun. Chişinău
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H O T Ă R Î R E
cu privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat 

în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic 
„Alianţa MOLDOVA NOASTRĂ”, a simbolului electoral 

şi confi rmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ 
în Comisia Electorală Centrală

La 4 octombrie 2010 Partidul Politic „Alianţa MOLDOVA NOASTRĂ”, 
conform art. 13, 15, 41, 44, 48 alin. (4), 75, 77, 79 din Codul electoral 
nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, a depus la Comisia Electorală Centra-
lă procesul-verbal al şedinţei Consiliului Politic Naţional al partidului din 2 
octombrie 2010 cu privire la desemnarea a 103 candidaţi pentru funcţia de 
deputat în Parlamentul Republicii Moldova la alegerile parlamentare anti-
cipate din 28 noiembrie 2010, datele biografi ce ale candidaţilor, declaraţiile 
privind consimţămîntul lor de a candida la funcţia de deputat, conţinînd şi 
declaraţiile pe propria răspundere despre lipsa interdicţiilor legale/judecă-
toreşti de a candida, şi declaraţiile privind averea imobiliară, depunerile 
bancare, hîrtiile de valoare, sumele primite ca moştenire şi veniturile din 
ultimii 2 ani, precum şi sursele acestor venituri, inclusiv veniturile din fon-
durile de investiţii, sub formă de dobîndă, din darea în arendă a proprietăţii. 
În lista candidaţilor nu au fost incluse persoane fără apartenenţă politică.

Partidul Politic „Alianţa MOLDOVA NOASTRĂ” a înaintat Comisiei sim-
bolul electoral pentru imprimare în buletinul de vot – imaginea stilizată a 
soarelui răsărind (răsărit de soare). 

În aceeaşi şedinţă a fost desemnat în calitate de reprezentant cu drept de 
vot consultativ al partidului în Comisia Electorală Centrală dl Graur Dumitru. 

Materialele prezentate au fost verifi cate şi s-a constatat că ele cores-
pund prevederilor Codului electoral. 

În conformitate cu art. 13, 15, 18, 26, 41, 44, 48 alin. (4), 75, 77, 79 din 
Codul electoral, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE:

1. Se înregistrează 103 candidaţi la funcţia de deputat în Parlamentul 
Republicii Moldova pe lista Partidului Politic „Alianţa MOLDOVA NOAS-
TRĂ” pentru alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010.

2. Se înregistrează simbolul electoral pentru imprimare în buletinul de 
vot la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 – imaginea 
stilizată a soarelui răsărind (răsărit de soare).

3. Se confi rmă în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ în 
Comisia Electorală Centrală pentru perioada electorală dl Graur Dumitru.
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4. Candidaţii înregistraţi la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii 
Moldova, care cad sub incidenţa prevederilor art. 13 alin. (3) din Codul 
electoral, îşi vor suspenda activitatea în funcţia pe care o deţin cu începere 
de la 12 octombrie 2010. Actele de suspendare a activităţii în funcţia deţi-
nută se depun la Comisia Electorală Centrală pînă la 14 octombrie 2010.  
 

5. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

Preşedintele
Comisiei Electorale Centrale Eugeniu ŞTIRBU

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale Iurie CIOCAN

Chişinău, 11 octombrie 2010
Nr. 3632
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L I S T A
candidaţilor la funcţia de deputat în  Parlamentul Republicii 

Moldova pentru alegerile parlamentare anticipate 
din 28 noiembrie 2010 din partea Partidului Politic „Alianţa 
MOLDOVA NOASTRĂ”, înregistraţi  prin  hotărîrea Comisiei 

Electorale Centrale nr. 3632 din 11 octombrie 2010

Nr.
d/o

Numele,
prenumele Domiciliul Anul 

naşterii
Aparte-
nenţa 

politică
Profesia 

(ocupaţia)

1 Urechean 
Serafi m mun. Chişinău 1950 AMN

inginer-constructor, 
politolog, academician, 
dr. habilitat în economie, 
prim-vicepreşedinte, Parla-
mentul Republicii Moldova

2 Osipov 
Victor mun. Chişinău 1971 AMN

jurnalist, manager în 
domeniul mass-media, 
viceprim-ministru

3 Cosarciuc 
Valeriu mun. Chişinău 1955 AMN

inginer-mecanic, ministru, 
Ministerul Agriculturii şi 
Industriei Alimentare

4 Bujor Leonid mun. Chişinău 1955 AMN istoric, profesor de istorie, 
ministru, Ministerul Educaţiei

5 Oleinic 
Alexandru mun. Chişinău 1959 AMN

inginer-mecanic, economist, 
ministru, Ministerul 
Tehnologiilor Informaţionale 
şi Comunicaţiilor

6 Pleşca Ion mun. Chişinău 1957 AMN
jurist, judecător, deputat, 
Parlamentul Republicii 
Moldova 

7 Balan Vasile mun. Chişinău 1950 AMN
fi lolog, profesor de fi lologie, 
deputat, Parlamentul 
Republicii Moldova

8 Reu Natalia mun. Chişinău 1977 AMN

licenţiat în relaţii internaţio-
nale, consultant în dreptu-
rile omului, coordonator al 
Directorului de comunicare, 
Consiliul  Europei

9 Ciobanu 
Natalia mun. Chişinău 1981 AMN

medic, magistru în adminis-
traţia publică, doctorand, 
Academia de Ştiinţe a Mol-
dovei, mun. Chişinău
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10 Muravschi 
Serghei or. Orhei 1951 AMN

inginer-mecanic, 
vicepreşedintele raionului 
Orhei 

11 Deatovschi 
Nicolai mun. Chişinău 1957 AMN inginer, preşedinte, 

SRL „Pulsar”, mun. Chişinău

12 Hanganu 
Lidia or. Ialoveni 1949 AMN medic, director, ÎMSP 

Spitalul raional Ialoveni

13 Furtună 
Mihail mun. Chişinău 1955 AMN

inginer-economist, referent 
în relaţii internaţionale, 
viceprimarul municipiului 
Chişinău

14 Savva Viorel mun. Chişinău 1983 AMN

jurist, avocat, Biroul de 
Avocaţi „Savva Viorel”, 
lector, Universitatea 
Cooperatist-Comercială din 
Moldova, mun. Chişinău

15 Lisenco 
Vladimir or. Cahul 1952 AMN medic, director, Centrul de 

Sănătate Publică Cahul 

16 Munteanu 
Ion or. Nisporeni 1957 AMN pedagog, preşedintele 

raionului Nisporeni

17 Talmaci 
Nina mun. Chişinău 1955 AMN

tehnolog-vestimentar, 
consilier, Consiliul municipal 
Chişinău 

18 Andrieş 
Nicolae or. Căuşeni 1947 AMN

inginer-mecanic, vicedirector, 
IMSP Spitalul raional 
Căuşeni 

19 Ogor Oleg
s. Slobozia-
Duşca
r-nul Criuleni

1967 AMN

pedagog, director, 
SRL „OLC-RISCOM”, 
s. Slobozia-Duşca, 
r-nul Criuleni 

20 Frunză 
Tudor

s. Stoicani, 
r-nul  Soroca 1951 AMN

inginer, magistru în relaţii 
internaţionale, şef, Direcţia 
asistenţă socială şi protecţie 
a familiei, Consiliul raional 
Soroca 

21 Robu 
Alexandru mun. Chişinău 1958 AMN

economist, director 
general, Firma Ştiinţifi că de 
Producere „Ecoteh”, 
mun. Chişinău
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22 Lipcan 
Alexandru or. Ungheni 1959 AMN

istoric, licenţiat în drept, 
vicedirector general, 
ÎS „CRIS Registru” 

23 Marin Vasile or. Hînceşti 1955 AMN
economist, şef, Direcţia 
economie, Consiliul raional 
Hînceşti 

24 Ştirbu Vitalie s. Larga,
r-nul Briceni 1964 AMN

istoric, politolog, şef, Direcţia 
învăţămînt, tineret şi sport, 
Consiliul raional Briceni,

25 Sula 
Constantin

s. Roşcani,
r-nul Străşeni 1966 AMN

jurist, vicedirector, Centrul 
de Combatere a Crimelor 
Economice şi Corupţiei, 
mun. Chişinău 

26 Cojocaru 
Andrei mun. Chişinău 1959 AMN

inginer-electrician, director 
general, SRL „Maconst-
Prim”, mun. Chişinău 

27 Marin 
Zinaida

s. Răscăieţi
r-nul Ştefan 
Vodă

1957 AMN economist, antreprenor

28 Bejenaru 
Victor or. Sîngerei 1955 AMN pedagog, profesor, Liceul 

Teoretic „Olimp”, or. Sîngerei 

29 Botezatu 
Liuba

s. Vişniovca,
r-nul Cantemir 1949 AMN

pedagog, dr. în ştiinţe 
pedagogice, profesor, 
Universitatea de Stat, 
mun. Comrat, UTA Găgăuzia 

30 Chifa 
Svetlana mun. Chişinău 1950 AMN

pedagog, şef, Direcţia pentru 
protecţia dreptului copilului, 
Consiliul municipal Chişinău  

31 Cornienco 
Leonid or. Anenii Noi 1950 AMN politolog, administrator, 

ÎI „Cornienco”, or. Anenii Noi

32 Tizu Valeriu s. Petreni, 
r-nul Drochia 1964 AMN agronom, jurist, primarul 

satului Petreni, r-nul Drochia

33 Guţu Vasile or. Rîşcani 1952 AMN
inginer-mecanic,  director, 
SA „Baza de Transport Auto 
nr. 17”, or. Rîşcani 

34 Tîltu Ana or. Glodeni 1950 AMN

inginer, politolog, director 
executiv, Federaţia Naţională 
a Fermierilor din Moldova, 
fi liala Bălţi 
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35 Burduja 
Valentin or. Făleşti 1960 AMN

merceolog-economist, 
vicepreşedintele raionului 
Făleşti

36 Nagherneac 
Serghei

com. 
Prodăneşti, 
r-nul Floreşti

1969 AMN
inginer-constructor, primarul  
comunei Prodăneşti,
r-nul Floreşti

37 Rudi Valeriu s. Şestaci, 
r-nul Şoldăneşti 1960 AMN

tehnician-lemnar, conducător, 
SRL „Nordor  ix”, ÎŢ „Rudi”, 
s. Şestaci, r-nul Şoldăneşti 

38 Ţurcan 
Vitalie mun. Bălţi 1960 AMN jurist, şef birou Nord, ÎS 

„CRIS Registru”, mun. Bălţi 

39 Andrieş 
Violeta mun. Chişinău 1964 AMN economist-auditor, temporar 

neangajată în cîmpul muncii

40 Raicu Tudor s. Lărguţa,
r-nul Cantemir 1958 AMN

inginer, conducător, 
SRL „Ramilt – Agro”,  
s. Lărguţa,r-nul Cantemir

41 Clapaniuc 
Gheorghe

s. Ţareuca, 
r-nul Rezina 1947 AMN

zootehnician, inspector 
în zootehnie pe raioanele 
Rezina şi Şoldăneşti 

42 Tutunari 
Igor

s. Verejeni, 
r-nul Ocniţa 1969 AMN

medic, tehnic-dentar, 
ambulatoriu, Calea ferată 
Ocniţa 

43 Rusnac 
Valentina

com. Ciorescu, 
mun. Chişinău 1963 AMN

pedagog, director, Liceul 
Teoretic Internaţional de 
Management, mun. Chişinău

44 Savin Victor mun. Chişinău 1950 AMN
medic, dr. în ştiinţe medicale, 
director, ÎMSP Spitalul muni-
cipal  nr. 1, mun. Chişinău 

45 Beşleaga 
Petru

or. 
Basarabeasca 1955 AMN

jurist, medic, director, Com-
pania de asigurări „Euroasig 
Grup”, or. Basarabeasca 

46 Volconovici 
Emil or. Donduşeni 1949 AMN

medic psihiatru, vicedirector, 
Centrul Medicilor de Familie 
Donduşeni 

47 Ciumac 
Eugenia mun. Chişinău 1960 AMN

economist, şef, Direcţia 
evidenţă contabilă şi 
analiză economică, primăria 
municipiului Chişinău 
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48 Leunti 
Andrei

s. Oxentea,
r-nul Dubăsari 1963 AMN pedagog, director, gimnaziu, 

s. Oxentea, r-nul Dubăsari 

49 Ivlev Ana mun. Chişinău 1956 AMN
pedagog, director, Liceul 
Teoretic „Miguel de 
Cervantes”, mun. Chişinău

50 Uzunov 
Andrei or. Taraclia 1959 AMN manager, şef-adjunct, Ofi ciul 

Cancelariei de Stat Cahul 

51 Corlăteanu 
Larisa or. Făleşti 1956 AMN

economist, contabil-şef, 
Cooperativa de Consum 
Făleşti

52 Caraman 
Angelica

s. Ghidighici, 
mun. Chişinău 1972 AMN

fi lolog, secretar, 
Pretura sectorului Centru, 
mun. Chişinău 

53 Maimescu 
Sava

s. Cărpineni,
r-nul Hînceşti 1957 AMN

jurist, dr. în drept, 
conferenţiar universitar, 
Universitatea de Stat din 
Moldova, mun. Chişinău

54 Bologan 
Ana mun. Chişinău 1946 AMN

pedagog, preşedinte, 
Organizaţia Republicană 
de Femei „Atena”, 
mun. Chişinău

55 Juşcov 
Svetlana or. Călăraşi 1968 AMN

fi lolog, profesor, Liceul 
Teoretic, „V. Alecsandri”, 
or. Călăraşi

56 Vedraşco 
Maria

s. Costeşti, 
r-nul Ialoveni 1964 AMN

economist, specialist în pro-
blemele  planifi cării, primărie, 
s. Costeşti, r-nul Ialoveni

57 Capaţina 
Victor

s. Cojuşna, 
r-nul Străşeni 1961 AMN pilot-militar, primarul satului 

Cojuşna, r-nul Străşeni

58 Vrînceanu 
Vasile mun. Chişinău 1957 AMN pedagog, director, Colegiul 

Politehnic, mun. Chişinău

59 Beregoi 
Andrei or. Orhei 1976 AMN fi nanţe şi credit, director, 

ÎM „SCL - Orhei” 

60 Surugiu 
Agafi a or. Criuleni 1956 AMN

pedagog, profesor, Liceul 
Teoretic „Boris Dînga”, 
or. Criuleni

61 Brînzilă Ivan s. Şişcani, 
r-nul Nisporeni 1956 AMN inginer-mecanic, şef serviciu, 

Consiliul raional Nisporeni 
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62 Guzun 
Ludmila or. Ungheni 1961 AMN economist, vicepreşedintele 

raionului Ungheni

63 Rusu 
Viorica or. Hînceşti 1972 AMN

profesor, director, Centrul de 
plasament „Brînduşa”, 
or. Hînceşti

64
Sturza 
Valentina mun. Chişinău 1929 AMN

contabil-economist, 
preşedinte, Asociaţia Foştilor 
Deportaţi şi Deţinuţi Politici, 
mun. Chişinău

65 Lupaşcu 
Vladimir mun. Chişinău 1952 AMN

economist, dr. în economie, 
director general, SA 
„InvestCom”, mun. Chişinău

66 Ciobanu 
Gheorghe or. Briceni 1941 AMN

pedagog, profesor, Liceul 
Teoretic, s. Grimăncăuţi, 
r-nul Briceni 

67 Serbov 
Tudor

s. Varniţa,
r-nul Anenii Noi 1947 AMN inginer-mecanic, primarul 

satului Varniţa, r-nul Anenii Noi

68 Vrabie 
Sergiu or. Drochia 1967 AMN

pedagog, director, Liceul 
Teoretic „Mihai Eminescu”, 
or. Drochia

69 Angheluţă 
Tatiana or. Rîşcani 1966 AMN pedagog, director, 

SRL „Serviabil”, or. Rîşcani

70 Dorogan 
Valerii or. Soroca 1957 AMN jurist, director, 

ÎI „R Dorogan”, or. Soroca

71 Zdravcov 
Nicolae or. Cimişlia 1945 AMN inginer-tehnolog, temporar 

neangajat în cîmpul muncii

72 Arsenii Iana mun. Chisinau 1981 AMN
licenţiat în relaţii 
internaţionale, temporar 
neangajată în cîmpul muncii

73 Lupu 
Ludmila mun. Chişinău 1984 AMN

manager-economist, master 
în management politic, 
temporar neangajată în 
cîmpul muncii

74 Cojocaru 
Mihail mun. Bălţi 1944 AMN pedagog, director, Şcoala 

profesională nr. 1, mun. Bălţi 

75 Mînăscurtă 
Marina or. Soroca 1983 AMN

magistru în drept, director, 
Agenţia  pentru ocuparea 
forţei de muncă, or. Soroca 
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76 Brînzila 
Sergiu

or. Sîngera, 
mun. Chişinău 1964 AMN

jurist,  antreprenor, 
Centrul Comercial „Calea 
Basarabiei”, mun. Chişinău 

77 Corjan Ion
s. Taraclia de 
Salcie, 
r-nul Cahul

1956 AMN jurist, primarul satului Tara-
clia de Salcie, r-nul Cahul

78 Neagu 
Victor

s. Dezghingea, 
UTA Găgăuzia 1965 AMN

medic, medic coordonator, 
Centru de sănătate 
Dezghingea, UTA Găgăuzia

79 Borş Petru s. Băcioi,
 mun. Chişinău 1984 AMN inginer-tehnolog, temporar 

neangajat în cîmpul muncii

80 Busuioc 
Galina

s. Peresecina,
r-nul Orhei 1963 AMN

agronom, preşedinte, Coo-
perativa de Consum „Hajiu”, 
s. Peresecina, r-nul Orhei 

81 Deminciuc 
Tatiana

s. Vălcineţ, 
r-nul Ocniţa 1976 AMN contabil, temporar 

neangajată în cîmpul muncii

82 Fotescu 
Vasile mun. Chişinău 1980 AMN

jurist, lector superior, Acade-
mia de Muzică, Teatru şi Arte 
Plastice, mun. Chişinău

83 Poştaru 
Constantin

s. Hogineşti,
r-nul Călăraşi 1967 AMN agronom, primarul 

s. Hogineşti, r-nul Călăraşi

84 Coşleţ 
Zinaida mun. Chişinău 1952 AMN

pedagog, preşedinte, 
Asociaţia proprietarilor 
locuinţelor privatizate 

85 Antoci Oleg or. Ungheni 1985 AMN

jurist, inginer, Biroul de 
evidenţă şi examinare a 
transportului, Registrul de 
Stat Ungheni 

86 Cojocaru 
Dorin mun. Chişinău 1982 AMN

administraţie publică, 
manager vînzări, SRL „AI. 
Vis-Urban”, mun. Chişinău 

87 Ungureanu 
Olesea

s. Nişcani,
r-nul Călăraşi 1987 AMN inginer-tehnolog, specialist 

principal, Ministerul Educaţiei 

88 Cojocaru 
Oleg

s. Zăluceni,
r-nul Floreşti 1965 AMN agronom, primarul satului 

Zăluceni, r-nul Floreşti

89 Ciutac 
Afanasi

s. Măgdăceşti
r-nul Criuleni 1987 AMN

masterand, Academia 
de Studii Economice din 
Moldova, mun. Chişinău
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90 Damaschina 
Angela

s. Crihana, 
r-nul Cahul 1968 AMN antrenor, antreprenor

91 Bagrin 
Aurelia mun. Chişinău 1986 AMN

jurist, masterandă, 
Universitatea de Stat din 
Moldova, mun. Chişinău

92 Liviţcaia 
Felicia mun. Chişinău 1989 AMN

studentă, Universitatea 
Cooperatist-Comercială din 
Moldova, mun. Chişinău

93 Oancea 
Ştefan mun. Chişinău 1955 AMN inginer, temporar neangajat 

în cîmpul muncii

94 Cemortan 
Marin

s. Măcăreuca,
r-nul Drochia 1972 AMN

jurist, inspector superior, 
ÎS „CRIS „Registru”, 
mun. Chişinău 

95 Blajen Alina mun. Chişinău 1988 AMN licenţiată în domeniul 
ştiinţelor politice, studentă

96 Camenschi 
Ion or. Hînceşti 1981 AMN

economie şi management 
în construcţie, agent de 
aprovizionare, SA „Diviza-
Gaz”, or. Hînceşti

97 Vrancean 
Vitalie mun. Chişinău 1986 AMN

economist, contabil-şef, 
SRL „Divere-Audit”, 
mun. Chişinău 

98 Neicovcean 
Ala mun. Chişinău 1955 AMN

inginer-constructor, director, 
Întreprinderea Municipală 
de Gestionare a Fondului 
Locativ nr. 9, mun. Chişinău

99 Gurău 
Serghei or. Glodeni 1988 AMN

student, Universitatea 
Cooperatist-Comercială din 
Moldova, mun. Chişinău

100 Roşioru 
Zinaida

s. Bardar, 
r-nul Ialoveni 1986 AMN psiholog, temporar 

neangajată în cîmpul muncii

101 Botezatu 
Adriana mun. Chişinău 1985 AMN medic, temporar neangajată 

în cîmpul muncii

102 Coşcodan 
Diana mun. Chişinău 1985 AMN

fi nanţe şi contabilitate, 
temporar neangajată în 
cîmpul muncii

103 Doroganici 
Anastasia or. Rezina 1990 AMN

studentă, Universitatea de 
Stat din Moldova, 
mun. Chişinău
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H O T Ă R Î R E
cu privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat 

în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Democrat 
din Moldova, a simbolului electoral, confi rmarea reprezentantului 

cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală
şi persoanei responsabile de fi nanţe (trezorierul)

La 4 octombrie 2010 Partidul Democrat din Moldova, conform art. 13, 
15, 38 alin. (3), 41, 44, 48 alin. (4), 75, 77, 79 din Codul electoral, a depus 
la Comisia Electorală Centrală procesul-verbal nr. 14 al şedinţei Consiliu-
lui Naţional al PDM din 2 octombrie 2010 cu privire la desemnarea a 103 
candidaţi pentru funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova la 
alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010, datele biografi -
ce ale candidaţilor, declaraţiile privind consimţămîntul lor de a candida la 
funcţia de deputat, conţinînd şi declaraţiile pe propria răspundere despre 
lipsa interdicţiilor legale/judecătoreşti de a candida, şi declaraţiile privind 
averea imobiliară, depunerile bancare, hîrtiile de valoare, sumele primite 
ca moştenire şi veniturile din ultimii 2 ani, precum şi sursele acestor ve-
nituri, inclusiv veniturile din fondurile de investiţii, sub formă de dobîndă, 
din darea în arendă a proprietăţii. În lista candidaţilor nu au fost incluse 
persoane fără apartenenţă politică.

Partidul Democrat din Moldova a înaintat Comisiei simbolul electoral 
pentru imprimare în buletinul de vot – trei trandafi ri care cresc dintr-o tul-
pină, amplasate în interiorul unui cerc, avînd la bază inscripţia „M. LUPU”, 
reprodusă cu litere majuscule de culoare albă, pe fundal negru, încadrată 
într-un patrulater cu colţurile rotunjite. 

În aceeaşi şedinţă a fost desemnat în calitate de reprezentant cu drept 
de vot consultativ al partidului în Comisia Electorală Centrală dl Volentir 
Andrei şi în calitate de trezorier dna Scutaru Nina.

Materialele prezentate au fost verifi cate şi s-a constatat că ele cores-
pund prevederilor Codului electoral. 

În conformitate cu art. 13, 15, 18, 26, 38 alin. (3), 41, 44, 48 alin. (4), 
75, 77, 79 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia 
Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE:

1. Se înregistrează 103 candidaţi la funcţia de deputat în Parlamentul 
Republicii Moldova pe lista Partidului Democrat din Moldova pentru alege-
rile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010.

2. Se înregistrează simbolul electoral pentru imprimare în buletinul de 
vot la alegerile parlamentare 28 noiembrie 2010 – trei trandafi ri care cresc 
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dintr-o tulpină, amplasate în interiorul unui cerc, avînd la bază inscripţia 
„M. LUPU”, reprodusă cu litere majuscule de culoare albă, pe fundal ne-
gru, încadrată într-un patrulater cu colţurile rotunjite.

3. Se confi rmă în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ în 
Comisia Electorală Centrală pentru perioada electorală dl Volentir Andrei.

4. Se confi rmă în calitate de persoană responsabilă de fi nanţe (trezo-
rier) pentru perioada electorală dna Scutaru Nina.

5. Candidaţii înregistraţi la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii 
Moldova, care cad sub incidenţa prevederilor art. 13 alin. (3) din Codul 
electoral, îşi vor suspenda activitatea în funcţia pe care o deţin cu începere 
de la 12 octombrie 2010. Actele de suspendare a activităţii în funcţia deţi-
nută se depun la Comisia Electorală Centrală pînă la 14 octombrie 2010.  
 

6. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

Preşedintele
Comisiei Electorale Centrale Eugeniu ŞTIRBU

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale Iurie CIOCAN

Chişinău, 11 octombrie 2010
Nr. 3633
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L I S T A
candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii 

Moldova pentru alegerile parlamentare anticipate 
din 28 noiembrie 2010  din partea Partidului Democrat 

din Moldova, înregistraţi prin hotărîrea Comisiei Electorale 
Centrale nr. 3633 din 11 octombrie 2010, modifi cată 

prin hotărîrea nr. 3686 din 22 octombrie 2010 şi nr. 3883
din 23 noiembrie 2010

Nr. 
d/o

Numele, 
prenumele Domiciliul Anul 

naşterii
Aparte-
nenţa 

politică
Profesia 

(ocupaţia)

1 Lupu Marian mun. Chişinău 1966 PDM

economist, dr. în economie,  
deputat, Parlamentul 
Republicii Moldova, 
preşedintele PDM

2 Plahotniuc 
Vladimir mun. Chişinău 1966 PDM

inginer, magistru în 
administrarea afacerilor, 
licenţiat în drept, preşedinte, 
Consiliul de Administraţie, 
BC „Victoriabank” SA, 
vicepreşedinte, Consiliul ÎCS 
„Petrom Moldova” SA

3 Lazăr 
Valeriu mun. Chişinău 1968 PDM

inginer-mecanic,  viceprim-
ministru, ministru, Ministerul 
Economiei, vicepreşedintele 
PDM 

4 Corman Igor mun. Chişinău 1969 PDM

istoric, diplomat, dr. în istorie, 
preşedinte al comisiei pentru 
politică externă şi integrare 
europeană,  Parlamentul 
Republicii Moldova,  
vicepreşedintele PDM

5 Diacov  
Dumitru mun. Chişinău 1952 PDM

jurnalist, deputat, 
Parlamentul Republicii 
Moldova, preşedinte de 
onoare PDM

6 Răducan 
Marcel mun. Chişinău 1967 PDM

inginer-mecanic, dr. în 
ştiinţe tehnice, conferenţiar 
universitar, ministru, 
Ministerul Construcţiilor şi 
Dezvoltării Regionale 
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Nr. 
d/o

Numele, 
prenumele Domiciliul Anul 

naşterii
Aparte-
nenţa 

politică
Profesia 

(ocupaţia)

7 Candu 
Andrian mun. Chişinău 1975 PDM

jurist, director general, Com-
pania „Prime Management” 
SRL,  mun. Chişinău

8 Buliga 
Valentina mun. Chişinău 1961 PDM

farmacist, specialist în 
administraţia publică,  
ministru, Ministerul Muncii şi 
Protecţiei Sociale 

9 Filip Pavel mun. Chişinău 1966 PDM
inginer-mecanic, director 
general, SA „Tutun-CTC”, 
mun. Chişinău

10 Botnari 
Vasile mun. Chişinău 1975 PDM

economist, director, 
„Chişinău Aeroport Service”,  
mun. Chişinău

11 Stoianoglo 
Alexandru mun. Chişinău 1967 PDM

jurist, deputat, 
vicepreşedintele 
Parlamentului Republicii 
Moldova

12 Apolschii 
Raisa mun. Chişinău 1964 PDM jurist, avocat, baroul asociat 

„AVO-GRUP”,  mun. Chişinău

13 Bolboceanu 
Iurie mun. Chişinău 1959 PDM economist, temporar 

neangajat în cîmpul muncii

14 Guma 
Valeriu mun. Chişinău 1964 PDM

economist, deputat, 
Parlamentul Republicii 
Moldova

15 Ghilaş 
Anatolie mun. Chişinău 1957 PDM

inginer-constructor, deputat, 
Parlamentul Republicii 
Moldova

16 Jantuan 
Stella mun. Chişinău 1966 PDM

istoric, sociolog, deputat, 
Parlamentul Republicii 
Moldova

17 Stratan 
Valentina mun. Chişinău 1962 PDM

medic imunolog, magistru în 
administraţia publică, 
dr. în ştiinţe biologice, 
deputat, Parlamentul 
Republicii Moldova

18 Braşovschi 
Gheorghe or. Sîngerei 1964 PDM

agronom, magistru în 
administraţia publică, 
primarul oraşului Sîngerei 
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Nr. 
d/o

Numele, 
prenumele Domiciliul Anul 

naşterii
Aparte-
nenţa 

politică
Profesia 

(ocupaţia)

19 Sîrbu Oleg or. Edineţ 1967 PDM
agronom, deputat, 
Parlamentul Republicii 
Moldova

20 Ţulea Oleg mun. Chişinău 1980 PDM
politolog, magistru în ştiinţe 
politice, viceministru, Minis-
terul Tineretului şi Sportului 

21 Chetraru 
Anatol or. Hînceşti 1949 PDM pedagog, politolog, preşedin-

tele raionului Hînceşti

22 Solcan 
Mihail mun. Chişinău 1963 PDM

economist, dr. în economie, 
lector superior, Academia 
de Studii Economice din 
Moldova, mun. Chişinău

23 Stratulat Ion or. Orhei 1946 PDM inginer-economist, primarul 
oraşului Orhei

24 Tabuica 
Valeriu or. Ocniţa 1965 PDM

inginer-constructor, director, 
SRL „Vista- Const”, 
or. Ocniţa

25 Godoroja 
Dumitru mun. Chişinău 1976 PDM

inginer-tehnolog, viceminis-
tru, Ministerul Agriculturii şi 
Industriei Alimentare

26 Richicinschi 
Iurie mun. Chişinău 1970 PDM

economist, dr. în drept, se-
cretar al Consiliului Suprem 
de Securitate, Aparatul Pre-
şedintelui Republicii Moldova 

27 Băieşu Aurel mun. Chişinău 1964 PDM

jurist, deputat, vicepreşedinte 
al Comisiei juridice, numiri 
şi imunităţi, Parlamentul 
Republicii Moldova 

28 Axenti Petru mun. Bălţi 1952 PDM
inginer-mecanic, director 
general, SA „CET-Nord”, 
mun.Bălţi

29 Bînzari 
Iraida or. Făleşti 1958 PDM pedagog, vicepreşedintele  

raionului Făleşti

30 Zubcu Victor mun. Chişinău 1983 PDM

politolog, master în mana-
gement politic, magistru în 
drept, preşedinte, Organiza-
ţia de Tineret a PDM, tem-
porar neangajat în cîmpul 
muncii 
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31 Andriuţa 
Iurie or. Criuleni 1960 PDM jurist, director, SRL „Crioleal-

com”, or. Criuleni

32 Cucu Vasile mun. Chişinău 1957 PDM
istoric,  vicedirector, 
SRL „Autobin-Grup”, 
mun. Chişinău

33 Beleacova 
Elena mun. Chişinău 1958 PDM

economist, dr. în economie, 
director general, Biroul relaţii 
interetnice 

34 Babuc 
Monica mun. Chişinău 1964 PDM

istoric, consilier al 
vicepreşedintelui 
Parlamentului Republicii 
Moldova

35 Greţu 
Efrosinia or. Leova 1953 PDM pedagog, vicepreşedintele  

raionului Leova

36 Nicuţa 
Vladimir or. Soroca 1957 PDM

inginer, manager în 
administraţia publică, 
vicepreşedintele raionului 
Soroca

37 Chiţan 
Valeriu mun. Chişinău 1955 PDM

economist, top-manager, 
grupul „Lukoil”, 
or. Ploieşti, România

38 Palade 
Iacob

com. Sărătenii 
Vechi, 
r-nul Teleneşti

1958 PDM

zootehnician, director, 
SRL „Avicola Sărătenii 
Vechi”, s. Sărătenii Vechi, 
r-nul Teleneşti

39 Timciuc 
Iacob mun. Chişinău 1954 PDM

inginer, consultant strategii 
dezvoltare, SRL  „Profesional 
Consulting Grup”, 
mun. Chişinău

40 Grabciuc 
Larisa

com. Brătuşeni, 
r-nul Edineţ 1962 PDM

farmacist, director comercial, 
SRL „Lavitest”, s. Brătuşeni, 
r-nul Edineţ

41 Starciuc 
Eleonora or. Cantemir 1954 PDM

pedagog, magistru în 
administraţia publică, 
secretar, Consiliul raional 
Cantemir

42 Chendighilean 
Nicolae

or. 
Basarabeasca 1957 PDM

inginer-constructor, director, 
SRL „Alfa & Ko”, 
or. Basarabeasca
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43 Graur 
Cecilia

mun. Bălţi 1959 PDM
pedagog, director adjunct, 
Liceul Teoretic „Mihai 
Eminescu”, mun. Bălţi

44
Surugiu 
Sergiu or. Cimişlia 1957 PDM

pedagog, manager în 
administraţia publică, 
director, SRL „Agrodesur”, 
or. Cimişlia

45 Ceka Ion or. Cahul 1971 PDM economist, vicepreşedintele  
raionului Cahul

46 Bugai 
Anatolie or. Drochia 1960 PDM jurist,  director, 

SRL ”Scorpion”, or. Drochia

47 Mandatii 
Aliona mun. Chişinău 1970 PDM chimist, manager, SRL 

”Domulterra”, or. Floreşti

48 Cherdivară 
Mircea or. Rîşcani 1964 PDM pedagog, director, şcoala 

profesională, or. Rîşcani

49 Macovei 
Vasile or. Nisporeni 1951 PDM

pedagog, director, 
SRL „Nisvaldos”, 
or. Nisporeni

50 Tuluş Maria or. Taraclia 1958 PDM
economist-agronom, 
director, SRL „Caghet-plus”, 
or.Taraclia

51 Rotundu 
Svetlana

com. Climăuţii 
de Jos, 
r-nul Şoldăneşti 

1963 PDM

pedagog, şef, Secţia 
asistenţă socială şi protecţie 
a familiei, Consiliul raional 
Şoldăneşti

52 Chiriac 
Mariana

s.Climăuţi, 
r-nul 
Donduşeni

1967 PDM
merceolog, contabil, primăria 
satului Climăuţi, 
r-nul Donduşeni 

53 Bohlin 
Arcadie

or. Lipcani, 
r-nul Briceni 1959 PDM tehnician-mecanic, 

pensionar

54 Grosu 
Vasile

s. Filipeni, 
r-nul Leova 1967 PDM inginer-agronom, primarul 

satului Filipeni, r-nul Leova

55 Popa 
Serghei

com. Cocieri, 
r-nul Dubăsari 1954 PDM

inginer-hidrotehnician, 
director, SRL „Torent Plus”, 
com. Cocieri, r-nul Dubăsari

56 Gaidarji 
Olga or.Taraclia 1962 PDM

pedagog, şef-adjunct, 
Administraţia Ceadîr-Lunga, 
UTA Găgăuzia



412

Nr. 
d/o

Numele, 
prenumele Domiciliul Anul 

naşterii
Aparte-
nenţa 

politică
Profesia 

(ocupaţia)

57 Kopushchulu 
Georgy

or.Vulcăneşti,
UTA Găgăuzia 1963 PDM  jurist, inspector, Agenţia 

Ecologică, UTA Găgăuzia

58 Ursu 
Margarita or. Floreşti 1986 PDM

pedagog, master în ştiinţe 
politice, consultant superior, 
Ministerul Culturii

59 Aghenie 
Vasile

s. Sadova, 
r-nul Călăraşi 

1961 PDM tehnolog, antreprenor, 
s. Sadova, r-nul Călăraşi

60 Nedelea 
Veaceslav mun. Chişinău 1964 PDM

istoric, jurist, 
SA „Moldtelecom”, 
mun. Chişinău

61 Iachimciuc 
Olga

s. Zubreşti, 
r-nul Străşeni 1973 PDM

pedagog, director, 
Liceul Teoretic s. Zubreşti, 
r-nul Străşeni

62 Caşu Lilia mun. Chişinău 1966 PDM tehnician-mecanic, temporar 
neangajată în cîmpul muncii

63 Filip 
Gheorghe mun. Chişinău 1953 PDM

inginer-constructor, 
preşedinte, SA „Crismax’’, 
mun. Chişinău

64 Lîsîi 
Alexandru mun.Chişinău 1985 PDM

jurist, jurisconsult, ÎS „Centrul 
Resurselor Informaţionale 
de Stat „Registru”, Ministerul 
Tehnologiilor Informaţionale 
şi Comunicaţiilor 

65 Culic Elena mun. Bălţi 1980 PDM
jurist,  lector universitar, 
Universitatea de Stat „Alecu 
Russo”, mun. Bălţi

66 Ţurcanu 
Zinaida

s.Temeleuţi, 
r-nul Călăraşi 

1966 PDM
agronom,  director, 
SRL „Izvorul Bîcului CL”, 
s. Temeleuţi, r-nul Călăraşi

67 Placinta Ion or. Criuleni 1974 PDM
inginer, antreprenor 
individual în construcţii, 
or. Criuleni

68 Babii Viorel s. Răuţel, 
r-nul Făleşti, 

1972 PDM pedagog, jurist, director, 
SRL „Energia”, mun. Bălţi

69 Golub Tudor or. Orhei 1972 PDM

istoric, coordonator de 
programe, Agenţia de 
Dezvoltare Rurală Centru, 
or. Orhei
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70 Bălan 
Dumitru

com. Pepeni, 
r-nul Sîngerei 1946 PDM

pedagog, director, Liceul 
Teoretic „A. Agapie”, 
com. Pepeni, r-nul Sîngerei

71 Pancu Iulia or. Ungheni 1964 PDM
pedagog, şef, Direcţia 
generală învăţămînt, tineret 
şi sport, Consiliul raional 
Ungheni

72 Terzi 
Alexandru mun. Chişinău 1948 PDM

inginer-electrician, manager-
şef, Centrul de formare 
continuă, Institutul Naţional 
de Standardizare şi 
Metrologie, mun. Chişinău

73 Baligari 
Vladimir or. Ştefan Vodă 1963 PDM

pedagog, director adjunct, 
Şcoala profesională, 
or. Ştefan Vodă

74 Tonu 
Valentina or.Hînceşti 1964 PDM

pedagog,  şef, Direcţia 
generală învăţămînt, tineret 
şi sport, Consiliul raional 
Hîncesti

75 Eremei 
Serghei or.Căuşeni 1975 PDM jurist, şef, Ofi ciul de 

executare Căuşeni 

76 Crivorotico 
Natalia or. Anenii Noi 1989 PDM

studentă, Institutul 
Internaţional de 
Management, mun. Chişinău

77 Gaidar Ala or. Cahul 1956 PDM
fi lolog,  director, Liceul 
Teoretic ”Mihai Eminescu”, 
or. Cahul

78 Postovan 
Galina or. Drochia 1954 PDM

pedagog, şef, Direcţia 
generală învăţămînt, tineret 
şi sport, Consiliul raional 
Drochia

79 Paniş 
Ştefan or. Floreşti 1957 PDM

inginer-zootehnician, 
director, SRL „PANCLIP”, 
or. Floreşti

80 Gruşac 
Vitalie

s. Grimăncăuţi,  
r-nul Briceni 1977 PDM

sportiv, antrenor de box, 
şcoala sportivă, 
or. Edineţ

81 Bocancea 
Ivan

s.Cernoleuca, 
r-nul Donduşeni 1989 PDM

student, Academia de Studii 
Economice din Moldova, 
mun. Chişinău
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nenţa 

politică
Profesia 

(ocupaţia)

82 Maistru 
Antonina

s. Grinăuţi- 
Raia, 
r-nul Ocniţa

1954 PDM

agronom, specialist în 
administraţia publică, 
director, Casa Teritorială de 
Asigurări Sociale Ocniţa

83 Gaţcan 
Leonid

com. Molovata 
Nouă, 
r-nul Dubăsari

1967 PDM

jurist, avocat, biroul 
individual de avocaţi „Guţcan 
Leonid”, com. Molovata 
Nouă, r-nul Dubăsari

84 Ivanoglo 
Gheorghi

mun. Comrat,
UTA Găgăuzia 1950 PDM pedagog, temporar 

neangajat în cîmpul muncii

85 Bucico 
Clara

or. 
Basarabeasca 1955 PDM

fi lolog, director adjunct,  
Liceul Teoretic „N.V. Gogol”, 
or. Basarabeasca

86 Adauji Stela mun. Chişinău 1973 PDM

farmacist, conferenţiar 
universitar, Universitatea de 
Stat de Medicină şi Farmacie 
„Nicolae Testemiţanu”, 
mun. Chişinău

87 Vucol 
Octavian mun. Chişinău 1976 PDM

economist-manager, 
preşedinte, Organizaţia 
obştească „Mondial”, 
mun. Chişinău

88 Tatarciuc 
Alexandru or.Briceni 1985 PDM jurist, consultant, Judecătoria 

Briceni

89 Izvoreanu 
Oleg mun. Chişinău 1984 PDM politolog, consultant, 

Ministerul Economiei

90 Dodon 
Simion or. Călăraşi 1964 PDM inginer-mecanic, pensionar 

91 Bucatca 
Alexandr or. Glodeni 1976 PDM jurist,  manager, SRL 

„Slavaldublu”, or. Glodeni 

92 Negară 
Vladislav

com. 
Alexeevca, 
r-nul Ungheni 

1979 PDM
jurist, secretar, Consiliul 
comunal Alexeevca,
 r-nul Ungheni

93 Dascal Iurie s. Drochia,  
r-nul Drochia 1961 PDM

agronom, director, 
SRL „TEHAGRODAS”, 
or. Drochia

94 Ţih Angela 
s.Volintiri, 
r-nul Ştefan 
Vodă

1967 PDM
pedagog, director, 
Liceul Teoretic, s. Volintiri, 
r-nul Ştefan Vodă
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95 Donţu Olga com. Zaim, 
r-nul Căuşeni 1948 PDM

pedagog,  şef-adjunct, 
Direcţia generală învăţămînt, 
tineret şi sport, Consiliul 
raional Căuşeni 

96 Bogovic 
Olga or. Anenii Noi 1955 PDM

pedagog, şef-adjunct, 
Direcţia generală învăţămînt, 
tineret şi sport, Consiliul 
raional Anenii Noi

97 Cheptănaru 
Alexandru or.Rîşcani 1956 PDM

merceolog, preşedinte, 
Cooperativa raională 
de consum „Univercoop 
Rîşcani”

98 Musteaţă 
Gheorghe or. Şoldăneşti 1961 PDM merceolog, fermier, 

or. Şoldăneşti

99 Chiriac 
Tatiana

s.Ustia, 
r-nul Dubăsari 1960 PDM

agronom,  agronom, 
SRL „Sălcuţa”, s.Ustia, 
r-nul Dubăsari

100 Potînga 
Octavian mun. Chişinău 1972 PDM

topograf minier, decan-
adjunct, Universitatea Agrară 
de Stat din Moldova, 
mun. Chişinău

101 Prodan 
Sveatoslav or. Cimişlia 1960 PDM inginer-silvicultor, director, 

ÎS „Silvo-Cinegetica Cimişlia”

102 Josan 
Angela or. Anenii Noi 1970 PDM

pedagog, director, 
Căminul cultural, s.Teliţa, 
r-nul Anenii Noi
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H O T Ă R Î R E
cu privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat 

în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului 
„Moldova Unită-Eдиная Молдова”, a simbolului electoral, 
confi rmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ 

în Comisia Electorală Centrală şi persoanei 
responsabile de fi nanţe (trezorierul)

La 4 octombrie 2010, Partidul „Moldova Unită-Eдиная Молдова”, 
conform art. 13, 15, 38 alin. (3), 41, 44, 48 alin. (4), 75, 77, 79 din Codul 
electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, a depus la Comisia Elec-
torală Centrală procesul-verbal al şedinţei Consiliului Republican al par-
tidului din 2 octombrie 2010 cu privire la desemnarea a 94 de candidaţi 
pentru funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova la alegerile 
parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010, datele biografi ce ale can-
didaţilor, declaraţiile privind consimţămîntul lor de a candida la funcţia 
de deputat, conţinînd şi declaraţiile pe propria răspundere despre lipsa 
interdicţiilor legale/judecătoreşti de a candida, şi declaraţiile privind ave-
rea imobiliară, depunerile bancare, hîrtiile de valoare, sumele primite ca 
moştenire şi veniturile din ultimii 2 ani, precum şi sursele acestor venituri, 
inclusiv veniturile din fondurile de investiţii, sub formă de dobîndă, din 
darea în arendă a proprietăţii. În lista candidaţilor nu au fost incluse per-
soane fără apartenenţă politică.

Partidul „Moldova Unită-Eдиная Молдова” a înaintat Comisiei simbo-
lul electoral pentru imprimare în buletinul de vot – un zimbru cu o stea 
călăuzitoare cu 8 colţuri, fl ancată deasupra lui. 

În aceeaşi şedinţă a fost desemnat în calitate de reprezentant cu drept 
de vot consultativ al partidului în Comisia Electorală Centrală dl Manolache 
Andrian şi în calitate de trezorier dna Teut Valentina. 

Materialele prezentate au fost verifi cate şi s-a constatat că ele cores-
pund prevederilor Codului electoral. 

În conformitate cu art. 13, 15, 18, 26, 38 alin. (3), 41, 44, 48 alin. (4), 75, 
77, 79 din Codul electoral, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE:

1. Se înregistrează 94 de candidaţi la funcţia de deputat în Parlamentul 
Republicii Moldova pe lista Partidului „Moldova Unită-Eдиная Молдова” 
pentru alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010.

2. Se înregistrează simbolul electoral pentru imprimare în buletinul de 
vot la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 – un zimbru 
cu o stea călăuzitoare cu 8 colţuri, fl ancată deasupra lui.
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3. Se confi rmă în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ 
în Comisia Electorală Centrală pentru perioada electorală dl Manolache 
Andrian.

4. Se confi rmă în calitate de persoană responsabilă de fi nanţe (trezo-
rier) pentru perioada electorală dna Teut Valentina.

5. Candidaţii înregistraţi la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii 
Moldova, care cad sub incidenţa prevederilor art. 13 alin. (3) din Codul 
electoral, îşi vor suspenda activitatea în funcţia pe care o deţin cu începere 
de la 12 octombrie 2010. Actele de suspendare a activităţii în funcţia deţi-
nută se depun la Comisia Electorală Centrală pînă la 14 octombrie 2010.  
 

6. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

Preşedintele
Comisiei Electorale Centrale Eugeniu ŞTIRBU

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale Iurie CIOCAN

Chişinău, 11 octombrie 2010
Nr. 3634
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L I S T A
candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii 

Moldova pentru alegerile parlamentare anticipate 
din 28 noiembrie 2010 din partea Partidului „Moldova 
Unită - Единая Молдова”, înregistraţi prin hotărîrea 

Comisiei Electorale Centrale nr. 3634 din 11 octombrie 2010, 
modifi cată prin hotărîrile nr. 3721 din 29 octombrie 2010 

şi nr. 3879 din 23 noiembrie 2010

Nr.
d/o

Numele, 
prenumele Domiciliul Anul 

naşterii
Aparte-
nenţa 

politică
Profesia 

(ocupaţia)

1. Ţurcan 
Vladimir mun. Chişinău 1954 PMU-EM

jurist, politolog, deputat, 
Parlamentul Republicii 
Moldova 

2. Tcaci Ana mun. Chişinău 1948 PMU-EM
pedagog-psiholog, regizor, 
politolog, temporar 
neangajată în cîmpul muncii

3. Semenovcher 
Igor mun. Chişinău 1958 PMU-EM

manager-economist, preşe-
dinte, Concernul „Regional-
construct”, mun. Chişinău

4. Belcencova 
Ludmila mun. Chişinău 1972 PMU-EM

istoric, pedagog, deputat, 
Parlamentul Republicii 
Moldova

5. Copiimulţ 
Victor mun. Chişinău 1955 PMU-EM

inginer-mecanic, director, 
ÎCS „Spica VZI” SRL, 
mun. Chişinău

6. Mrug Vitalii mun. Chişinău 1956 PMU-EM
inginer-constructor, director 
general, SC „Partener-
Invest” SA, mun. Chişinău

7. Bondarciuc 
Nicolae mun. Chişinău 1941 PMU-EM inginer-electrician, politolog, 

pensionar 

8. Cernomoreţ 
Iurie mun. Chişinău 1966 PMU-EM

master în administrarea 
publică, director, SRL „Maiul-
Vir-Con”, mun. Chişinău

9. Coţoban 
Pavel or. Briceni 1951 PMU-EM inginer, director, 

SRL „Edineţ-gaz”

10. Nichiforciuc 
Eugeniu mun. Chişinău 1984 PMU-EM

medic, master în 
administrarea publică, 
temporar neangajat în 
cîmpul muncii
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Nr.
d/o

Numele, 
prenumele Domiciliul Anul 

naşterii
Aparte-
nenţa 

politică
Profesia 

(ocupaţia)

11. Grivenco 
Vladlen mun. Chişinău 1980 PMU-EM jurist, director general, SRL 

„Alpitacom”, mun. Chişinău

12. Negru 
Fiodor mun. Chişinău 1965 PMU-EM

jurist, fi nanţe şi asigurări, 
avocat stagiar, Biroul 
individual de avocaţi, 
mun. Chişinău

13. Petrea 
Gheorghe mun. Chişinău 1952 PMU-EM inginer-mecanic, inginer, SA 

„Termocom”, mun. Chişinău

14. Novic 
Victoria mun. Chişinău 1952 PMU-EM

economist, preşedinte, 
Organizaţia sectorului 
Centru, PMU-EM, 
mun. Chişinău

15. Gaidarji 
Vasile or. Taraclia 1970 PMU-EM şofer, mecanic, primarul 

oraşului Taraclia

16. Corohod 
Victor mun. Chişinău 1951 PMU-EM jurist, pensionar 

17. Plopa Iurie
s. Sadaclia, 
r-nul 
Basarabeasca 

1958 PMU-EM agronom, specialist principal, 
SRL „Cimişlia-gaz”

18. Bodur 
Nicolae mun. Chişinău 1955 PMU-EM

inginer-mecanic, 
vicepreşedinte, Concernul 
„Regional Construct”, 
mun. Chişinău

19. Ţurcan Ion mun. Chişinău 1961 PMU-EM
neurochirurg, preşedintele 
consiliului, SA „Vitamina”, 
mun. Chişinău

20. Afonin Alim or. Ghindeşti, 
r-nul Floreşti 1963 PMU-EM

inginer-constructor, relaţii 
internaţionale, preşedinte, 
Organizaţia raională Floreşti, 
PMU-EM

21. Filimon Ion or. Ungheni 1974 PMU-EM

contabilitate şi audit, şef de 
direcţie, Casa Teritorială de 
Asigurări Sociale, 
or. Ungheni

22. Calaraş 
Ghenadie mun. Chişinău 1964 PMU-EM

agronom, administrator, 
IM „NCU Co” SRL, 
mun. Chişinău

23. Şumleanschi 
Andrei mun. Chişinău 1956 PMU-EM pedagog, pensionar MAI 
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Nr.
d/o

Numele, 
prenumele Domiciliul Anul 

naşterii
Aparte-
nenţa 

politică
Profesia 

(ocupaţia)

24. Kuciuk 
Valeriu mun. Chişinău 1963 PMU-EM jurist, temporar neangajat în 

cîmpul muncii

25. Vasiliev 
Nona mun. Chişinău 1955 PMU-EM

pedagog, vicepreşedinte, 
Asociaţia „Aria Artemida”, 
mun. Chişinău

26. Pogor Ion
s.Ţaul, 
r-nul 
Donduşeni 

1964 PMU-EM pedagog, pensionar MAI 

27.
Ganea-
Cojocaru 
Lilia

or. Şoldăneşti 1979 PMU-EM
regizor, manager, 
SRL „URScom TV”, 
or. Şoldăneşti

28. Batiuşca 
Sergiu

com. 
Vărvăreuca, 
r-nul Floreşti 

1984 PMU-EM
jurist, specialist principal, 
ÎS „Poşta Moldovei”, 
mun. Chişinău

29.
Noroc-
Pînzaru 
Lidia

mun. Bălţi 1942 PMU-EM
actriţă, muzeograf, Muzeul 
de Istorie şi Etnografi e, 
mun. Bălţi

30. Vasilovski 
Andrei or. Rezina 1967 PMU-EM inginer, pensionar

31. Rohac Ion or. Glodeni 1947 PMU-EM jurist, şef, Biroul Asociat de 
Avocaţi, or. Glodeni

32. Andronic 
Mihail

s. Draguşeni, 
r-nul Hînceşti 1952 PMU-EM inginer-electrician, pensionar 

33. Cojocari 
Vladimir mun. Chişinău 1955 PMU-EM

pilot militar, şef de secţie, 
Universitatea Tehnică din 
Moldova, mun. Chişinău

34. Romaniuc 
Ludmila or. Orhei 1962 PMU-EM economist, administrator, 

ÎI „Romaniuc”, or. Orhei

35. Kovalkovski 
Evgheni mun. Chişinău 1986 PMU-EM

relaţii economice internaţiona-
le, administrator, SC „Siarex 
Grup” SRL, mun. Chişinău

36. Filipciuc 
Veaceslav or. Briceni 1954 PMU-EM jurist, pensionar MAI 

37. Butnari 
Sergiu mun. Bălţi 1979 PMU-EM

inginer-constructor, 
preşedinte, Organizaţia 
municipală Bălţi, 
PMU-EM
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38. Goncearuc 
Grigorii or. Rîşcani 1952 PMU-EM jurist, director, SRL „Miren W 

KRAB”, or. Rîşcani

39. Parcevschii 
Nicolae

s. Dănceni, 
r-nul Ialoveni 1962 PMU-EM

inginer-silvicultor, profesor, 
Colegiul de Construcţii,
mun. Chişinău

40. Mura Leonid or. Nisporeni 1961 PMU-EM
jurist, avocat, Biroul 
individual de avocaţi „Leonid 
Mura”, or. Nisporeni

41. Mocanu 
Elena mun. Chişinău 1986 PMU-EM

licenţiată în relaţii 
internaţionale, temporar 
neangajată în cîmpul muncii

42. Verlan 
Svetlana mun. Chişinău 1966 PMU-EM inginer-economist, temporar 

neangajată în cîmpul muncii

43. Moroşan Ion mun. Chişinău 1972 PMU-EM
jurist, şef de catedră,     
Universitatea Agrară de Stat 
din Moldova, mun. Chişinău

44. Cojocaru 
Dumitru mun. Chişinău 1958 PMU-EM

jurist, director, 
IC „Forestier” SRL, 
mun. Chişinău

45. Calcev 
Nicolai or. Cahul 1953 PMU-EM

inginer-constructor, şef de 
sector, Institutul de Stat de 
Proiectare „Ruralproiect”, 
mun. Chişinău

46. Stratulat 
Liubomir or. Străşeni 1969 PMU-EM

marketing, inspector fi scal, 
Inspectoratul Fiscal de Stat 
Străşeni

47. Zaharciuc 
Anatolie mun. Chişinău 1953 PMU-EM

inginer-mecanic, director, 
FCP ”Orizontul” SRL, 
mun. Chişinău

48. Cadîn Vitali
or. Ceadîr-
Lunga, 
UTA Găgăuzia

1973 PMU-EM
jurnalist, director, II „CadînV”, 
or. Ceadîr-Lunga, 
UTA Găgăuzia

49. Jolnaci 
Alexandru

s. Olăneşti, 
r-nul Ştefan 
Vodă 

1959 PMU-EM
mecanic, director, 
ÎI „Jolnaci Alexandru”, 
or. Ştefan Vodă

50. Grecea 
Sergiu or. Leova 1966 PMU-EM inginer, pensionar MAI 
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51. Zainulabidov 
Iusup or. Drochia 1963 PMU-EM zooinginer, director, SRL 

„Iurprodgos”, or. Drochia

52. Cocîrlă Ion or. Orhei 1954 PMU-EM
inginer-constructor, 
vicepreşedinte, Organizaţia 
raională Orhei, PMU-EM

53. Bucur 
Nicolae

s. Bilicenii 
Vechi, 
r-nul Sîngerei 

1953 PMU-EM jurist, pensionar MAI 

54. Tărîţă Ion mun. Bălţi 1959 PMU-EM jurist, pensionar MAI 

55. Barbieru 
Nina or. Taraclia 1954 PMU-EM pedagog, profesor, Liceul 

Teoretic nr. 2, or. Taraclia

56. Caldari Alla or. Soroca 1960 PMU-EM pedagog, profesor, Colegiul 
de Arte, or. Soroca

57. Delibaltov 
Vadim mun. Chişinău 1980 PMU-EM bănci şi burse, temporar 

neangajat în cîmpul muncii

58. Grigorciuc 
Alexandr mun. Chişinău 1975 PMU-EM

relaţii economice 
internaţionale, director 
adjunct, ÎI „Ludmila 
Grigorciuc”, mun. Chişinău

59. Godîna 
Ecaterina mun. Chişinău 1946 PMU-EM

economist, economist, 
ÎS „Moldelectrica”, 
mun. Chişinău

60. Ostrovoi 
Andrei or. Floreşti 1977 PMU-EM

inginer-tehnolog, director 
adjunct, SA „Uzina de Utilaj 
Termotehnic”, or. Floreşti

61. Luchianciuc 
Alexandr mun. Chişinău 1972 PMU-EM

jurist, director adjunct, 
SC „Agro-mix 77” SRL, 
mun. Chişinău

62. Melnic Igor or. Floreşti 1980 PMU-EM
jurist, actor, director, 
SRL „Atlantic-Expres”, 
or. Floreşti

63. Modîrcă 
Ghenadie mun. Chişinău 1968 PMU-EM

master în radiocomunicaţii, 
director general, 
SRL „Impicar plus”, 
mun. Chişinău

64. Bolişacova 
Ariadna mun. Chişinău 1985 PMU-EM

studentă, Universitatea de 
Stat din Tiraspol (cu sediul la 
Chişinău), mun. Chişinău
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65. Şinchevici 
Vladimir

or. Sîngera, 
mun. Chişinău 1959 PMU-EM

tehnician-mecanic, director, 
SRL „Vlotox-Com”, 
or. Sîngera, mun. Chişinău

66. Rotari Mihail mun. Comrat,
UTA Găgăuzia 1971 PMU-EM

jurnalist, redactor, 
SRL „ATV”, mun. Comrat, 
UTA Găgăuzia

67. Rotaru Igor mun. Chişinău 1958 PMU-EM
pedagog, membru, 
Consiliul SC „Biotica” SA, 
mun. Chişinău

68. Hristev 
Florin mun. Chişinău 1943 PMU-EM

inginer-constructor, director, 
SA „Direcţia specializată în 
restaurări”, mun. Chişinău

69. Moscovici 
Nadejda

s. Cărpineni, 
r-nul Hînceşti 1964 PMU-EM

artist, director, Casa de 
cultură, s. Carpineni, 
r-nul Hînceşti

70. Ţurcan 
Sergiu mun. Chişinău 1957 PMU-EM medic, temporar neangajat 

în cîmpul muncii

71. Ţîbîrnă 
Mircea mun. Chişinău 1967 PMU-EM pedagog, scriitor 

72. Slonin 
Serghei mun. Chişinău 1987 PMU-EM

student, Universitatea de 
Stat din Moldova, 
mun. Chişinău

73. Ţîsari 
Eduard mun. Chişinău 1980 PMU-EM inginer, manager, 

SRL „Maurt”, mun. Chişinău

74. Railean 
Victor mun. Chişinău 1949 PMU-EM

economist, fi nanţist, 
controlor, revizor principal, 
Serviciul Control Financiar 
şi Revizie, Ministerul 
Finanţelor, mun. Chişinău

75. Danila 
Denis

or. Vatra, 
mun. Chişinău 1978 PMU-EM

jurist, avocat stagiar, 
Biroul Asociat de Avocaţi, 
mun. Chişinău

76. Musaev 
Vaghif mun. Bălţi 1984 PMU-EM jurist, temporar neangajat în 

cîmpul muncii

77. Conea 
Andrei or. Drochia 1980 PMU-EM programist, secretar-referent, 

PMU-EM

78. Burca Oleg mun. Chişinău 1964 PMU-EM

inginer-constructor, şef 
de secţie, ÎS „Staţiunea 
Tehnologică pentru irigare 
Chişinău”
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79. Moroz Irina mun. Chişinău 1956 PMU-EM economist, vicedirector, SA 
„Balţmetreut”, mun. Bălţi

80. Pindus 
Eudochia

s. Goianul Nou, 
mun. Chişinău 1954 PMU-EM

metodist, şef, Casa de 
cultură s. Goianul Nou, 
mun. Chişinău

81. Bolgari 
Vladimir mun. Chişinău 1960 PMU-EM

inginer-constructor, director 
general, Serviciul Naţional 
Locuinţă, mun. Chişinău

82. Secu-Ghiţu 
Elena mun. Chişinău 1976 PMU-EM

medic, medic, 
IMSP, sectorul  Ciocana, 
mun. Chişinău

83. Savca 
Grigore mun. Chişinău 1960 PMU-EM

inginer-constructor, director 
adjunct, Serviciul Naţional 
Locuinţă, mun. Chişinău

84. Moraru 
Dumitru

or. Cricova,
mun. Chişinău 1984 PMU-EM

inginer, director, 
SC „Dilium-Com” SRL, 
mun. Chişinău

85. Pirojcov 
Stanislav mun. Chişinău 1983 PMU-EM

constructor, director general, 
Agenţia Imobiliară 
„Stabilimobil”, mun. Chişinău

86. Coşmarciuc 
Vladimir mun. Chişinău 1960 PMU-EM

inginer-economist, manager, 
SRL „Mercuriu-Alim”, 
mun. Chişinău

87. Mîra Grigore or. Durleşti, 
mun. Chişinău 1971 PMU-EM jurist, temporar neangajat în 

cîmpul muncii

88. Nica Dina mun. Chişinău 1978 PMU-EM
biologie-pedologie, director, 
SRL „Sedora-Grup”, 
mun. Chişinău

89. Mîrza 
Natalia mun. Chişinău 1959 PMU-EM

inginer-constructor, şef de 
secţie, Agenţia Imobiliară 
„Stabilimobil”, mun. Chişinău

90. Rodvan 
Constantin mun. Chişinău 1961 PMU-EM

constructor, director, 
SRL „Rodtehsan-Cons”, 
mun. Chişinău

91. Bucur 
Angela mun. Chişinău 1968 PMU-EM jurist, temporar neangajată 

în cîmpul muncii

92. Vlaico 
Gheorghe

com. Lipnic, 
r-nul Ocniţa 1951 PMU-EM

inginer-mecanic, profesor, 
Şcoala profesională, 
or. Ocniţa
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93. Munteanu 
Serghei or. Cahul 1974 PMU-EM

inginer-constructor, şef-
adjunct, SA „Agronomontaj”, 
or. Cahul

94. Diaconu 
Dinu mun. Bălţi 1977 PMU-EM

magistru în pedagogie şi 
psihologie, licenţiat în drept, 
profesor, Şcoala profesională 
nr. 1, mun. Bălţi

95. Andronic 
Valentina or. Orhei 1992 PMU-EM

studentă, Liceul Republican 
Universitar cu Profi l Real, 
mun. Chişinău

96. Serbenco 
Anatolie mun. Chişinău 1953 PMU-EM

medic, dr. hab., profesor 
universitar, vicedirector, 
Institutul de cercetări 
ştiinţifi ce în domeniul 
ocrotirii sănătăţii mamei şi a 
copilului, mun. Chişinău

97. Grubîi 
Andrei or. Donduşeni 1960 PMU-EM pensionar MAI

98. Ţurca Petru or. Soroca 1982 PMU-EM
licenţiat în drept, director 
comercial, SRL „FMC-DUO”, 
or. Soroca

99. Manole 
Valeriu or. Drochia 1958 PMU-EM

inginer-electrician, director 
comercial, SRL „Pacioli”, 
or. Drochia

100. Tîrnovan 
Alla or. Briceni 1974 PMU-EM lucrător comercial, 

antreprenor, or. Briceni

101. Rînja Mihail com. Colicăuţi,
r-nul Briceni 1958 PMU-EM

inginer-tehnolog, inginer, 
SRL „Edineţ-Gaz”, 
or. Edineţ
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H O T Ă R Î R E
cu privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat 

în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic 
„Partidul Umanist din Моldova”, a simbolului electoral 

şi confi rmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ 
în Comisia Electorală Centrală

La 4 octombrie 2010, Partidul Politic „Partidul Umanist din Молдова”, 
conform art. 13, 15, 41, 44, 48 alin. (4), 75, 77, 79 din Codul electoral 
nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, a depus la Comisia Electorală Centra-
lă procesul-verbal al şedinţei Consiliului Naţional al partidului din 30 sep-
tembrie 2010 cu privire la desemnarea a 103 candidaţi pentru funcţia de 
deputat în Parlamentul Republicii Moldova la alegerile parlamentare anti-
cipate din 28 noiembrie 2010, datele biografi ce ale candidaţilor, declaraţiile 
privind consimţămîntul lor de a candida la funcţia de deputat, conţinînd şi 
declaraţiile pe propria răspundere despre lipsa interdicţiilor legale/judecă-
toreşti de a candida, şi declaraţiile privind averea imobiliară, depunerile 
bancare, hîrtiile de valoare, sumele primite ca moştenire şi veniturile din ul-
timii 2 ani, precum şi sursele acestor venituri, inclusiv veniturile din fonduri-
le de investiţii, sub formă de dobîndă, din darea în arendă a proprietăţii. În 
lista candidaţilor au fost incluse 22 de persoane fără apartenenţă politică.

Patidul Politic „Partidul Umanist din Мoldova” a înaintat Comisiei sim-
bolul electoral pentru imprimare în buletinul de vot – o imagine stilizată a 
hărţii Republicii Moldova, sub formă de contur, plasată pe fundal. Peste 
imaginea hărţii este suprapusă imaginea unei clopotniţe, la fel, stilizată. În 
partea de jos a simbolului electoral este prezentată inscripţia „V. PASAT”.

În aceeaşi şedinţă a fost desemnat în calitate de reprezentant cu drept 
de vot consultativ al partidului în Comisia Electorală Centrală dl Grincu 
Olesi. 

Materialele prezentate au fost verifi cate şi s-a constatat că ele cores-
pund prevederilor Codului electoral. 

În conformitate cu art. 13, 15, 18, 26, 41, 44, 48 alin. (4), 75, 77, 79 din 
Codul electoral, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE:

1. Se înregistrează 103 candidaţi la funcţia de deputat în Parlamentul 
Republicii Moldova pe lista Partidului Politic „Partidul Umanist din Мoldova” 
pentru alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010.

2. Se înregistrează simbolul electoral pentru imprimare în buletinul de 
vot la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 – o imagine 
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stilizată a hărţii Republicii Moldova, sub formă de contur, plasată pe fun-
dal. Peste imaginea hărţii este suprapusă imaginea unei clopotniţe, la fel 
stilizată. În partea de jos a simbolului electoral este prezentată inscripţia 
„V. PASAT”.

3. Se confi rmă în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ în 
Comisia Electorală Centrală pentru perioada electorală dl Grincu Olesi. 

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

Preşedintele
Comisiei Electorale Centrale Eugeniu ŞTIRBU

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale Iurie CIOCAN

Chişinău, 11 octombrie 2010
Nr. 3635
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L I S T A
candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul 

Republicii Moldova pentru alegerile parlamentare anticipate 
din 28 noiembrie 2010 din partea Partidului Umanist 
din Moldova,  înregistraţi  prin   hotărîrea  Comisiei  
Electorale Centrale  nr. 3635  din 11 octombrie 2010 

şi modifi cată prin hotărîrea nr. 3857 din 19 noiembrie 2010

Nr. 
d/o

Numele, 
prenumele Domiciliul Anul 

naşterii
Aparte-
nenţa 

politică
Profesia 

(ocupaţia)

1
Pasat 
Valeriu mun. Chişinău 1958 PUM

istoric, membru corespon-
dent, colaborator ştiinţifi c 
principal, Academia de Ştiin-
ţe a Moldovei, mun. Chişinău

2 Mereuţă Ion or. Codru, 
mun. Chişinău 1958 PUM

medic, jurist, profesor 
universitar, Universitatea de 
Stat de Medicină şi Farmacie 
„Nicolae Testemiţanu”, 
Institutul Oncologic din 
Moldova, mun. Chişinău

3 Coropcean 
Ion mun. Chişinău 1960 PUM

inginer-militar, doctorand, 
Istitutul Integrare Europeană 
şi Ştiinţe Politice, Academia 
de Ştiinţe a Moldovei, mun. 
Chişinău

4 Manoli 
Mihail

mun. Chişinău 1954 PUM economist, temporar 
neangajat în cîmpul muncii

5 Ciubaşenco 
Dumitru

mun. Chişinău 1963 PUM
jurnalist, administrator, 
redactor-şef, PP 
„Panorama”, mun. Chişinău

6 Volneanschi 
Leonid mun. Chişinău 1954 PUM

inginer-electrician, 
preşedinte, Consiliul 
ÎM „Elat” SA, 
mun. Chişinău

7 Guboglo 
Anatol mun. Chişinău 1960 PUM

inginer, administrator 
principal, 
SRL „Tehspechgroop”, 
mun. Chişinău

8 Cosovan 
Ghenadii mun. Chişinău 1960 PUM jurist, pensionar 
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Nr. 
d/o

Numele, 
prenumele Domiciliul Anul 

naşterii
Aparte-
nenţa 

politică
Profesia 

(ocupaţia)

9 Filip Iurie mun. Chişinău 1959 PUM

matematician, dr. în 
economie, preşedinte, 
CL FIN „Telecom-Invest” SA, 
mun. Chişinău

10 Cuicioglo 
Nicolai

s. Ferapontievca, 
UTA Găgăuzia 1959 PUM

agronom, tehnolog, 
SA „Nexovin”, mun. Comrat, 
UTA Găgăuzia

11 Corlatean 
Victoria mun. Chişinău 1962 PUM

economist, doctorand, 
director adjunct, 
SRL „Cornelia-Prim”, 
mun. Chişinău

12 Neghina 
Iurie mun. Bălţi 1965 PUM

inginer, jurist, politolog,
inginer-şef, ÎM „Direcţia 
Specializată Antrepriză 
Reparaţie şi Construcţie”, 
mun. Bălţi

13 Rogojină 
Elena

mun. Chişinău 1976 PUM
contabil, dr. în economie,
lector, Universitatea Agrară 
din Moldova, mun. Chişinău

14 Ivanes 
Victor or. Rîbniţa 1976 PUM inginer, director fi nanciar, 

SRL „Vilivi”, or. Rîbniţa

15 Creţu Ion mun. Chişinău 1975 PUM

jurist, magistru în drept,
lector universitar, 
Universitatea de Stat din 
Moldova, mun. Chişinău

16 Zaporojan 
Ion

mun. Chişinău 1962 PUM
inginer, şef, Serviciu, ÎS „ 
Calea ferată din Moldova”, 
mun. Chişinău

17 Danu 
Dumitru

mun. Chişinău 1953 PUM pedagog, director, Colegiul 
de Ecologie, mun. Chişinău 

18 Marinov 
Ştefan

or. Cahul 1937 PUM inginer, economist, 
pensionar 

19 Mihail Sorin mun. Chişinău 1977 PUM
jurist, diplomat,
temporar neangajat în 
cîmpul muncii

20 Mardari 
Nicolai

mun. Comrat,
UTA Găgăuzia 1959 PUM

jurist, director, 
SRL „Agrovincom”, 
mun. Comrat, UTA Găgăuzia
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Nr. 
d/o

Numele, 
prenumele Domiciliul Anul 

naşterii
Aparte-
nenţa 

politică
Profesia 

(ocupaţia)

21 Stadniţchi 
Victor or. Drochia 1964 PUM management, director,

ÎI „Victor”, or. Drochia

22 Laur Valeriu mun. Chişinău 1952 PUM
medic, lector superior, 
Universitatea de Stat din 
Moldova, mun. Chişinău

23 Onuţă 
Ludmila

or. Floreşti 1958 PUM istoric, funcţionar, „SAM” 
Floreşti 

24 Muntean 
Vladimir mun. Chişinău 1957 PUM

ofi ţer-genist, preşedinte, AO 
„Asociaţia Ofi ţerilor Genişti 
din Republica Moldova”, 
mun. Chişinău

25 Baban Ion or. Orhei 1951 PUM
agronom, lector superior, 
Universitatea de Stat din 
Moldova, mun. Chişinău

26 Onofrei 
Grigore mun. Chişinău 1962 PUM

fi lolog, jurist, administrator, 
SC „Talernio” SRL, 
mun. Chişinău

27
Gorea 
Eleonora mun. Chişinău 1971 PUM

jurist, avocat stagiar, Biroul 
asociat de avocaţi „Pro 
Dreptate”, mun. Chişinău

28 Antohi 
Alexandru

s. Varniţa, r-nul 
Anenii Noi 1978 PUM

jurist, director, 
SRL „Ceban Maria”, 
s. Varniţa, r-nul Anenii Noi

29 Şargu Lilia mun. Chişinău 1975 PUM

marketing, magistru 
în merceologie, lector, 
Universitatea Cooperatist-
Comercială din Moldova, 
mun. Chişinău

30 Cîşlari Igor or. Orhei 1986 PUM
masterand în teologie, 
teolog, secretar, Blagocinia 
de Orhei 

31 Copuşciulu 
Gheorghe

or. Vulcăneşti,
UTA Găgăuzia 1966

- pedagog, specialist principal, 
Direcţia învăţămînt, tineret şi 
sport, or. Vulcăneşti, 
UTA Găgăuzia

32 Moruz Oleg mun. Chişinău 1959 PUM jurist, avocat, pensionar 

33 Maringos 
Vladislav mun. Chişinău 1956 PUM

inginer, lector superior, 
Universitatea de Stat din 
Moldova, mun. Chişinău
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Nr. 
d/o

Numele, 
prenumele Domiciliul Anul 

naşterii
Aparte-
nenţa 

politică
Profesia 

(ocupaţia)

34 Marinov 
Gheorghe

or. Vulcăneşti,
UTA Găgăuzia 1953 - tehnician, operator, liceu, 

or. Vulcăneşti, UTA Găgăuzia 

35 Moroşanu 
Vasile or. Anenii Noi 1962 PUM pedagog, şef, Secţia cultură, 

Consiliul raional Anenii Noi

36 Lis Vera or. Făleşti 1957 PUM
jurist, prorector, Institutul 
Nistrean de Economie şi 
Drept, mun. Bălţi

37 Cecan 
Mihail or. Edineţ 1951 PUM inginer, director, ÎM „Apă-

Canal”, or. Edineţ 

38 Purice 
Constantin

com. Oneşti, 
r-nul Hînceşti 1949 PUM pedagog, temporar 

neangajat în cîmpul muncii

39 Prodan 
Mihail or. Floreşti 1958 PUM

jurist, jurist, Baza de păstrare 
tehnică, armament şi 
patrimoniu militar, Ministerul 
Apărării 

40 Plopa 
Andrian

or. Drochia 1987 PUM
student, Universitatea Liberă 
Internaţională din Moldova, 
mun. Chişinău

41 Adam Ivan s. Sipoteni, 
r-nul Călăraşi 1972 PUM

jurist, manager, 
SRL „Plai natal”, s. Sipoteni, 
r-nul Călăraşi 

42 Păduraru 
Ion

or. Biruinţa, 
r-nul Sîngerei 1955 - inginer-mecanic, director, 

SRL „Vion- Impex”, 
or. Sîngerei

43 Roman 
Victor

s. Roşu, 
r-nul Cahul 1969 PUM

 pedagog, manager,
Societatea Internaţională 
de Asigurări „ Moldasig”, 
or. Cahul

44 Ţurcan 
Remus mun. Chişinău 1969 PUM inginer-militar de radio, 

pensionar SIS 

45 Ursachi 
Constantin

s. Mateuţi, 
r-nul Rezina 1954 PUM

economie, director, 
ÎI „Aparat”, s. Mateuţi, 
r-nul Rezina 

46 Ilaşciuc 
Victor mun. Chişinău 1955 PUM economist, pensionar MAI

47 Moisenco 
Cristina mun. Chişinău 1980 PUM

magistru în ştiinţe politice, 
temporar neangajată în 
cîmpul muncii
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Nr. 
d/o

Numele, 
prenumele Domiciliul Anul 

naşterii
Aparte-
nenţa 

politică
Profesia 

(ocupaţia)

48 Caraman 
Veronica or. Străşeni 1961 -

tehnologia alimentaţiei 
publice, manager, 
ÎI „Corlatean”, or. Străşeni

49 Svetlicinâi 
Constantin

mun. Chişinău 1976 PUM
magistru în ştiinţe istorice, 
politolog, AO „ASARI”,
 mun. Chişinău 

50 Russu Igor mun. Chişinău 1972 PUM
inginer-mecanic, şef, Secţia 
transporturi, SRL „Vitrute-
grup”, mun. Chişinău 

51 Vitoşinschi 
Serghei

mun. Chişinău 1964 PUM inginer-constructor, tehnolog, 
pensionar MAI

52 Razlog Ion mun. Chişinău 1947 PUM
medic, medic psihiatru, 
Spitalul Clinic Republican, 
mun. Chişinău

53 Pleşca 
Tudor mun. Chişinău 1949 PUM

ziarist, redactor, Institutul de 
Stat de Relaţii Internaţionale, 
mun. Chişinău

54 Jelezoglo 
Nicolai

or. Ceadîr-
Lunga,
UTA Găgăuzia

1953 PUM

inginer-programator, 
programator, SRL „Baurci- 
Agro”, or. Ceadîr-Lunga, 
UTA Găgăuzia

55 Doga Mihail or. Sîngerei 1972 -
pedagog, contabil,
temporar neangajat în 
cîmpul muncii

56 Călugăreanu 
Svetlana

s. 
Crasnoarmeiscoie, 
r-nul Hînceşti

1966 -

istoric, administrare publică,
director, Liceul Teoretic 
„D. Cantemir”, s. Crasnoar-
meiscoie, r-nul Hînceşti

57 Caraman 
Iurie

mun. Bălţi 1973 PUM
jurist, avocat, Biroul 
individual de avocaţi „Iurie 
Caraman”, mun. Bălţi

58 Draguţan 
Natalia or. Străşeni 1988 -

licenţiat în ştiinţe economice, 
contabilitate, contabil, SRL 
„Cornelia-Prim”, or. Străşeni

59 Chiriac 
Vasile

or. Ungheni 1973 PUM inginer, temporar neangajat 
în cîmpul muncii

60 Vasilachi 
Alexandru or. Străşeni 1986 -

contabil, manager, 
SRL „Cornelia-Prim”, 
mun. Chişinău
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Nr. 
d/o

Numele, 
prenumele Domiciliul Anul 

naşterii
Aparte-
nenţa 

politică
Profesia 

(ocupaţia)

61 Vovc Boris or. Briceni 1960 PUM antrenor Judo, director, 
ÎI „Vovc Boris”, or. Străşeni

62 Baraga 
Mihail

s. Ordăşeşti, 
r-nul Teleneşti 1936 PUM pedagog, pensionar

63 Calistru 
Liviu or. Rîşcani 1979 PUM inginer-manager, temporar 

neangajat în cîmpul muncii

64 Dorogan 
Igor mun. Chişinău 1960 PUM istoric, temporar neangajat în 

cîmpul muncii

65 Sacalî Ilie
s. Chirsova, 
UTA Găgăuzia
 

1943 PUM
regizor, director, Fabrica de 
Vinuri, s. Ferapontievca, 
UTA Găgăuzia

66 Pelin Emil mun. Chişinău 1988 PUM

jurnalist, asistent de proiect, 
AO „Institutul Tineretului 
Guvernator din Republica 
Moldova”, mun. Chişinău

67 Purici 
Ştefan or. Soroca 1966 -

tehnician-mecanic, 
profesor, Şcoala auto „LCA”, 
or. Soroca

68 Gîdei Iurie mun. Bălţi 1962 - inginer, jurist, pensionar MAI

69 Grosu 
Veronica mun. Chişinău 1959 PUM

medic, şef, Secţia terapie, 
IMSP Asociaţia Medicală 
Teritorială Centru, Centrul 
medicilor de familie, 
mun. Chişinău

70 Ştirbu 
Andrei

or. Durleşti, 
mun. Chişinău 1971 PUM pedagog, pensionar MAI 

71 Hodorogea 
Petru

or. Cahul 1962 PUM avocat, jurist-coordonator, 
Ofi cul Teritorial Cahul 

72 Ghiumiuşliu 
Piotr 

s. Chiriet-
Lunga, 
UTA Găgăuzia

1961 PUM inginer-mecanic, temporar 
neangajat în cîmpul muncii

73 Starodub 
Dumitru mun. Chişinău 1956 - jurist, pensionar MAI

74 Palancean 
Boris or. Cahul 1969 PUM militar-politruc, magazioner, 

SRL „Todrixim”, or. Cahul

75 Schiţco 
Iulian or. Glodeni 1943 - inginer-tehnolog, pensionar
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Nr. 
d/o

Numele, 
prenumele Domiciliul Anul 

naşterii
Aparte-
nenţa 

politică
Profesia 

(ocupaţia)

76 Rotaru 
Alexei

or. Floreşti 1971 - economist, director adjunct,
ÎI „Roma-Lux”, or. Floreşti

77 Vicol Corina mun. Chişinău 1981 PUM jurist, economist, temporar 
neangajată în cîmpul muncii

78 Mereuţa 
Raisa mun. Chişinău 1945 PUM

pedagog, director,
SRL „Post Direct Market”, 
mun. Chişinău

79 Coja Nicolai s. Cazaclia, 
UTA Găgăuzia 1955 -

pedagog, profesor, Şcoala 
medie nr.1, s. Cazaclia, 
UTA Găgăuzia

80 Nazarenco 
Vasili mun. Chişinău 1953 PUM

pedagog, lector superior, 
Universitatea de Stat din 
Moldova, mun. Chişinău

81 Dolganiuc 
Lilia or. Cahul 1986 PUM

economist, manager, Agenţia
„Choice Advertising Agency”, 
or. Cahul

82 Diatlov 
Alexandr or. Briceni 1951 PUM

inginer-mecanic, şef de 
pază, ÎS „Scutul Energetic”, 
or. Donduşeni

83 Anghel 
Natalia

s. Roşcani, 
r-nul Străşeni 1959 PUM economist, contabil-şef, SRL 

„Cornelia-Prim”, or. Străşeni

84
Gîrbu 
Stepan or. Cahul 1971 PUM

inginer, şef, Serviciul 
de securitate, Portul 
Internaţional Liber 
Giurgiuleşti, ICS „Danube 
Logistix” SRL, or. Cahul

85 Godorogea 
Liviu or. Rîşcani 1967 PUM

tehnologia conservării, 
director, ÎI „L. Godorogea”, 
or. Rîşcani 

86 Madan 
Sergiu

s. Cocieri, 
r-nul Dubăsari 1980 PUM pedagog-antrenor, temporar 

neangajat în cîmpul muncii

87
Corlatean
Constanţa or. Străşeni 1984 -

marketing, master în 
economie, director, SRL 
„Beer Class”, or. Străşeni

88 Vechiu 
Tudor or. Teleneşti 1945 PUM fi nanţist, pensionar

89 Ţurcan 
Stela

mun. Chişinău 1970 PUM

medic, dr. în medicină, 
cercetător ştiinţifi c, Institutul 
Oncologic din Moldova, 
mun. Chişinău
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Nr. 
d/o

Numele, 
prenumele Domiciliul Anul 

naşterii
Aparte-
nenţa 

politică
Profesia 

(ocupaţia)

90 Rotaru 
Ghenadie

or. Orhei 1974 PUM
medic, director, Centrul 
medical „Sănătatea Familiei”, 
or. Orhei

91 Leamzin 
Vladimir

or. Vulcăneşti,
UTA Găgăuzia 1956 PUM

pedagog, lucrător silvic, 
Societatea Vînătorilor şi 
Pescarilor, or. Vulcăneşti, 
UTA Găgăuzia

92
Ponomariov 
Alexandru mun. Comrat,

UTA Găgăuzia 1981 PUM
pedagog, director, 
SRL „Maximedia”, 
mun. Comrat, UTA Găgăuzia

93 Lefter Iurie s. Cioara, r-nul 
Hînceşti 1948 -

pedagog, profesor, Liceul 
Teoretic „S. Andreev”, 
s. Cioara, r-nul Hînceşti

94 Cecoi 
Valentina mun. Chişinău 1963 PUM

contabil, director, Salonul de 
frumuseţe „Stylholl”, 
mun. Chişinău

95 Cimpoi 
Leonid or. Teleneşti 1965 - medic, medic, Centrul de 

Sănătate Publică Teleneşti 

96 Bînzaru 
Vasile

s. Sipoteni, 
r-nul Călăraşi 1954 -

inginer-mecanic, director, 
ÎI „Eugenia Bînzaru”, 
s. Sipoteni, r-nul Călăraşi

97 Bariz Fiodor or. Ungheni 1957 - inginer-mecanic, pensionar 

98
Jardan 
Svetlana s. Mălăieşti, 

r-nul Criuleni 1960 PUM
zootehnician, contabil, SA 
„Carmez”, or. Vadul lui Vodă, 
mun. Chişinău

99 Miron 
Zinaida mun. Chişinău 1957 -

tehnolog, expert superior, 
SRL „Cred.Service”, mun. 
Chişinău

100
Barovschi 
Nicolae s. Ivancea, 

r-nul Orhei 1956
- pedagog-agrochimist, 

agronom, Compania „DAAC 
ECO Plant”, or. Orhei

101 Badrajan 
Silvia or. Teleneşti 1970 - jurist, jurist, Inspectoratul 

Fiscal de Stat Teleneşti

102 Cebotari 
Roman

or. Donduşeni 1991 PUM
student, Institutul European 
de Studii Politice din 
Moldova, mun. Chişinău
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H O T Ă R Î R E
cu privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat 

în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Liberal 
Democrat din Moldova, a simbolului electoral, confi rmarea 

reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală 
Centrală şi a persoanei responsabile de fi nanţe (trezorierul)

La 11 octombrie 2010, Partidul Liberal Democrat din Moldova, conform 
art. 13, 15, 38 alin. (3), 41, 44, 48 alin. (4), 75, 77, 79 din Codul electoral, 
a depus la Comisia Electorală Centrală procesul-verbal al şedinţei Consi-
liului Politic Naţional al PLDM din 10 octombrie 2010 cu privire la desem-
narea a 103 candidaţi pentru funcţia de deputat în Parlamentul Republicii 
Moldova la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010, datele 
biografi ce ale candidaţilor, declaraţiile privind consimţămîntul lor de a can-
dida la funcţia de deputat, conţinînd şi declaraţiile pe propria răspundere 
despre lipsa interdicţiilor legale/judecătoreşti de a candida, şi declaraţiile 
privind averea imobiliară, depunerile bancare, hîrtiile de valoare, sumele 
primite ca moştenire şi veniturile din ultimii 2 ani, precum şi sursele acestor 
venituri, inclusiv veniturile din fondurile de investiţii, sub formă de dobîndă, 
din darea în arendă a proprietăţii. În lista candidaţilor au fost incluse 2 per-
soane fără apartenenţă politică. 

Partidul Liberal Democrat din Moldova a înaintat Comisiei simbolul 
electoral pentru imprimare în buletinul de vot – un stejar secular, avînd 
o coroană larg ramifi cată, cu frunziş bogat, neuniform, tulpina viguroasă. 
Stejarul are la bază acronimul „PLDM”. 

În aceeaşi şedinţă a fost desemnat în calitate de reprezentant cu drept 
de vot consultativ al partidului în Comisia Electorală Centrală dl Modrîngă 
Vitalie.

Prin demersul din 13 octombrie 2010, în calitate de persoană respon-
sabilă de fi nanţe (trezorier) a fost propus spre confi rmare dl Roşca Victor.

Materialele prezentate au fost verifi cate şi s-a constatat că ele cores-
pund prevederilor Codului electoral. 

În conformitate cu art. 13, 15, 18, 26, 38 alin. (3), 41, 44, 48 alin. (4), 
75, 77, 79 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia 
Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE:

1. Se înregistrează 103 candidaţi la funcţia de deputat în Parlamentul 
Republicii Moldova pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova pentru 
alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010.
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2. Se înregistrează simbolul electoral pentru imprimare în buletinul de 
vot la alegerile parlamentare 28 noiembrie 2010 – un stejar secular, avînd 
o coroană larg ramifi cată, cu frunziş bogat, neuniform, tulpina viguroasă. 
Stejarul are la bază acronimul „PLDM”. 

3. Se confi rmă în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ 
în Comisia Electorală Centrală pentru perioada electorală dl Modrîngă 
Vitalie.

4. Se confi rmă în calitate de persoană responsabilă de fi nanţe (trezo-
rier) pentru perioada electorală dl Roşca Victor.

5. Candidaţii înregistraţi la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii 
Moldova, care cad sub incidenţa prevederilor art. 13 alin. (3) din Codul 
electoral, îşi vor suspenda activitatea în funcţia pe care o deţin cu începere 
de la 18 octombrie 2010. Actele de suspendare a activităţii în funcţia deţi-
nută se depun la Comisia Electorală Centrală pînă la 20 octombrie 2010. 

6. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

Preşedintele
Comisiei Electorale Centrale Eugeniu ŞTIRBU

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale Iurie CIOCAN

Chişinău, 15 octombrie 2010
Nr. 3656



438

L I S T A
candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul 

Republicii Moldova pentru alegerile parlamentare anticipate 
din 28 noiembrie 2010 din partea Partidului Liberal Democrat 
din Moldova, înregistraţi prin hotărîrea Comisiei Electorale 

Centrale nr. 3656 din 15 octombrie 2010, modifi cată prin 
hotărîrile nr. 3687 din 22 octombrie 2010 şi nr. 3880 

din 23 noiembrie 2010

Nr. 
d/o

Numele, 
prenumele Domiciliul Anul 

naşterii
Aparte-
nenţa 

politică
Profesia 

(ocupaţia)

1 Filat 
Vladimir mun. Chişinău 1969 PLDM

licenţiat în drept, 
prim-ministru al Republicii 
Moldova

2 Tănase 
Alexandru mun. Chişinău 1971 PLDM licenţiat în drept, ministru, 

Ministerul Justiţiei 

3 Godea 
Mihai mun. Chişinău 1974 PLDM istoric, deputat, Parlamentul 

Republicii Moldova

4 Palihovici 
Liliana mun. Chişinău 1971 PLDM istoric, deputat, Parlamentul 

Republicii Moldova

5 Leancă Iurie or. Ialoveni 1963 PLDM
relaţii internaţionale, ministru, 
Ministerul  Afacerilor Externe 
şi Integrării Europene

6
Belostecinic 
Grigore mun. Chişinău 1960 PLDM

economist, marketing, 
rector, Academia de Studii 
Economice din Moldova, 
mun. Chişinău

7 Hotineanu 
Vladimir mun. Chişinău  1950 PLDM medic chirurg, dr. hab., 

ministru, Ministerul Sănătăţii

8 Juravschi 
Nicolae mun. Chişinău 1964 PLDM

pedagog, jurist, preşedinte, 
Comitetul Naţional Olimpic 
din Moldova, mun. Chişinău

9 Ţap Iurie or. Floreşti 1955 PLDM
pedagog, deputat, 
Parlamentul Republicii 
Moldova

10 Bolocan 
Lilia mun. Chişinău 1972 PLDM

pedagog, dr. în psihologie, 
director, Agenţia de 
Stat pentru Proprietatea 
Intelectuală, mun. Chişinău
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Nr. 
d/o

Numele, 
prenumele Domiciliul Anul 

naşterii
Aparte-
nenţa 

politică
Profesia 

(ocupaţia)

11 Ghileţchi 
Valeriu mun. Chişinău 1960 -

inginer de radio, licenţiat în 
teologie, deputat, Parlamen-
tul Republicii Moldova

12 Şleahtiţchi 
Mihail mun. Bălţi 1956 PLDM

pedagog, dr. hab.,  deputat, 
Parlamentul Republicii 
Moldova

13 Agache 
Angel mun. Chişinău 1976 PLDM

licenţiat în economie şi drept, 
magistru în management 
politic, deputat, Parlamentul 
Republicii Moldova

14 Balan Ion s. Lingura, 
r-nul Cantemir 1962 PLDM agronom, deputat, Parla-

mentul Republicii Moldova

15 Deliu Tudor  mun. Chişinău 1955 PLDM

master în administrarea 
publică, master în drept, 
deputat, Parlamentul 
Republicii Moldova

16 Ioniţă 
Veaceslav mun. Chişinău 1973 -

fi nanţe, administrare publică, 
economist, conferenţiar 
universitar, deputat, 
Parlamentul Republicii 
Moldova

17 Streleţ 
Valeriu                                mun. Chişinău 1970 PLDM

jurist, istoric, deputat, 
Parlamentul Republicii 
Moldova

18 Furdui 
Simion mun. Chişinău 1963 PLDM

istoric, magistru în 
administrarea publică, 
deputat, Parlamentul 
Republicii Moldova

19 Lucinschi 
Chiril mun. Chişinău 1970 PLDM

diplomat, preşedinte, 
Fundaţia „Europa Liberă-
Moldova”

20 Mocanu 
Gheorghe

s. Moleşti,
r-nul Ialoveni 1982 PLDM

economist, şef, Direcţia  
administraţie publică 
locală, Cancelaria de Stat, 
preşedinte, Organizaţia de 
Tineret a PLDM 

21 Cobzac 
Grigore or. Hînceşti 1959 PLDM

inginer-constructor, deputat, 
Parlamentul Republicii 
Moldova 
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Nr. 
d/o

Numele, 
prenumele Domiciliul Anul 

naşterii
Aparte-
nenţa 

politică
Profesia 

(ocupaţia)

22 Cimbriciuc 
Alexandru or. Soroca 1968 PLDM jurist, deputat, Parlamentul 

Republicii Moldova

23 Butmalai Ion or. Cahul 1964 PLDM jurist, deputat, Parlamentul 
Republicii Moldova

24 Ciobanu 
Ghenadie mun. Chişinău 1957 PLDM

pedagog, conferenţiar, 
compozitor, manager,  
deputat, Parlamentul 
Republicii Moldova

25 Olaru 
Nicolae  

s. Sîrcova, 
r-nul Rezina 1958 PLDM

master în administrarea 
publică, deputat,  
Parlamentul Republicii 
Moldova

26 Ionaş Ivan                                                        mun. Chişinău 1956 PLDM
inginer-constructor, deputat, 
Parlamentul Republicii 
Moldova

27 Pleşca 
Nae-Simion mun. Chişinău 1955 PLDM

fi lolog, director, Agenţia de 
presă „MS- Publicitate”,
 mun. Chişinău

28 Dimitriu 
Anatolie mun. Chişinău 1973 PLDM jurist, temporar neangajat în 

cîmpul muncii

29 Ciobanu 
Maria or. Nisporeni 1953 PLDM

pedagog, director general, 
Direcţia generală  educaţie, 
Consiliul raional Nisporeni  

30 Vlah Petru  mun. Comrat,
UTA Găgăuzia 1970 PLDM jurist, deputat, Adunarea 

Populară a Găgăuziei

31 Vacarciuc 
Andrei or. Cimişlia 1952 PLDM agronom, preşedintele 

raionului Cimişlia

32 Ştirbate 
Petru or. Orhei 1960 PLDM medic, şef, Centrul 

Rezidenţial Interraional Orhei

33 Frumosu 
Elena or. Criuleni 1968 PLDM

istoric, politolog, şef, Direcţia 
cultură şi turism, Consiliul 
raional Criuleni 

34 Apostolachi 
Iurie

s. Varniţa, 
r-nul Anenii Noi 1960 PLDM

inginer, director, Întreprinde-
rea de stat „Moldsilva” Tighi-
na, or. Ştefan Vodă

35 Grişciuc 
Simion

s. Micăuţi, 
r-nul Străşeni 1977 PLDM jurist, director, Întreprinderea 

de Stat „Moldsilva” Străşeni
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Nr. 
d/o

Numele, 
prenumele Domiciliul Anul 

naşterii
Aparte-
nenţa 

politică
Profesia 

(ocupaţia)

36 Bodiu Victor mun. Chişinău  1971 - economist, inginer, Ministru 
de Stat

37 Nasu Maria or. Şoldăneşti 1956 PLDM
pedagog, profesor, Liceul 
Teoretic „Alexei Mateevici”, 
or. Şoldăneşti

38 Chiorescu 
Iurie mun. Chişinău  1979 PLDM

politolog, şef de catedră, 
Universitatea de Studii 
Politice şi Economice 
Europene, mun. Chişinău

39 Zaporojan 
Lilian or. Glodeni 1977 PLDM

jurist, şef-adjunct, Ofi ciul 
Teritorial Bălţi al Cancelariei 
de Stat  

40 Toma Iurie or. Ungheni 1971 PLDM
pedagog, manager general, 
SRL „Maben- Com”, 
or. Ungheni

41 Focşa 
Gheorghe  or. Leova 1960 PLDM inginer, jurist, primarul 

oraşului Leova

42 Gogu Sergiu or. Căuşeni 1966 PLDM
inginer-mecanic, 
vicepreşedintele
raionului Căuşeni

43 Lupaşcu 
Grigore

s. Mîndîc, 
r-nul Drochia 1957 PLDM

agronom, director, 
SRL „Grildasagro”, s. Mîndîc, 
r-nul Drochia

44 Barbăroşie 
Alexandru

com. Mereni, 
r-nul Anenii Noi 1974 PLDM

istoric, director, 
SRL „Sinoimpex”,
com. Mereni, r-nul Anenii Noi

45 Sacara 
Liubomir or. Făleşti 1973 PLDM pedagog, viceprimarul

oraşului Făleşti

46
Iarmaliuc 
Nicolae s. Mihăileni,

r-nul Rîşcani 1971 PLDM
istoric, profesor, Liceul 
Teoretic „Eugen Coşeriu”, 
s. Mihăileni, r-nul Rîşcani

47 Spatari 
Mihaela mun. Chişinău 1989 PLDM

ştiinţe ale comunicării,  
vicepreşedinte, Organizaţia 
de Tineret a PLDM

48 Vovc Vasile or. Edineţ 1962 PLDM inginer-mecanic, director, 
SRL „Vov & K”, or. Edineţ 

49 Bandalac 
Efi mia or. Briceni 1962 PLDM

jurist, avocat, Biroul asociat 
de avocaţi „Juristul”, 
or. Briceni
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Nr. 
d/o

Numele, 
prenumele Domiciliul Anul 

naşterii
Aparte-
nenţa 

politică
Profesia 

(ocupaţia)

50 Damaschin 
Nicolae mun. Chişinău 1977 PLDM

regizor de cinema, TV, 
regizor, IPNA Compania 
„Teleradio-Moldova”

51 Dimitrieva 
Fedora or. Taraclia 1965 PLDM pedagog, profesor, Liceul 

Teoretic nr. 2, or. Taraclia  

52 Vrancean 
Vasile

s. Cojuşna 
r-nul Străşeni 1948 PLDM

zootehnician, prim-prorector, 
Universitatea Agrară de Stat 
din Moldova, mun. Chişinău

53 Vovc Ion mun. Bălţi 1946 PLDM istoric, director, Şcoala 
profesională nr. 5, mun. Bălţi

54 Profi re Petru mun. Chişinău 1983 PLDM

licenţiat în administrarea 
publică, administrator, 
ÎS „Nezavisimaia Moldova”, 
mun. Chişinău

55 Malaşevschi 
Andrei or. Cantemir 1957 PLDM medic, preşedintele raionului 

Cantemir

56 Azizov 
Nighina mun. Chişinău 1983 PLDM

master în ştiinţe politice, 
expert-politolog, Asociaţia 
„Mişcarea Tinerilor pentru 
Democraţie”, mun. Chişinău

57 Tulgara Iurie 
s. Ghidighici, 
mun. Chişinău
 

1972 PLDM
jurist, administrator, SRL 
„IVIS PLUS”, s. Sărătenii 
Vechi, r-nul Teleneşti

58
Ursu 
Grigore s. Costeşti,

 r-nul Ialoveni 1959 PLDM

agronom, şef, Direcţia 
raională de supraveghere 
fi tosanitară şi control 
semincer Ialoveni

59 Buza Leon
s. Bălăureşti, 
r-nul Nisporeni 1950 PLDM

agronom, director, 
SRL „Tanipanis”, 
s. Bălăureşti, r-nul Nisporeni

60 Rabii Ilie s. Cucuruzeni, 
r-nul Orhei 1948 PLDM

agronom, şef interimar, 
Direcţia raională de 
supraveghere fi tosanitară şi 
control semincer Orhei

61 Pârţu 
Ghenadie or. Rezina 1969 PLDM inginer, inginer-şef, SA 

„Moldtelecom” fi liala Rezina

62 Scutaru 
Sergiu or. Ungheni 1959 PLDM

administrare publică, 
temporar neangajat în 
cîmpul muncii
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Nr. 
d/o

Numele, 
prenumele Domiciliul Anul 

naşterii
Aparte-
nenţa 

politică
Profesia 

(ocupaţia)

63 Ponomariov 
Vitalie or. Cahul 1975 PLDM

magistru în istorie şi ştiinţe 
politice, şef, Secţia integrare 
europeană, Universitatea de 
Stat „B.P. Hasdeu”, or. Cahul

64 Pălărie 
Maria or. Ştefan Vodă 1947 PLDM

medic pediatru, director me-
dical, Centrul medical creştin 
”Emanuel Cioburciu”, s. Cio-
burciu, r-nul Ştefan Vodă

65 Buliga 
Janeta mun. Chişinău 1964 PLDM

medic, director comercial, 
SRL „Iantex-Total”, 
mun. Chişinău

66 Meaun 
Gheorghe

s. Răzălăi, 
r-nul Sîngerei 1972 PLDM inginer, temporar neangajat 

în cîmpul muncii

67 Ioncu Mihail s. Onişcani,
r-nul Şoldăneşti 1985 PLDM

jurist, administrator, 
SRL „Intervizstudio”, 
or. Şoldăneşti

68 Ţarigradschi 
Valeriu or. Glodeni  1959 PLDM

pedagog, director, rezervaţia 
„Pădurea Domnească”, 
or. Glodeni

69 Gumeniţă 
Ruslan or. Leova 1984 PLDM

fi nanţe, inspector fi scal, 
Inspectoratul Fiscal de Stat, 
mun. Chişinău 

70 Ciuvaga 
Alexandru 

s. Sculeni, 
r-nul Ungheni 1953 PLDM

istoric, director adjunct, 
Liceul Teoretic, s. Sculeni, 
r-nul Ungheni 

71 Eşanu 
Elena 

s. Coşcalia, 
r-nul Căuşeni 1967 PLDM contabil, primarul satului 

Coşcalia, r-nul Căuşeni

72 Mogoreanu 
Petru or. Drochia 1957 PLDM

medic, vicedirector, IMSP 
Spitalul raional Drochia 
„Nicolae Testemiţanu”

73 Samson 
Nicolae or. Anenii Noi 1941 PLDM jurist, pensionar

74 Balica 
Eduard or. Făleşti 1974 PLDM

magistru în administrarea 
publică, director, GŢ „FAL-
BAD-AGRO”, or. Făleşti

75 Irimciuc 
Alexandru

s. Şaptebani, 
r-nul Rîşcani 1954 PLDM

inginer-tehnolog,
 director, SRL Stăncăuţi, 
 s. Şaptebani, r-nul Rîşcani 
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Nr. 
d/o

Numele, 
prenumele Domiciliul Anul 

naşterii
Aparte-
nenţa 

politică
Profesia 

(ocupaţia)

76
Munteanu 
Ion or. Donduşeni 1958 PLDM

medic stomatolog, şef, 
Secţia stomatologie, IMSP 
Spitalul raional Donduşeni

77 Banari 
Elena mun.  Chişinău 1975 PLDM

pedagog, magistru în 
fi lologie, lector universitar, 
Universitatea de Stat din 
Moldova, mun. Chişinău

78 Hlevnoi 
Anatolie

s. Ruseni, 
r-nul Edineţ 1953 PLDM

agronom, vicedirector 
SRL „Agromilari”,
s. Ruseni, r-nul Edineţ

79
Bobuţac 
Valerii or. Lipcani, 

r-nul Briceni 1963 PLDM
agronom, director, 
SRL „Cariopsa”,  or. Lipcani, 
r-nul Briceni

80
Marcoci 
Boris mun. Bălţi 1965 PLDM

inginer, director, 
SRL  „MARSHARCON”, 
mun. Bălţi

81 Lupu Vera mun. Chişinău 1969 PLDM

jurist, preşedinte, 
AO „Femeia pentru 
Societatea Contemporană”, 
mun. Chişinău

82 Gurduza 
Sergiu mun. Chişinău 1985 PLDM

jurist, magistru în drept, 
specialist principal, Ministerul 
Justiţiei

83
Patraşcu  
Vera s. Cotul Morii, 

r-nul Hînceşti 1953 PLDM

pedagog, şef-adjunct 
Direcţia generală învăţămînt, 
tineret şi sport, Consiliul 
raional Hînceşti

84 Culai Vasile mun. Chişinău 1946 PLDM merceolog, pensionar

85 Prisăcaru 
Ion mun. Chişinău 1957 PLDM

economist, jurist, director ge-
neral, SRL „Ecofi n-audit-ser-
vice”, redactor-şef, revista „Fin 
consultant”, mun. Chişinău

86 Guţuţui Olga or. Cupcini, 
r-nul Edineţ 1986 PLDM

licenţiat în ştiinţe politice, 
manager, Teatrul „Satiricus 
Ion Luca Caragiale”, 
mun. Chişinău 

87
Spînu 
Andrei s. Ratuş, 

r-nul Criuleni 1986 PLDM

licenţiat în economie,  
director marketing, 
SC „Mentor-Grup” SRL, 
mun. Chişinău
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Nr. 
d/o

Numele, 
prenumele Domiciliul Anul 

naşterii
Aparte-
nenţa 

politică
Profesia 

(ocupaţia)

88 Mocrac Ilie mun. Chişinău 1984 PLDM economist, temporar 
neangajat în cîmpul muncii

89 Marţ Viorica or. Cantemir 1971 PLDM

pedagog, şef, Direcţia 
generală învăţămînt, tineret 
şi sport, Consiliul raional 
Cantemir

90 Ignat 
Anatolie mun. Chişinău 1965 PLDM

economist, cercetător ştiin-
ţifi c, Institutul de Economie, 
Finanţe şi Statistică, Acade-
mia de Ştiinţe a Moldovei, 
mun. Chişinău

91 Dubalari 
Pavel mun. Chişinău 1984 PLDM

licenţiat în drept,
consultant superior, 
Ofi ciul Teritorial Chişinău al 
Cancelariei de stat

92 Lazarencu 
Sergiu

s. Măgdăceşti, 
r-nul Criuleni 1985 PLDM economist, director, SRL 

„Luxiton”, mun. Chişinău

93 Grigor 
Ludmila

s. Mîndîc, 
r-nul Drochia 1972 PLDM pedagog, profesor, gimnaziu, 

s. Mîndîc, r-nul Drochia

94
Carauş 
Vadim or. Soroca 1989 PLDM

student, Academia de Studii 
Economice din Moldova, 
mun. Chişinău

95 Covaliuc 
Elena mun. Bălţi 1957 PLDM

pedagog, metodist,  
Universitatea de Stat „Alecu 
Russo”, mun. Bălţi

96 Cazacu 
Tamara or. Glodeni 1963 PLDM

economist,  director, Casa 
Teritorială de Asigurări 
Sociale Glodeni

97 Stefoglo 
Verginia or. Bender 1966 PLDM

pedagog, profesor, Liceul 
Teoretic „Alexandru cel Bun”, 
or. Bender

98 Popa 
Ecaterina or. Nisporeni 1987 PLDM

matematică aplicată, 
secretar responsabil,   
Agenţia de Stat pentru 
Proprietate Intelectuală, 
or. Nisporeni

99 Rusu Sergiu or. Floreşti 1960 PLDM
matematician,  
vicepreşedintele raionului 
Floreşti



446

Nr. 
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prenumele Domiciliul Anul 

naşterii
Aparte-
nenţa 

politică
Profesia 
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100 Şaragov 
Natalia or. Soroca 1976 PLDM

jurist, sociolog, lector 
superior, Universitatea de 
Stat de Educaţie Fizică şi 
Sport, mun. Chişinău

101 Ghilescu  
Doina 

s. Corlăteni,
r-nul Rîşcani 1972 PLDM

contabilitate şi audit, 
contabil-şef, CAP 
„Corlăteanca”, s. Corlăteni, 
r-nul Rîşcani

102 Balan 
Dumitriţa mun. Chişinău 1987 PLDM

marketing, contabil, SRL 
„Podgoria Vin”, s. Lingura, 
r-nul Cantemir

103 Mîţu Alina s. Zastînca, 
r-nul Soroca 1990 PLDM

studentă, Universitatea de 
Stat din Moldova, 
mun. Chişinău
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H O T Ă R Î R E
cu privire la înregistrarea dlui Pleşca Valeriu în calitate 

de candidat independent la funcţia de deputat 
în Parlamentul Republicii Moldova

La 12 octombrie 2010, dl Pleşca Valeriu a prezentat la Comisia Elec-
torală Centrală, în conformitate cu art. 13, 15, 41, 44, 48 alin. (4), 75, 77, 
78 din Codul electoral, 76 liste de subscripţie cu 2583 de semnături ale 
susţinătorilor, datele biografi ce, declaraţia privind consimţămîntul de a 
candida la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova la ale-
gerile din 28 noiembrie 2010, declaraţia pe proprie răspundere despre 
lipsa interdicţiilor legale/judecătoreşti de a candida, declaraţia cu privire 
la venituri şi proprietate, un demers, prin care a solicitat confi rmarea dlui 
Cojocari Serghei în calitate de reprezentant în Comisia Electorală Centrală 
al concurentului electoral şi a dnei Denisova Anna în calitate de persoană 
responsabilă de fi nanţe (trezorier).

De asemenea a fost prezentat simbolul electoral pe suport electronic 
şi pe hîrtie – în interiorul unui cerc, scrisă cu litere majuscule în trei rînduri 
inscripţia „LEGE ŞI ORDINE” 

Verifi cînd documentele prezentate, s-a constatat că dl Pleşca Valeriu 
este cetăţean al Republicii Moldova cu drept de a fi  ales în organul legis-
lativ, cu domiciliul permanent în ţară. Listele de subscripţie s-au întocmit 
conform prevederilor art. 42 şi 78 din Codul electoral. În procesul verifi cării 
listelor, au fost depistate unele încălcări ale legislaţiei în vigoare, ceea ce 
a condus la excluderea a 270 de semnături ale susţinătorilor, rămînînd 
valabile 2325 de semnături.

În conformitate cu art. 18, 41, 42, 43, 44, 48 alin. (4), 75 şi 78 din Codul 
electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală 
HOTĂRĂŞTE:

1. Se înregistrează în calitate de candidat independent la funcţia de 
deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru alegerile din 28 noiem-
brie 2010 dl Pleşca Valeriu, domiciliat în mun. Chişinău, născut în anul 
1958, jurist, economist, preşedinte, Fundaţia pentru promovarea reforme-
lor în domeniul justiţiei, securităţii şi apărării „PRISA”.

2. Se înregistrează simbolul electoral pentru imprimare în buletinul de 
vot la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 – în interi-
orul unui cerc, scrisă cu litere majuscule în trei rînduri, inscripţia „LEGE ŞI 
ORDINE”. 
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3. Se confi rmă în calitate de reprezentant al concurentului electo-
ral în Comisia Electorală Centrală pentru perioada electorală dl Cojocari 
Serghei.

4. Se confi rmă în calitate de persoană responsabilă de fi nanţe (trezo-
rier) pentru perioada electorală dna Denisova Anna.

5. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

Preşedintele
Comisiei Electorale Centrale Eugeniu ŞTIRBU

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale Iurie CIOCAN

Chişinău, 19 octombrie 2010
Nr. 3667
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H O T Ă R Î R E
cu privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat 

în Parlamentul Republicii Moldova din partea 
Partidului Conservator, a simbolului electoral, confi rmarea 

reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală 
Centrală şi a persoanei responsabile de fi nanţe (trezorierul)

La 13 octombrie 2010, Partidul Conservator, conform art. 13, 15, 38 alin. 
(3), 41, 44, 48 alin. (4), 75, 77, 79 din Codul electoral, a depus la Comisia 
Electorală Centrală procesul-verbal nr. 14 al şedinţei Consiliului Republican 
din 12 octombrie 2010 cu privire la desemnarea a 70 de candidaţi pentru 
funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova la alegerile parlamen-
tare anticipate din 28 noiembrie 2010, datele biografi ce ale candidaţilor, de-
claraţiile privind consimţămîntul lor de a candida la funcţia de deputat, con-
ţinînd şi declaraţiile pe propria răspundere despre lipsa interdicţiilor legale/
judecătoreşti de a candida, şi declaraţiile privind averea imobiliară, depune-
rile bancare, hîrtiile de valoare, sumele primite ca moştenire şi veniturile din 
ultimii 2 ani, precum şi sursele acestor venituri, inclusiv veniturile din fondu-
rile de investiţii, sub formă de dobîndă, din darea în arendă a proprietăţii. În 
lista candidaţilor au fost incluse 19 persoane fără apartenenţă politică.

Partidul Conservator a înaintat Comisiei simbolul electoral pentru im-
primare în buletinul de vot – un strugure cu două frunze şi codiţă. 

În aceeaşi şedinţă a fost desemnat în calitate de reprezentant cu drept 
de vot consultativ al partidului în Comisia Electorală Centrală dl Bordeniuc 
Oxana.

Prin demersul din 13 octombrie 2010, în calitate de persoană respon-
sabilă de fi nanţe (trezorier) a fost propus spre confi rmare dl Romanciuc 
Andrei.

Materialele prezentate au fost verifi cate şi s-a constatat că ele cores-
pund prevederilor Codului electoral. 

În conformitate cu art. 13, 15, 18, 26, 38 alin. (3), 41, 44, 48 alin. (4), 
75, 77, 79 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia 
Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE:

1. Se înregistrează 70 de candidaţi la funcţia de deputat în Parlamentul 
Republicii Moldova pe lista Partidului Conservator pentru alegerile parla-
mentare anticipate din 28 noiembrie 2010.

2. Se înregistrează simbolul electoral pentru imprimare în buletinul de 
vot la alegerile parlamentare din 28 noiembrie 2010 – un strugure cu două 
frunze şi codiţă.
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3. Se confi rmă în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ în 
Comisia Electorală Centrală pentru perioada electorală dl Bordeniuc Oxana.

4. Se confi rmă în calitate de persoană responsabilă de fi nanţe (trezo-
rier) pentru perioada electorală dl Romanciuc Andrei.

5. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

Preşedintele
Comisiei Electorale Centrale Eugeniu ŞTIRBU

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale Iurie CIOCAN

Chişinău, 19 octombrie 2010
Nr. 3668 
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L I S T A
candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul 

Republicii Moldova pentru alegerile parlamentare anticipate 
din 28 noiembrie 2010 din partea Partidului Conservator, 
înregistraţi prin  hotărîrea Comisiei Electorale Centrale 

nr. 3668 din 19 octombrie 2010 şi modifi cată prin hotărîrea 
nr. 3753 din 2 noiembrie 2010

Nr.
d/o

Numele,
prenumele Domiciliul Anul

naşterii
Aparte-
nenţa

politică
Profesia 

(ocupaţia)

1 Nirca 
Natalia  mun. Chişinău 1973 PC medic, jurist, preşedinte, 

Partidul Conservator

2 Zorina 
Zinovia mun. Chişinău 1967 PC

medic pediatru, magistru 
în administrarea publică, 
vicepreşedinte, Partidul 
Conservator

3 Aleinov 
Nicolae mun. Chişinău 1938 PC

inginer-mecanic, dr.  hab. 
în economie, director, 
SRL „Poteca”, mun. Chişinău

4 Romanciuc 
Andrei mun. Chişinău 1966 PC

metodist, director, 
SRL „Ramines-Grup”, 
mun. Chişinău

5 Tanasiev 
Svetlana or. Dubăsari 1975 PC medic, medic, SA „Farm-

Sintex”, or. Dubăsari

6 Nirca Oleg mun. Chişinău 1972 PC manager, vicepreşedinte,  
Partidul Conservator

7 Spinei 
Sergiu mun. Chişinău 1967 - economist, director, CPC 

„Ecobioterra”, mun. Chişinău

8 Pleşca 
Dumitru mun. Chişinău 1980 PC

jurist-economist, inginer-
mecanic, administrator, 
SRL „Stimus-Com”, 
mun. Chişinău

9 Bordeniuc 
Iuri

mun. Comrat,
UTA Găgăuzia 1980 PC

jurist, avocat, Biroul Asociat 
de Avocaţi „Rihlea si as.”, 
mun. Comrat, UTA Găgăuzia

10 Toniţoi 
Vadim mun. Chişinău 1967 PC

inginer-electronist, 
administrator, SRL „Atoll-
Grup”, mun. Chişinău
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Nr.
d/o

Numele,
prenumele Domiciliul Anul

naşterii
Aparte-
nenţa

politică
Profesia 

(ocupaţia)

11 Salamaha 
Vladimir or. Ungheni 1972 PC

inginer-economist, loco-
tenent-colonel în rezervă, 
pensionar, Armata Naţională 
a Republicii Moldova

12 Tatarov 
Veaceslav mun. Chişinău 1973 PC

economist, director, 
SRL „High Quality”, 
mun. Chişinău

13
Lungu-
Scaleţchi 
Anastasia

s. Nucăreni, 
r-nul Teleneşti 1982 -

contabil-auditor, contabil- 
auditor, BC „Mobiasbanca”,
mun. Chişinău

14 Bulmaga Ion s. Sineşti, 
r-nul Ungheni 1964 PC

agronom, director, 
SRL „Agamis Prim”, 
or. Ungheni

15 Arnăutu 
Constantin mun. Chişinău 1965 PC licenţiat în drept, 

pensionar MAI

16 Plămădeală 
Veaceslav mun. Chişinău 1967 PC

medic, IMSP Spitalul clinic 
municipal de copii 
„V. Ignatenco”, mun. Chişinău

17 Murzac 
Angela mun. Chişinău 1969 PC

jurist, avocat, Biroul Asociat 
de Avocaţi „Centru”, 
mun. Chişinău

18 Cardaşim 
Oleg or. Teleneşti 1972 PC inginer, director, ÎI „Cardaşim 

Oleg”, or. Teleneşti

19 Ilescu Pavel mun. Chişinău 1985 PC
student, Universitatea de 
Stat din Moldova, 
mun. Chişinău

20 Carlicovschi 
Ion

s. Palanca,
r-nul Călăraşi 1949 PC agronom, temporar 

neangajat în cîmpul muncii

21 Racu 
Dumitru mun. Chişinău 1976 PC

medic, medic-şef, cabinetul 
stomatologic „Crux-Grup” 
SRL, mun. Chişinău 

22 Romanciuc 
Andrei mun. Chişinău 1983 PC

contabil, lector universitar, 
Universitatea Agrară de Stat 
din Moldova, mun. Chişinău

23 Ivanov 
Oxana mun. Chişinău 1980 PC

licenţiat în informatică, şef de 
secţie, BC „Moldindconbank” 
SA, mun. Chişinău

24 Lanovaia 
Gabriela mun. Bălţi 1969 PC pedagog, manager, 

ÎI „Lanovoi SV”, mun. Bălţi 



453

Nr.
d/o

Numele,
prenumele Domiciliul Anul

naşterii
Aparte-
nenţa

politică
Profesia 

(ocupaţia)

25 Crihan 
Anatolie or. Sîngerei 1980 PC

medic, şef, Secţia 
neurochirurgie, IMSP Spitalul 
clinic municipal de copii 
„V. Ignatenco”, mun. Chişinău

26 Tanasiev 
Valentina

s. Cocieri,
r-nul Dubăsari 1950 PC

economist, contabil, şef-
adjunct, Direcţia generală 
evidenţa individuală a 
contribuţiilor, CNAS

27 Topala 
Sergiu mun. Chişinău 1972 PC

inginer-cibernetician, director 
comercial, SRL „LDM-Trans”, 
mun. Chişinău

28 Ilescu Vasile s. Boşcana,
r-nul Criuleni 1967 -

marketing, auditor, 
SA „Moldtelecom”, 
mun. Chişinău

29 Ivanov 
Elena mun. Chişinău 1973 PC

merceolog, marketing, 
director, SRL „Ivanov-Lux”, 
mun. Chişinău

30 Tulgara 
Victor

s. Sărătenii 
Vechi, 
r-nul Teleneşti

1969 -
inginer-constructor, director, 
SRL „Viarhcon”, 
mun. Chişinău

31 Salamaha 
Constantin mun. Chişinău 1968 PC economist, manager, 

SRL „R&R”, mun. Chişinău

32 Paci Radion mun. Chişinău 1960 PC
pedagog, administrator, 
SRL „Radesa Com”, 
mun. Chişinău

33 Constantinescu 
Magdalena

s. Bardar, 
r-nul Ialoveni 1979 -

licenţiat în drept, contabil-
şef, ÎS „Tehnosec”, 
mun. Chişinău

34 Pistrui 
Violeta

s. Olişcani,
r-nul Şoldăneşti 1982 - jurnalist, temporar 

neangajată în cîmpul muncii

35 Codreanu 
Octavian or. Criuleni 1974 PC

inginer-mecanic, maistru de 
instruire practică, ÎS „Centrul 
de pregătire a specialiştilor 
pentru Armata Naţională”

36 Popa Vasile or. Orhei 1945 - inginer, pensionar

37 Calancea 
Mariana mun. Chişinău 1974 PC

licenţiat în drept, avocat, 
Biroul Asociat de Avocaţi 
„Botanica”, mun. Chişinău
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Nr.
d/o

Numele,
prenumele Domiciliul Anul

naşterii
Aparte-
nenţa

politică
Profesia 

(ocupaţia)

38 Zariciuc 
Elena mun. Chişinău 1966 -

medic, lector universitar, 
Universitatea de Stat de 
Medicină şi Farmacie 
„Nicolae Testemiţanu”, 
mun. Chişinău

39 Ciochină 
Stela mun. Chişinău 1965 PC

învăţător, educator, Grădiniţa 
de copii nr. 130, 
mun. Chişinău

40 Ivanov 
Elena

s. Gura 
Galbenei, 
r-nul Cimişlia

1951 PC pedagog, Liceu Teoretic, s. 
Gura Galbenei, or. Cimişlia

41 Berghi 
Larisa mun. Chişinău 1959 -

pedagog, şef, Secţia studii, 
Colegiul Cooperatist din 
Moldova, mun. Chişinău

42 Slobozian 
Andrei

s. Tudora,
r-nul Ştefan 
Vodă 

1976 PC
inginer-mecanic, inginer-
mecanic, asociaţie agricolă, 
s. Tudora, r-nul Ştefan Vodă

43 Catarău 
Vasile mun.Chişinău 1975 PC jurist, jurist, ÎI „Catarău 

Tatiana”, mun. Chişinău

44
Covalciuc-
Potîngă 
Natalia

mun. Chişinău 1981 PC istoric, manager, Compania 
„Toco-Tur”, mun. Chişinău

45 Tambur 
Marcel mun. Chişinău 1990 PC

student, Academia de Studii  
Economice din Moldova, 
mun. Chişinău

46 Ţărnă 
Nicolae

s. Palanca, 
r-nul Călăraşi 1971 - fermier, s. Palanca, 

r-nul Călăraşi

47 Galuşca 
Eduard mun. Chişinău 1971 PC

inginer-mecanic, lector 
superior, Universitatea 
Tehnică a Moldovei, 
mun. Chişinău

48 Işcenco 
Veaceslav

s. Nezavertailovca, 
r-nul Slobozia 1970 PC psiholog militar, temporar 

neangajat în cîmpul muncii

49 Sosnovschi 
Ghenadie mun. Chişinău 1951 PC jurist, pensionar MAI

50 Potîngă Ion or. Nisporeni 1980 PC jurist, temporar neangajat în 
cîmpul muncii
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Nr.
d/o

Numele,
prenumele Domiciliul Anul

naşterii
Aparte-
nenţa

politică
Profesia 

(ocupaţia)

51 Dichii Inna
s. Căinarii 
Vechi, 
r-nul Soroca

1976 - pedagog, psiholog, educator, 
mun. Chişinău

52 Grinin 
Natalia or. Floreşti 1983 - merceolog, referent, 

or. Floreşti

53 Cericov 
Ludmila mun. Chişinău 1971 PC pedagog, temporar 

neangajată în cîmpul muncii

54 Tomescu 
Natalia mun. Chişinău 1974 PC contabil, SRL „Ivanov-Lux”, 

mun. Chişinău

55 Rementova 
Aurica

s. Porumbeni,
r-nul Criuleni 1952 PC jurist, pensionar MAI

56 Jaruc 
Ghennadii

s. Căinarii 
Vechi,
r-nul Soroca

1968 PC
mecanic, fermier, 
s. Căinarii Vechi, 
r-nul Soroca

57 Hadîrca 
Tatiana mun. Chişinău 1978 - contabil, contabil, ÎM „Fabri 

Inox” SRL, mun. Chişinău

58 Mironiuc 
Nicolae mun. Chişinău 1970 PC giuvaier, temporar neangajat 

în cîmpul muncii

59 Graur 
Tatiana

s. Abaclia,
r-nul 
Basarabeasca

1986 -
studentă, Universitatea 
Tehnică a Moldovei, 
mun. Chişinău

60 Leşanu 
Galina or. Floreşti 1963 - contabil, contabil, Societatea 

Invalizilor , or. Floreşti

61 Zaporojanu 
Diana mun. Chişinău 1987 PC

studentă, Universitatea de 
Stat din Moldova, 
mun. Chişinău

62 Tozlovan 
Mihaela or. Floreşti 1972 PC pedagog, operator, birou 

notarial, or. Floreşti

63 Leanca 
Galina

s. Satul Nou,
r-nul Cimişlia 1990 -

studentă, Universitatea de 
Stat din Moldova, 
mun. Chişinău

64 Bondarenco 
Ana

s. Ciuciuleni,
r-nul Hînceşti 1984 PC tehnolog, administrator, SRL 

„Viitor Imobil”, mun. Chişinău

65 Ciochină 
Stelu mun. Chişinău 1990 PC

student, Universitatea de 
Stat din Moldova, 
mun. Chişinău

66 Cernomaz 
Ivan

s. Palanca,
r-nul Călăraşi 1972 PC mecanic, fermier, 

s. Palanca, r-nul Călăraşi
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H O T Ă R Î R E
cu privire la înregistrarea dlui Stati Gabriel în calitate 

de candidat independent la funcţia de deputat 
în Parlamentul Republicii Moldova

La 15 octombrie 2010, dl Stati Gabriel a prezentat la Comisia Electorală 
Centrală, în conformitate cu art. 13, 41, 42, 43, 44, 48 alin. (4), 75, 77, 78 din 
Codul electoral, 64 liste de subscripţie cu 2221 de semnături ale susţinători-
lor, datele biografi ce, declaraţia privind consimţămîntul de a candida la func-
ţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova la alegerile din 28 noiembrie 
2010, declaraţia pe proprie răspundere despre lipsa interdicţiilor legale/jude-
cătoreşti de a candida, declaraţia cu privire la venituri şi proprietate.

De asemenea, a prezentat simbolul electoral pe suport electronic şi pe 
hîrtie – o pentagramă stilizată, avînd în partea de jos inscripţia „Gabriel Stati”. 

Verifi cînd documentele depuse, s-a constatat că dl Stati Gabriel este cetă-
ţean al Republicii Moldova cu drept de a fi  ales în organul legislativ, cu domici-
liul permanent în ţară. Listele de subscripţie s-au întocmit conform prevederilor 
art. 42 şi 78 din Codul electoral. În procesul verifi cării listelor, au fost depistate 
unele încălcări ale legislaţiei în vigoare, ceea ce a condus la excluderea a 57 
de semnături ale susţinătorilor, rămînînd valabile 2164 de semnături.

În conformitate cu art. 13, 18, 26, 41, 42, 43, 44, 48 alin. (4), 75, 77 şi 
78 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Elec-
torală Centrală HOTĂRĂŞTE:

1. Se înregistrează în calitate de candidat independent la funcţia de 
deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru alegerile din 28 noiem-
brie 2010 dl Stati Gabriel, domiciliat în mun. Chişinău, născut în anul 1976, 
economist, director general, „STATI & CO” SRL.

2. Se înregistrează simbolul electoral pentru imprimare în buletinul de 
vot la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 – o penta-
gramă stilizată, avînd în partea de jos inscripţia „Gabriel Stati”.

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

Preşedintele
Comisiei Electorale Centrale Eugeniu ŞTIRBU

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale Iurie CIOCAN

Chişinău, 22 octombrie 2010
Nr. 3685
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H O T Ă R Î R E
cu privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat 

în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Popular 
Republican, a simbolului electoral şi confi rmarea reprezentantului 

său cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală

La 19 octombrie 2010, Partidul Popular Republican, conform art. 13, 
15, 41, 44, 48 alin. (4), 75, 77 şi 79 din Codul electoral, a depus la Comi-
sia Electorală Centrală procesul-verbal din 18 octombrie 2010 al şedinţei 
Consiliului Partidului Popular Republican cu privire la desemnarea a 94 
de candidaţi pentru funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova 
la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010, datele biogra-
fi ce ale candidaţilor, declaraţiile privind consimţămîntul lor de a candida la 
funcţia de deputat, conţinînd şi declaraţiile pe propria răspundere despre 
lipsa interdicţiilor legale/judecătoreşti de a candida, şi declaraţiile privind 
averea imobiliară, depunerile bancare, hîrtiile de valoare, sumele primite 
ca moştenire şi veniturile din ultimii doi ani, precum şi sursele acestor ve-
nituri, inclusiv veniturile din fondurile de investiţii, sub formă de dobîndă şi 
din darea în arendă a proprietăţii. 

De asemenea, Comisiei Electorale Centrale i-a fost prezentat simbolul 
electoral în actualul scrutin parlamentar – un cerc, în centrul căruia este 
plasată o cetate medievală în stil autohton, cu două turnuri laterale şi o 
poartă în centru, avînd la bază acronimul „PPR”, reprodus cu majuscule. 
În partea de sus a cercului, repetînd linia oblică, sînt înscrise cuvintele 
„Partidul Popular Republican”. 

În aceeaşi şedinţă, Consiliul Partidului Popular Republican l-a desem-
nat pe dl Ungureanu Ion în calitate de reprezentant cu drept de vot consul-
tativ în Comisia Electorală Centrală pentru perioada campaniei electorale.

Materialele prezentate au fost verifi cate şi s-a constatat că ele cores-
pund prevederilor Codului electoral. 

În conformitate cu art. 13, 15, 18, 26, 41, 44, 48 alin. (4), 75, 77 şi 79 
din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală 
Centrală HOTĂRĂŞTE:

1. Se înregistrează 94 de candidaţi la funcţia de deputat în Parlamentul 
Republicii Moldova pe lista Partidului Popular Republican pentru alegerile 
parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010.

2. Se înregistrează simbolul electoral pentru imprimare în buletinul de 
vot la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 – un cerc, în 
centrul căruia este plasată o cetate medievală în stil autohton, cu două tur-
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nuri laterale şi o poartă în centru, avînd la bază acronimul „PPR”, reprodus 
cu majuscule. În partea de sus a cercului, repetînd linia oblică, sînt înscrise 
cuvintele „Partidul Popular Republican”.

3. Se confi rmă în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ 
în Comisia Electorală Centrală pentru perioada campaniei electorale dl 
Ungureanu Ion.

4. Candidaţii înregistraţi la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii 
Moldova, care cad sub incidenţa prevederilor art. 13 alin. (3) din Codul elec-
toral, îşi vor suspenda activitatea în funcţia pe care o deţin cu începere de la 
27 octombrie 2010. Actele de suspendare a activităţii în funcţia deţinută vor 
fi  depuse la Comisia Electorală Centrală pînă la 29 octombrie 2010.  

5. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

Preşedintele
Comisiei Electorale Centrale Eugeniu ŞTIRBU

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale Iurie CIOCAN

Chişinău, 26 octombrie 2010
Nr. 3700
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L I S T A
candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii 

Moldova pentru alegerile parlamentare anticipate 
din 28 noiembrie 2010 din partea Partidului Popular 

Republican, înregistraţi prin hotărîrea Comisiei Electorale 
Centrale nr. 3700 din 26 octombrie 2010 

Nr. 
d/o

Numele, 
prenumele Domiciliul Anul 

naşterii
Aparte-
nenţa 

politică
Profesia 

(ocupaţia)

1. Andronic  
Nicolae               mun. Chişinău 1959 PPR

jurist, dr. în drept, avocat,
Biroul Asociat de Avocaţi
„Сorect”, mun. Chişinău                           

2. Griţunic 
Alexandru or. Sîngerei 1967 PPR

licenţiat în drept, 
administrator,
SRL „Ghips-Biruinţa”, 
or. Biruinţa, r-nul Sîngerei

3. Boboc 
Veronica  mun. Chişinău 1974 PPR

licenţiată în comunicare şi          
jurnalism, preşedinte, ONG  
„Centrul Media pentru 
Tineri”, mun. Chişinău 

4. Marangoz 
Gheorghi

 or. Ceadîr-
Lunga,
 UTA Găgăuzia

1967 PPR

magistru în relaţii  
internaţionale, primarul 
oraşului Ceadîr-Lunga, 
UTA Găgăuzia

5. Gaina Mihail  mun. Bălţi 1955 PPR
medic stomatolog, medic-
şef, INPS Centru de 
Sănătate Bălţi

6. Daud Vasile  or. Cahul 1958 PPR jurist, pensionar 

7. Panfi lii 
Mihail  or. Criuleni 1956 PPR

inginer, director, 
CA „Auto-Siguranţa” SA, 
mun. Chişinău

8. Ganea 
Valentin  or. Străşeni 1961 PPR

licenţiat în drept, avocat, 
Biroul de Avocaţi „Valentin 
Ganea”, or. Străşeni

9. Caireac 
Vasile  or. Taraclia 1951 PPR

inginer-mecanic, 
vicepreşedintele raionului 
Taraclia

10. Opinca Ion  or. Ungheni 1957 PPR
inginer-constructor, director 
executiv, SA „Hotel Dacia”,
or. Ungheni
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11. Barat 
Nicolae  or. Glodeni 1953 PPR

inginer-mecanic, director, 
SRL „Agrobanig”, 
s. Iabloana, r-nul Glodeni 

12. Bagrin 
Vladimir  or. Şoldăneşti 1953 PPR

medic, medic-şef, IMSP 
Staţia Zonală Asistenţa 
Medicală Urgentă Şoldăneşti

13. Scafaru 
Gheorghe  or. Călăraşi 1955 PPR inginer-mecanic, inginer 

coordonator, SEET Călăraşi

14. Procop 
Alexandru

 s. Brăneşti, 
 r-nul Orhei 1958 PPR

jurist, jurist, Biroul Asociat de 
Avocaţi „Drept General”, 
or. Orhei

15. Prodan 
Valeriu  or. Drochia 1966 PPR medic, medic, IMSP Centrul 

de Sănătate Publică Drochia

16. Munteanu 
Ion  or. Ialoveni 1963 PPR agronom, director, 

SRL „Plusnis”, or. Ialoveni

17. Cebotari 
Igor  or. Soroca 1966 PPR

licenţiat în drept, director  
adjunct, ÎM „SEF-GAZ” SRL, 
or. Soroca

18. Cambur 
Dumitru  mun. Chişinău 1949 PPR

metodist, şef de direcţie, 
Direcţia generală cultură şi 
turism, UTA Găgăuzia 

19. Popazu 
Petru  or. Cahul 1964 PPR licenţiat în drept, viceprimarul 

oraşului Cahul

20. Parmacli 
Ivan

 s. Valea Perjei,
 r-nul Taraclia 1966 PPR

agronom, director, ÎI „Ivan 
Parmacli”, s. Valea Perjei,
r-nul Taraclia

21. Mîrzac 
Vasile  or. Nisporeni 1951 PPR economist, pensionar

22. Romaşco 
Cristofor  or. Făleşti 1959 PPR

medic stomatolog, şef, 
Secţia stomatologică, IMSP 
Spitalul raional Făleşti 

23. Cozearschi 
Liliana

 s. Tîrnova,
 r-nul Edineţ 1973 PPR

licenţiată în economie, 
contabil, întreprindere 
individuală, s. Tîrnova, 
r-nul Edineţ

24. Pogoneţ 
Ruslan  or. Donduşeni 1974 PPR

licenţiat în drept, jurist, 
SC „Doncosm” SRL, 
or. Donduşeni
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25. Solovei 
Alexandru  mun. Chişinău 1970 PPR

licenţiat în drept, şef-adjunct, 
SRL „Fora-Stel”, 
mun. Chişinău 

26. Cosovan 
Sergiu  mun. Chişinău 1971 PPR inginer, director, SRL 

„Dalesgrup”, mun. Chişinău

27. Mîrzac 
Dumitru  or. Călăraşi 1977 PPR licenţiat în drept, temporar 

neangajat în cîmpul muncii

28. Artemii 
Petru

s. Alexeevca,
r-nul Ungheni 1980 PPR magistru în drept, temporar 

neangajat în cîmpul muncii

29. Lungu 
Andrei

s. Grigoreşti,
r-nul Sîngerei 1954 PPR

tehnician,  manager, 
SA „Cariera de granit şi 
pietriş din Soroca”

30. Lucaş 
Alexandr

 s. Sturzovca,
 r-nul Glodeni 1965 PPR

agronom, agronom-şef, 
SRL Sturzagro-Nord”,
s. Sturzovca, r-nul Glodeni

31. Stanchevici 
Boris  mun. Bălţi 1938 PPR  pedagog, pensionar

32. Ţîba 
Alexandr  mun. Bălţi 1986 PPR

licenţiat în arhitectură, 
arhitect, SRL 
„Beleniuk&Partners”, 
mun. Bălţi

33. Delijan 
Victor  or. Taraclia 1970 PPR

licenţiat în drept, avocat, 
Biroul individual de avocaţi 
„Victor Delijan şi partenerii”, 
or. Taraclia

34. Leca Ion  or. Orhei 1962 PPR licenţiat în drept, avocat 
independent

35. Olteanu 
Gheorghe  or. Cahul 1957 PPR

inginer-tehnolog, şef de 
secţie, Fabrica de Vinuri 
„Prut”, or. Cahul

36. Roibu Igor  or. Străşeni 1986 PPR

licenţiat în economie, 
director-adjunct fi nanciar, 
SA „Cariera de granit şi 
pietriş din Soroca” 

37. Bejinari 
Mihail

 s. Pîrliţa,
 r-nul Făleşti 1949 PPR

agronom, director, 
GŢ „M. Bejinari”, s. Pîrliţa, 
r-nul Făleşti
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38. Patraşcu 
Gheorghe

 s. Rădoaia,
 r-nul Sîngerei     1949 PPR

pedagog, profesor, Liceul 
Teoretic „Ion Creangă”, 
s. Rădoaia, r-nul Sîngerei

39. Leancă 
Petru

 s. Satul Nou,
 r-nul Cimişlia 1986 PPR

epidemiolog, felcer-laborant, 
IMSP Centrul Medicilor de 
Familie Cimişlia

40. Pădure 
Nadejda  or. Străşeni 1964 PPR

 bibliograf, director, 
Biblioteca Publică 
„M. Sadoveanu”, 
or. Străşeni

41. Baeş Mihail  s. Tănătari,
 r-nul Căuşeni 1963 PPR pensionar MAI

42. Gaisaniuc 
Silvia

 s. Brînzeni,
 r-nul Glodeni 1968 PPR

medic veterinar, medic 
veterinar ofi cial, s. Balatina, 
r-nul Glodeni

43.
Mazur-
Nicorici 
Lucia

 mun. Chişinău 1977 PPR

medic, dr. în medicină, 
asistent universitar, 
Universitatea de Stat de 
Medicină şi Farmacie 
„Nicolae Testemiţanu”, 
mun. Chişinău

44. Paladi 
Andrei

 s. Bădiceni,
 r-nul Soroca 1970 PPR

agronom, administrator, 
ÎI „I. Andrieş”, s. Bădiceni,
r-nul Soroca

45. Vasilieva 
Valentina

 s. Corotna,
 r-nul Slobozia 1989 PPR tehnolog, temporar 

neangajată în cîmpul muncii

46. Moraru Oleg  or. Ungheni 1974 PPR
licenţiat în drept, 
administrator, SRL 
„Vladimina”, or. Ungheni

47. Racoviţ 
Gheorghe  mun. Chişinău 1968 PPR

tehnician, contabil-şef, 
SRL „Proivtransgrup”, 
mun. Chişinău

48. Gîrbu 
Dumitru  or. Străşeni 1952 PPR

licenţiat în economie, 
director, ÎI „DANC Gîrbu”,
or. Străşeni 

49. Iuresco 
Oleg  mun. Chişinău 1976 PPR inginer-mecanic, temporar 

neangajat în cîmpul muncii
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50. Edu Ion  mun. Chişinău 1953 PPR şofer, şofer, SA „Cariera de 
granit şi pietriş din Soroca”

51. Talpă Mihail  s. Răuţel,
 r-nul Făleşti 1983 PPR

inginer-constructor, şef, 
Serviciu intervenţii, SRL 
„Ghips-Biruinţa”, or. Biruinţa, 
r-nul Sîngerei

52. Valender 
Leonid

 or. Biruinţa,
 r-nul Sîngerei 1969 PPR manager, vicepreşedintele 

raionului Sîngerei

53. Coţaga 
Boris

 s. Gura 
Căinarului,
 r-nul Floreşti

1951 PPR mecanic, mecanic, SA 
„Moldtelecom”, fi liala Floreşti 

54. Banica 
Vitalie or. Donduşeni 1963 PPR mecanic-auto, şef, servicii 

auto, SA „BTA-9 Donduşeni”

55. Melnic 
Vitalie

 or. Biruinţa,
 r-nul Sîngerei 1980 PPR

licenţiat în drept, jurist-
consultant, SRL ”Ghips-
Biruinţa”, or. Biruinţa, 
r-nul Sîngerei

56. Maţenco 
Igor  or. Soroca 1965 PPR

licenţiat în economie, 
director, SA „Cariera de 
granit şi pietriş din Soroca”

57. Nicolaeva 
Vera  mun. Chişinău 1981 PPR

contabil-auditor, auditor, 
SRL „GRFT audit consult”, 
mun. Chişinău

58. Ţepuşel 
Elena  or. Străşeni 1955 PPR

pedagog, profesor, Liceul 
Teoretic „N. Vornicescu”, 
or. Străşeni

59. Cozearscaia 
Maia

 or. Cupcini,
 r-nul Edineţ 1983 PPR

licenţiat în economie, 
manager, SRL „Florasec”, or. 
Cupcini, r-nul Edineţ

60. Talpă 
Rodica  mun. Chişinău 1981 PPR licenţiată în drept, temporar 

neangajată în cîmpul muncii

61. Andreev 
Raisa

 s. Ustia,
 r-nul Dubăsari 1963 PPR

licenţiată în economie, 
contabil, CA „Auto-Siguranţa” 
SA, s. Ustia, 
r-nul Dubăsari 

62. Iacobuţa 
Constantin  mun. Chişinău 1980 PPR

licenţiat în economie, şef de 
depozit, SRL „Şafranăx”, 
mun. Chişinău
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63. Baciu Victor mun. Chişinău 1976 PPR licenţiat în drept, temporar 
neangajat în cîmpul muncii

64. Vranceanu 
Iurie

s. Sireţi,
r-nul Străşeni 1977 PPR depozitar, centru comercial, 

mun. Chişinău

65. Griceaniuc 
Natalia mun. Chişinău 1987 PPR

licenţiat în economie, 
temporar neangajată în 
cîmpul muncii

66. Martea 
Vasile

s. Sireţi,
r-nul Străşeni 1964 PPR

medic pediatru, 
administrator, Uniunea 
Notarilor din Republica 
Moldova

67. Leancă 
Tatiana mun. Chişinău 1979 PPR

licenţiat în drept, fi lolog, 
secretar-referent, Partidul 
Popular Republican

68. Negru Victor s. Cania, 
r-nul Cantemir 1986 PPR

licenţiat în economie, 
contabil-şef, 
SRL „AV Casa Nobilă”, 
s. Cania, r-nul Cantemir

69. Iurcu 
Serghei

s. Tabăra,
r-nul Orhei 1987 PPR

muncitor, întreprindere 
individuală, s. Tabăra,
 r-nul Orhei

70. Frehtman 
Alexandr mun. Chişinău 1970 PPR

licenţiat în drept, director, 
ÎI „Frehtman Dulcişor”, 
mun. Chişinău

71. Barbaroşie 
Eugenia mun. Chişinău 1973 PPR

licenţiat în drept, avocat, 
Biroul Asociat de Avocaţi, 
„Eurolex”, mun. Chişinău

72. Prodan Lilia mun. Chişinău 1974 PPR
licenţiat în drept, avocat, 
Biroul individual de avocaţi 
„Lilia Prodan”, mun. Chişinău

73. Negruţa 
Olga or. Ialoveni 1977 PPR

economist, operator-
expeditor, depozit angro, 
or. Ialoveni

74. Chepteni 
Ghenadie mun. Chişinău 1965 PPR inginer-constructor, 

antreprenor

75. Zugravîi 
Serghei mun. Chişinău 1966 PPR medic, medic, IMSP AMT 

Rîşcani, mun. Chişinău
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76. Bumbu 
Elena

s. Satul Nou,
r-nul Cimişlia 1988 PPR

medic, medic, Centrul 
Naţional de Sănătate 
Publică, mun. Chişinău

77. Florea 
Viorel mun. Chişinău 1980 PPR

licenţiat în drept, avocat 
stagiar, Biroul individual de 
avocaţi „E. Botnari”, 
mun. Chişinău  

78. Ţonov Igor mun. Chişinău 1969 PPR licenţiat în drept, 
întreprinzător

79. Botnari 
Vasile mun. Chişinău 1950 PPR mecanic, şofer, SRL 

„Şafranăx”, mun. Chişinău

80. Coadă 
Anastasia mun. Chişinău 1983 PPR

vînzător-casier, manager pe 
vînzări, SRL „VRV Exim”, 
mun. Chişinău 

81. Cerescu 
Mihail mun. Chişinău 1984 PPR

licenţiat în drept, agent de 
pază, SRL „Proalarm”, 
mun. Chişinău

82. Tiurin 
Radomir mun. Chişinău 1990 PPR licenţiat în drept, temporar 

neangajat în cîmpul muncii

83. Cerescu 
Vasile mun. Chişinău 1985 PPR pedagog, temporar 

neangajat în cîmpul muncii

84. Cepraga 
Vasile mun. Chişinău 1964 PPR constructor, temporar 

neangajat în cîmpul muncii

85. Jilco 
Valentin mun. Chişinău 1971 PPR pedagog, temporar 

neangajat în cîmpul muncii

86. Jimbei 
Svetlana mun. Chişinău 1989 PPR manager pe vînzări, depozit 

angro, mun. Chişinău

87. Nogai 
Sergiu mun. Chişinău 1983 PPR tehnician, editor imagine, 

SRL „Primi”, mun. Chişinău

88. Bacalîm 
Andrei

s. Băxani,
r-nul Soroca 1975 PPR antreprenor

89. Sorocinscaia 
Elena or. Şoldăneşti 1990 PPR manager pe vînzări, depozit 

angro, mun. Chişinău

90. Cotruţă Ion mun. Chişinău 1968 PPR mecanic, şofer, SRL 
„Şafranăx”, mun. Chişinău
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91. Androneac 
Vadim  mun. Chişinău 1973 PPR mecanic, şofer, SRL 

„Expovid”, mun. Chişinău

92. Rusu 
Alexandru  mun. Chişinău 1979 PPR tehnician, director, SRL 

„NS-Art”, mun. Chişinău

93. Cerbu 
Andrei

 s. Cigîrleni,
 r-nul Ialoveni 1991 PPR muncitor, Gradina Botanică, 

mun. Chişinău

94. Sucner Ion  mun. Chişinău 1982 PPR
politolog, administrator, 
SRL „Nalgis-Motor”, 
mun. Chişinău
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H O T Ă R Î R E
cu privire la înregistrarea dlui Stepaniuc Victor 

în calitate de candidat independent la funcţia de deputat 
în Parlamentul Republicii Moldova

La 20 octombrie 2010, dl Stepaniuc Victor a prezentat la Comisia Elec-
torală Centrală, în conformitate cu art. 13, 15, 41, 44, 48 alin. (4), 75, 77, 78 
din Codul electoral, 65 liste de subscripţie cu 2489 de semnături ale susţi-
nătorilor, datele biografi ce, declaraţia privind consimţămîntul de a candida 
la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova la alegerile din 28 
noiembrie 2010, declaraţia pe proprie răspundere despre lipsa interdicţiilor 
legale/judecătoreşti de a candida, declaraţia cu privire la venituri şi propri-
etate, un demers, prin care a solicitat confi rmarea dlui Puşcaş Anatolie în 
calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală 
Centrală pentru perioada campaniei electorale. De asemenea, Comisiei 
Electorale Centrale i-a fost prezentat simbolul electoral – în interiorul unui 
cerc înscris numărul 20. 

Verifi cînd documentele prezentate, s-a constatat că dl Stepaniuc Victor 
este cetăţean al Republicii Moldova cu drept de a fi  ales în organul legis-
lativ, cu domiciliul permanent în ţară. Listele de subscripţie s-au întocmit 
conform prevederilor art. 42 şi 78 din Codul electoral. În procesul verifi cării 
listelor de subscripţie, au fost depistate unele încălcări ale legislaţiei în 
vigoare, ceea ce a condus la excluderea a 132 de semnături ale susţinăto-
rilor, rămînînd valabile 2357 de semnături.

În conformitate cu art. 18, 41, 42, 43, 44, 48 alin. (4), 75 şi 78 din Codul 
electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală 
HOTĂRĂŞTE:

1. Se înregistrează în calitate de candidat independent la funcţia de 
deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru alegerile parlamentare 
anticipate din 28 noiembrie 2010 dl Stepaniuc Victor, domiciliat în mun. 
Chişinău, a.n. 1958, istoric, jurist, deputat în Parlamentul Republicii Mol-
dova.

2. Se înregistrează simbolul electoral pentru imprimare în buletinul de 
vot la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 – în interio-
rul unui cerc înscris numărul 20. 
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3. Se confi rmă în calitate de reprezentant al concurentului electoral 
în Comisia Electorală Centrală pentru perioada campaniei electorală dl 
Puşcaş Anatolie.

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

Preşedintele
Comisiei Electorale Centrale Eugeniu ŞTIRBU

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale Iurie CIOCAN

Chişinău, 26 octombrie 2010
Nr. 3701
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H O T Ă R Î R E
cu privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat 

în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Social 
Democrat, a simbolului electoral, confi rmarea reprezentantului 

cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi 
persoanei responsabile de fi nanţe (trezorierul)

La 20 octombrie 2010, Partidul Social Democrat, conform art. 13, 15, 
38 alin. (3), 41, 44, 48 alin. (4), 75, 77, 79 din Codul electoral, a depus la 
Comisia Electorală Centrală procesul-verbal al şedinţei Consiliului Naţio-
nal din 16 octombrie 2010 privind delegarea unor împuterniciri ale Consi-
liului Naţional către Biroul Politic al PSD, procesul-verbal din 20 octombrie 
2010 al şedinţei Biroul Politic al PSD cu privire la desemnarea a 101 can-
didaţi pentru funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova la ale-
gerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010, datele biografi ce ale 
candidaţilor, declaraţiile privind consimţămîntul lor de a candida la funcţia 
de deputat, conţinînd şi declaraţiile pe propria răspundere despre lipsa 
interdicţiilor legale/judecătoreşti de a candida, şi declaraţiile privind ave-
rea imobiliară, depunerile bancare, hîrtiile de valoare, sumele primite ca 
moştenire şi veniturile din ultimii 2 ani, precum şi sursele acestor venituri, 
inclusiv veniturile din fondurile de investiţii, sub formă de dobîndă, din da-
rea în arendă a proprietăţii. În lista candidaţilor nu au fost incluse persoane 
fără apartenenţă politică.

Partidul Social Democrat a înaintat Comisiei simbolul electoral pentru 
imprimare în buletinul de vot – doi trandafi ri uniţi între ei cu un fi r împletit, 
care în partea de sus ia forma semnului convenţional al infi nitului. 

În aceeaşi şedinţă a fost desemnat în calitate de reprezentant cu drept 
de vot consultativ al partidului în Comisia Electorală Centrală dl Bantea-
Croitoru Veaceslav şi în calitate de persoană responsabilă de fi nanţe (tre-
zorier) dna Ciorbă Veronica.

Materialele prezentate au fost verifi cate şi s-a constatat că ele cores-
pund prevederilor Codului electoral. 

În conformitate cu art. 13, 15, 18, 26, 38 alin. (3), 41, 44, 48 alin. (4), 
75, 77, 79 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia 
Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE:

1. Se înregistrează 101 candidaţi la funcţia de deputat în Parlamen-
tul Republicii Moldova pe lista Partidului Social Democrat pentru alegerile 
parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010.
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2. Se înregistrează simbolul electoral pentru imprimare în buletinul de 
vot la alegerile parlamentare 28 noiembrie 2010 – doi trandafi ri uniţi între 
ei cu un fi r împletit, care în partea de sus ia forma semnului convenţional 
al infi nitului.

3. Se confi rmă în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ în 
Comisia Electorală Centrală pentru perioada electorală dl Bantea-Croitoru 
Veaceslav.

4. Se confi rmă în calitate de persoană responsabilă de fi nanţe (trezo-
rier) pentru perioada electorală dna Ciorbă Veronica.

5. Candidaţii înregistraţi la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii 
Moldova, care cad sub incidenţa prevederilor art. 13 alin. (3) din Codul 
electoral, îşi vor suspenda activitatea în funcţia pe care o deţin cu începere 
de la 27 octombrie 2010. Actele de suspendare a activităţii în funcţia deţi-
nută se depun la Comisia Electorală Centrală pînă la 29 octombrie 2010.  
 

6. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

Preşedintele
Comisiei Electorale Centrale Eugeniu ŞTIRBU

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale Iurie CIOCAN

Chişinău, 26 octombrie 2010
Nr. 3702
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L I S T A
candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul 

Republicii Moldova pentru alegerile parlamentare anticipate 
din 28 noiembrie 2010 din partea Partidului Social Democrat,  

înregistraţi  prin  hotărîrea Comisiei Electorale Centrale  
nr. 3702 din 26 octombrie 2010 şi modifi cată prin hotărîrea 

nr. 3881 din 23 noiembrie 2010

Nr.
d/o

Numele, 
prenumele Domiciliul Anul 

naşterii
Aparte-
nenţa

politică 
Profesia 

(ocupaţia)

1. Şelin Victor mun. Chişinău 1965 PSD

jurnalist, preşedinte, 
Concernul „Unicon Grup”, 
mun. Chişinău, preşedinte, 
Partidul Social Democrat 

2. Сoropceanu 
Sergiu mun. Chişinău 1975 PSD

economist, licenţiat în relaţii 
economice internaţionale, 
secretar general, Partidul 
Social Democrat

3. Harlamenco 
Anna

mun. Comrat,
UTA Găgăuzia 1960 PSD

jurnalist, preşedintele 
Adunării Populare a UTA 
Găgăuzia (Gagauz Yeri)

4. Bîrlădeanu 
Ruslan mun. Chişinău 1976 PSD

programator-contabil, 
director general,  
ÎM „City Development” SRL, 
mun. Chişinău 

5. Livadaru 
Marin mun. Chişinău 1971 PSD

studii superioare incomplete, 
dr. honoris causa, 
preşedinte, AO „Spiritul 
Viitorului”, mun. Chişinău

6. Topolniţki 
Oleg mun. Bălţi 1970 PSD

licenţiat în relaţii internaţi-
onale, director, ÎI „Tamara 
Topolniţcaia”, mun. Bălţi

7. Dermenji 
Oleg or. Cahul 1962 PSD inginer-energetician, director, 

SA „Daniel-P”, or. Cahul

8. Matei Iurie mun. Chişinău 1968 PSD

pedagog, profesor, lector 
superior, Academia de 
Muzică, Teatru şi Arte 
Plastice, mun. Chişinău 

9. Aronov 
Roman mun. Chişinău 1978 PSD

magistru în drept, avocat,  
Biroul de avocaţi  „Aronov 
Roman”, mun. Chişinău
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10. Carpenco 
Andrei mun. Chişinău 1960 PSD fi lolog, director, SRL „Art-

Decor Grup”, mun. Chişinău

11. Volcov 
Victor

mun.Comrat,
UTA Găgăuzia 1948 PSD

inginer-electromecanic, 
director, SA „Echini”, 
mun. Comrat, UTA Găgăuzia

12. Timofeeva 
Svetlana mun. Chişinău 1980 PSD

fi lolog, economist, şef, 
Secţia resurse umane, 
Concernul „Unicon Grup”,  
mun. Chişinău

13. Şceriţa Olga mun. Chişinău 1961 PSD
medic veterinar, preşedinte, 
AO „Uniunea Chinologică din 
Moldova”, mun. Chişinău

14. Tighineanu 
Constantin or. Orhei 1946 PSD

medic igienist, şef, 
Secţia supraveghere 
sanitară, IMSP Centrul de 
Sănătate Publică Orhei

15. Mutruc 
Eduard mun. Chişinău 1979 PSD

economist, director general, 
SRL „ED-Color”, 
mun. Chişinău

16. Calciu 
Gheorghi

or. Vulcăneşti,
UTA Găgăuzia 1958 PSD

jurist, jurist principal, 
SA „VINIA TRAIAN”, 
s. Găvănoasa, r-nul Cahul

17. Manea 
Sergiu mun. Chişinău 1976 PSD

relaţii externe, director,  
SA „Klassika Asigurări”, 
mun. Chişinău

18. Preguza 
Vladimir mun. Chişinău 1956 PSD militar, pensionar MAI

19. Balan 
Andrei or. Floreşti 1963 PSD

jurist-economist, manager, 
Compania de asigurări 
„Moldasig” SRL, or. Floreşti

20. Struc 
Veaceslav mun. Bălţi 1969 PSD

manager, inginer-economist, 
director, SA „V.A. Struc”, 
mun. Bălţi

21. Balan 
Andrei mun. Chişinău 1966 PSD

economist, administrator, 
ICS „Business-Investiţii pen-
tru toţi” SA, mun. Chişinău

22. Cuprianov 
Iurie mun. Chişinău 1966 PSD jurist, administrator, 

SRL „G-hall”, mun. Chişinău
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23. Apostol 
Constantin or. Ocniţa 1983 PSD

jurist, licenţiat în drept, jurist/
avocat, ÎI „Pradeţcaia Irina”, 
or. Ocniţa

24. Cărăuş 
Nicolae or. Rîşcani 1948 PSD agrochimist, profesor, Şcoala 

profesională, or. Rîşcani

25. Gorcea 
Nicolae or. Glodeni 1959 PSD

inginer-mecanic, politolog, 
inginer-constructor, director, 
SA „Faur-Constructor”, 
or. Glodeni

26. Chiticari 
Iurie mun. Chişinău 1957 PSD arhitect, director general, 

SRL „Diastil”, mun. Chişinău

27. Oreşchin 
Nicolai or. Camenca 1971 PSD jurist, şef de departament, 

SRL „Diastil”, mun. Chişinău

28. Emelianov 
Roman or. Dubăsari 1979 PSD

jurist, licenţiat în drept, şef 
de secţie, Aparatul Central al  
Partidului Social Democrat

29. Gasta 
Serghei

or. Ceadîr-
Lunga,
UTA Găgăuzia

1970 PSD inginer-mecanic, consilier, 
UTA Găgăuzia

30. Dogotari 
Anatolii

s. Grimăncăuţi,
r-nul Briceni 1951 PSD agronom, întreprinzător, 

s. Grimăncăuţi, r-nul Briceni 

31. Lîsenco 
Serghei or. Criuleni 1963 PSD

pedagog, profesor, director,  
Centrul de Creaţie şi 
Agrement, or. Criuleni

32. Chiose 
Serghei or. Taraclia 1970 PSD

jurist, preşedinte, 
Cooperativa de Producere 
„Rodina-Nova”, or. Taraclia

33. Telpiz 
Nicolai

s. Baurci,
UTA Găgăuzia 1947 PSD pedagog, pensionar

34. Niţa Tatiana or. Cricova,
mun. Chişinău 1983 PSD

licenţiat în relaţii internaţio-
nale, limbi moderne, admi-
nistrator, Agenţia de presă  
„Media Press Groupe” SRL, 
mun. Chişinău

35. Gogu Mihail mun. Chişinău 1970 PSD
economist, director, 
SA „Autocomerţ-service”, 
mun. Chişinău
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36. Racoviţa 
Nicolai mun. Chişinău 1953 PSD

fi lolog, traducător, 
conducător de proiect, 
SRL „Casa Vinului”, 
mun. Chişinău

37. Muşinschi 
Eduard mun. Chişinău 1976 PSD pedagog, administrator, SRL 

„Incredocon”, mun. Chişinău

38. Cebotari 
Iurie or. Cahul 1985 PSD

fi nanţe si contabilitate, 
temporar neangajat în 
cîmpul muncii

39. Schiţco 
Andrei mun. Bălţi 1960 PSD pedagog, director, 

SA „Colaj”, mun. Bălţi 

40. Curaş Raisa mun. Chişinău 1957 PSD economist, director, SRL 
„Şel şi Co”, mun. Chişinău 

41. Şmundeac 
Mihail mun. Chişinău 1974 PSD

matematician, director, 
Concernul „Unicon Grup”, 
mun. Chişinău

42. Colubelov 
Arcadi mun. Chişinău 1969 PSD

inginer-constructor, director 
comercial, SRL „Diastil”, 
mun. Chişinău

43. Ialanji 
Vladimir mun. Chişinău 1951 PSD

inginer-constructor, şef-
adjunct, SRL „Casa Vinului”, 
mun. Chişinău

44. Arhip Elena mun. Chişinău 1979 PSD

manager-economist, 
contabil-şef, Concernul 
„Unicon Grup”, 
mun. Chişinău

45. Horoş 
Roman mun. Chişinău 1983 PSD

business şi administrarea 
afacerilor, marketing, 
manager, SRL „Diastil”, 
mun. Chişinău

46. Ţîrdea Igor mun. Chişinău 1963 PSD
inginer-energetician, 
secretar, Partidul Social 
Democrat 

47.
Berezovschi-
Zapadinschi 
Olga

mun. Chişinău 1963 PSD
pedagog, jurist, şef, Secţia 
politică, ziarul „Kommersant  
Plus” SRL, mun. Chişinău

48. Duca Ion s. Dobrogea,
mun. Chişinău 1972 PSD

inginer, pedagog, 
viceprimarul oraşului 
Sîngera, mun. Chişinău
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49. Neicovcen 
Vasili

s. Chirsova,
UTA Găgăuzia 1960 PSD pedagog, temporar 

neangajat în cîmpul muncii

50. Mocanu Igor or. Glodeni 1966 PSD
inginer de radio, specialist 
coordonator, Comisariatul 
raional de poliţie Glodeni

51. Soltan 
Victoria or. Ungheni 1973 PSD istoric, director, SA „Colaj”,

or. Ungheni 

52. Vlas 
Veaceslav mun. Chişinău 1972 PSD inginer-mecanic, 

SRL „ASOIO”, mun. Chişinău

53. Lesic Lidia s. Corjova,
r-nul Dubăsari 1957 PSD

inginer-economist, specialist 
principal, Agenţia de 
intervenţii şi plăţi pentru 
agricultură Dubăsari

54. Popa 
Vladimir mun. Chişinău 1958 PSD constructor, şef securitate, 

SRL „Sinax”, mun. Chişinău

55. Tracenco 
Larisa mun. Chişinău 1947 PSD inginer, jurist, pensionară

56. Balan Ana mun. Chişinău 1979 PSD
fi lolog, profesor, Liceul 
Teoretic „Lucian Blaga”, 
mun. Chişinău

57. Bajan Vasile s. Mălăieşti,
r-nul Orhei 1982 PSD

drept economic, pedagog, 
director adjunct, gimnaziu, 
s.Mălăieşti, r-nul Orhei

58. Podoprigora 
Svetlana mun. Bălţi 1982 PSD

magistru în administrare 
publică, manager, 
SRL „MCF-Engros”, 
mun. Chişinău

59. Şişchin 
Alexandr mun. Chişinău 1965 PSD

fi lolog, manager, 
administrator, 
SRL „BV-Media Grup”, 
mun. Chişinău

60. Murzacoi 
Ivan

mun. Comrat,
UTA Găgăuzia 1985 PSD

licenţiat în relaţii 
internaţionale, director 
adjunct, ÎM „Su-Canal”, 
mun. Comrat, UTA Găgăuzia

61. Cazacu 
Vladimir

com. Grătieşti,
mun. Chişinău 1985 PSD

jurist, drept economic, 
manager, ÎI „Expres-Cazac”, 
mun. Chişinău
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62. Curudimov 
Stepan mun. Chişinău 1958 PSD

muzician, vocalist, om emerit 
în arte al UTA Găgăuzia, 
solist, Teatrul Naţional de 
Operă şi Balet, 
mun. Chişinău

63. Pleşca Ion s. Pîrjota,
r-nul Riscani 1985 PSD

pedagog, conducător, 
ÎI „Pleşca Ion”, s. Pîrjota, 
r-nul Rîşcani

64. Putea 
Alexandru

or. Lipcani,
r-nul Briceni 1954 PSD jurist, şef de pază, 

SRL „Lapmol”, or. Briceni

65. Bondar 
Zinaida mun. Chişinău 1957 PSD

inginer-mecanic, şef, Secţia 
resurse umane, SA „Pielart”, 
mun. Chişinău

66. Pucal Vasili or. Taraclia 1964 PSD inginer-mecanic, director, 
SRL „DPS COM”, or. Taraclia

67. Iurco Nina or. Criuleni 1956 PSD contabil, contabil-şef, SA 
„Criofertilitate”, or. Criuleni

68. Dociu Lilian mun. Chişinău 1979 PSD
jurist, licenţiat în drept, 
director, SRL „MGS-
Servcom”, mun. Chişinău

69. Hodorovschi 
Alexandr mun. Chişinău 1979 PSD

inginer, manager în 
transport, director comercial, 
SRL „ED-Color”, 
mun. Chişinău

70. Gherasimciuc 
Ana mun. Bălţi 1966 PSD pedagog, profesor, Şcoala 

profesională nr. 2, mun. Bălţi

71. Vacariuc 
Mihail or. Făleşti 1964 PSD

manager în învăţămînt, 
director, Şcoala de meserii 
nr. 9, or. Făleşti

72. Loghinescu 
Maria or. Floreşti 1963 PSD

pedagog, profesor, Liceul 
Teoretic „Miron Costin”, 
or. Floreşti

73. Procopi Ivan or. Cimişlia 1944 PSD inginer, pensionar

74. Bratu 
Nicolae or. Dubăsari 1980 PSD

manager, manager pe 
vînzări, ÎI „Coica Lidia”, 
s. Coşniţa, r-nul Dubăsari
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75. Chioseva 
Aliona mun. Chişinău 1985 PSD

contabilitate şi audit, 
administrator, SRL „Petrachis 
& Co”, mun. Chişinău

76. Cucoş 
Gheorghe or. Teleneşti 1957 PSD

inginer-silvicultor, preşedinte, 
Uniunea teritorială a 
sindicatelor din agricultură, 
or. Teleneşti

77. Stepanenco 
Alla

s. Danu,
r-nul Glodeni 1967 PSD maistru-croitor, temporar 

neangajată în cîmpul muncii

78. Cîrnici 
Victor mun. Chişinău 1961 PSD

inginer-constructor, inginer-
constructor, SA „Locuinţe 
pentru Toţi”, mun. Chişinău

79. Cojocaru 
Vadim

s. Dobrogea,
mun. Chişinău

1988 PSD
student, Universitatea 
Cooperatist-Comercială din 
Moldova, mun. Chişinău

80. Cîssa 
Anatoli

mun. Comrat,
UTA Găgăuzia 1988 PSD

pedagog, specialist, 
primărie, mun. Comrat, 
UTA Găgăuzia

81. Munteanu 
Parascovia or. Criuleni 1950 PSD manager în cultură, 

pensionară

82. Gorbatiuc 
Andrei or. Rezina 1961 PSD jurist, pensionar

83. Maruseac 
Mariana or. Rîşcani 1982 PSD cusătoreasă, temporar 

neangajată în cîmpul muncii

84. Caragheorghi 
Boris

or. Vulcăneşti,
UTA Găgăuzia

1989 PSD
economist, director de 
vînzări, SRL „Roscarpet”, 
or. Vulcăneşti, UTA Găgăuzia

85. Carmalîga 
Olesea mun. Chişinău 1990 PSD

student, Institutul 
Internaţional de 
Management, mun. Chişinău

86. Hudeaev 
Ludmila mun. Chişinău 1959 PSD

istoric, antrenor, Clubul 
Sportiv Central al Armatei 
Naţionale, mun. Chişinău

87.
Şişco-
Cozîrscaia 
Oxana

mun. Chişinău 1966 PSD
pictor, grafi cian, contabil-şef, 
SRL „Halm-Design”, 
mun. Chişinău

88. Grecina 
Olga mun. Chişinău 1962 PSD

jurist, inginer-constructor, 
director, SRL „Aureola-
EXPO”, mun. Chişinău
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89. Sperelup 
Elena or. Rezina 1966 PSD pedagog, profesor, Şcoala 

profesională, or. Rezina

90. Djemelinscaia 
Natalia mun. Chişinău 1968 PSD

inginer-electronist, contabil-
şef, SRL „Compania-Dekart”, 
mun. Chişinău

91. Gordînschi 
Alexandr mun. Chişinău 1961 PSD

inginer-constructor, expert-
judiciar în construcţii, Centrul 
Naţional de Expertiză 
Judiciară, mun. Chişinău

92. Cernei 
Adrian mun. Chişinău 1983 PSD

manager, manager pe 
vînzări, SRL „Auto Doctor 
GBS”, mun. Chişinău

93. Percemlî 
Alexei mun. Chişinău 1984 PSD

contabilitate şi audit, licenţiat 
în contabilitate, director 
comercial, SRL „Yoneko”, 
mun. Chişinău

94. Stankevici 
Andrei mun. Chişinău 1980 PSD geolog, director, ÎI „Stanke-

vici-Galant”, mun. Chişinău

95. Zugrav 
Andrei mun. Chişinău 1982 PSD

jurist, drept economic, 
asistent jurist, ICS „Leogrant” 
SRL, mun. Chişinău

96. Moscaliov 
Boris mun. Chişinău 1958 PSD

militar, inginer-automobilist, 
temporar neangajat în 
cîmpul muncii

97. Bogdan 
Serghei

s. Corestăuţi,
r-nul Ocniţa 1973 PSD electrician, electrician, 

SRL „Salang”, mun. Bălţi

98. Uzun Maria mun. Comrat,
UTA Găgăuzia 1968 PSD

economist, inginer cadastral, 
primărie, mun. Comrat, 
UTA Găgăuzia

99. Cumpănă 
Galina mun. Chişinău 1967 PSD fi lolog, temporar neangajată 

în cîmpul muncii

100. Cozma 
Serghei mun. Chişinău 1968 PSD

jurist, licenţiat în drept, 
avocat, Biroul de avocaţi 
„Serghei Cozma”, 
mun. Chişinău

101. Bolgar 
Valentina mun. Chişinău 1952 PSD

contabil, vicepreşedinte, 
Societatea Invalizilor din 
Republica Moldova,  
mun. Chişinău
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H O T Ă R Î R E
cu privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat 

în Parlamentul Republicii Moldova din partea 
Mişcării Social-Politice „Ravnopravie” a simbolului electoral 

şi confi rmarea reprezentantului său cu drept de vot consultativ
în Comisia Electorală Centrală

La 20 octombrie 2010, Mişcarea Social-Politică „Ravnopravie”, con-
form art. 13, 15, 41, 44, 48 alin. (4), 75, 77 şi 79 din Codul electoral nr. 
1381-XIII din 21 noiembrie 1997, a depus la Comisia Electorală Centrală 
procesul-verbal nr. 2 din 16 octombrie 2010 al şedinţei Consiliului Mişcării 
Social-Politice „Ravnopravie” cu privire la desemnarea a 82 de candidaţi 
pentru funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova la alegeri-
le parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010, datele biografi ce ale 
candidaţilor, declaraţiile privind consimţămîntul lor de a candida la funcţia 
de deputat, conţinînd şi declaraţiile pe propria răspundere despre lipsa 
interdicţiilor legale/judecătoreşti de a candida, şi declaraţiile privind ave-
rea imobiliară, depunerile bancare, hîrtiile de valoare, sumele primite ca 
moştenire şi veniturile din ultimii doi ani, precum şi sursele acestor venituri, 
inclusiv veniturile din fondurile de investiţii, sub formă de dobîndă şi din 
darea în arendă a proprietăţii. În lista candidaţilor sînt înscrise 70 de per-
soane fără apartenenţă politică.

De asemenea, Comisiei Electorale Centrale i-a fost prezentat simbolul 
electoral în actualul scrutin parlamentar – acvila bicefală, purtînd pe piept 
un scut cu inscripţia „Mişcarea Social-Politică „Ravnopravie” şi ţinînd în 
gheare o ramură de laur.

În aceeaşi şedinţă, consiliul acestei mişcări politice l-a desemnat pe dl 
Silkin Dmitri în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ în Comi-
sia Electorală Centrală pentru perioada campaniei electorale. 

Materialele prezentate au fost verifi cate şi s-a constatat că ele cores-
pund prevederilor Codului electoral. 

În conformitate cu art. 15, 18, 26, 41, 44, 48 alin. (4), 75, 77 şi 79 din 
Codul electoral, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE:

1. Se înregistrează 82 de candidaţi la funcţia de deputat în Parlamentul 
Republicii Moldova pe lista Mişcării Social-Politice „Ravnopravie” pentru 
alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010.

2. Se înregistrează simbolul electoral pentru imprimare în buletinul de 
vot la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 – acvila 
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bicefală, purtînd pe piept un scut cu inscripţia „Mişcarea Social-Politică 
„Ravnopravie” şi ţinînd în gheare o ramură de laur. 

3. Se confi rmă în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ 
în Comisia Electorală Centrală pentru perioada campaniei electorale dl 
Silkin Dmitri. 

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

Preşedintele
Comisiei Electorale Centrale Eugeniu ŞTIRBU

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale Iurie CIOCAN

Chişinău, 26 octombrie 2010
Nr. 3703
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L I S T A
candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul 

Republicii Moldova pentru alegerile parlamentare anticipate 
din 28 noiembrie 2010 din partea Mişcării Social-Politice 

„Ravnopravie”,  înregistraţi  prin  hotărîrea Comisiei  
Electorale  Centrale  nr. 3703 din 26 octombrie 2010 

şi modifi cată prin hotărîrea nr. 3860 din 19 noiembrie 2010

Nr. 
d/o

Numele, 
prenumele Domiciliul

Anul 
naşterii

Aparte-
nenţa 

politică
Profesia 

(ocupaţia)

1. Klimenco 
Valerii mun. Chişinău 1953

MSP 
„Ravno-
pravie”

jurnalist, preşedinte, 
Congresul comunităţilor ruse 
din Republica Moldova, 
mun. Chişinău

2. Maximov 
Iurii mun. Chişinău 1943 -

inginer-electronist,  director, 
publicaţia periodică „ЭТНО 
МИР”, mun. Chişinău

3. Şapovalov 
Boris mun. Chişinău 1958

MSP 
„Ravno-
pravie”

pedagog, director, Liceul 
Teoretic rus „Petru cel Mare”, 
mun. Chişinău

4. Sîrf 
Constantin mun. Chişinău 1942 - inginer-mecanic, pensionar

5. Mihailov 
Vasili or. Cahul 1949

MSP 
„Ravno-
pravie”

inginer-mecanic, director, 
SRL „Pîine şi tehnologie”, 
or. Cahul

6. Gavrilov 
Veaceslav or. Edineţ 1959

MSP 
„Ravno-
pravie”

inginer-mecanic, temporar 
neangajat în cîmpul muncii

7. Tuleanţev 
Igor mun. Chişinău 1981

MSP 
„Ravno-
pravie”

manager, redactor, şef-
adjunct, ziarul „Oбщина”, 
mun. Chişinău

8. Zapadinschi 
Robert mun. Chişinău 1944 -

fi lolog, redactor-şef, 
ziarul „Коммерсант Plus”, 
mun. Chişinău

9. Lepadatu 
Ana mun. Chişinău 1975 -

jurist, consultant, Centrul 
Naţional al Romilor, 
mun. Chişinău

10. Ghelici 
Fiodor mun. Chişinău 1958 -

pedagog, şef-adjunct, 
SRL „Vetuga-Zemif”, 
mun. Chişinău
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11. Majar Ivan s. Tvardiţa,
r-nul Taraclia 1951 - agronom, pensionar

12. Climenco 
Vitali mun. Chişinău 1957 -

inginer, pensionar, Forţele 
Armate ale Republicii 
Moldova

13. Avakean 
Levon mun. Chişinău 1946 - inginer-constructor, 

pensionar

14. Poliuhov 
Nicolai mun. Chişinău 1936 -

fi lolog, lector conferenţiar 
universitar, Universitatea 
de Stat din Comrat, 
UTA Găgăuzia

15. Oseredciuc 
Evgheni mun. Chişinău 1945 - pictor-grafi cian, pensionar

16. Ahsanov 
Rustam mun. Chişinău 1951 - tehnician-mecanic, 

pensionar

17. Xenzova 
Natalia

or. Ceadîr-
Lunga,
UTA Găgăuzia

1955
MSP 

„Ravno-
pravie”

psiholog, pensionară

18. Safarov 
Vladimir mun. Chişinău 1935 - inginer-constructor, 

pensionar

19. Bondari Lev mun. Bălţi 1948 - inginer-mecanic, director, 
SA „Intermediar”, mun. Bălţi

20. Chirovici 
Alexandr mun. Chişinău 1975 -

contabil, director, 
SRL „CHIPAS PLUS”, 
mun. Chişinău

21. Pinciuc Lidia mun. Chişinău 1933 - biolog, pensionară

22. Zencovici 
Ghennadi mun. Chişinău 1948 -

jurnalist, director executiv, 
Camera de comerţ a 
Belarusiei, mun. Chişinău

23. Ostafeiciuc 
Ivan mun. Bălţi 1955

MSP 
„Ravno-
pravie”

profesor, director, 
SRL „Mari Croun”, mun. Bălţi

24. Tîmcova 
Tatiana

com. Dolinnoe,
r-nul Criuleni 1973 -

pedagog, profesor, 
organizator, gimnaziu, 
com. Dolinnoe, r-nul Criuleni

25. Arapu 
Ecaterina

s. Maximovca,
r-nul Anenii Noi 1960 -

pedagog, director, şcoala 
medie, s. Maximovca, 
r-nul Anenii Noi
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26. Terzi Fiodor
or. Ceadîr-
Lunga,
UTA Găgăuzia

1962 - regizor, agronom, temporar 
neangajat în cîmpul muncii

27. Constantinova 
Eleonora mun. Chişinău 1940 -

regizor, regizor/ producător, 
Teatrul Naţional de Operă şi 
Balet, mun. Chişinău

28. Dragan 
Gheorghe

s. Mihăileni,
r-nul Rîşcani 1968 - inginer-mecanic, temporar 

neangajat în cîmpul muncii

29. Dzoblaev 
Alibec mun. Chişinău 1945 - pictor-modelist, pensionar

30. Pridorojnîi 
Semion

s. Cunici,
r-nul Floreşti 1951 - pedagog, temporar 

neangajat în cîmpul muncii

31. Russu 
Stepan mun. Chişinău 1961 - jurist, director general, SRL 

„ALIFARIUM”, mun. Chişinău 

32. Bondarciuc 
Oxana mun. Chişinău 1968 -

tehnician-constructor, 
temporar neangajată în 
cîmpul muncii

33. Tarasova 
Natalia

or. Lipcani,
r-nul Briceni 1960 -

pedagog, profesor, Colegiul 
pedagogic „Gheorghe 
Asachi”, or. Lipcani, 
r-nul Briceni

34. Nesterova 
Svetlana mun. Chişinău 1942 -

pedagog, lector conferenţiar 
universitar, Universitatea 
de Stat din Tiraspol, 
mun. Chişinău

35. Rudeaghina 
Olesea mun. Chişinău 1963 -

fi lolog, regizor de sunet, 
Compania publică 
„Teleradio-Moldova”, 
mun. Chişinău

36. Bacearnicova 
Valentina

s. Ferapontievca,
UTA Găgăuzia 1949 -

pedagog, director adjunct, 
Gimnaziul „Mарко Вовчок”, 
s. Ferapontievca, 
UTA Găgăuzia

37. Pugaciova 
Natalia or. Briceni 1957 -

pedagog, director adjunct, 
Liceul Teoretic „T. G. 
Şevcenko”, or. Briceni

38. Maşarova 
Evelina mun. Bălţi 1979 -

inginer-economist, director, 
Organizaţia etnoculturală 
„Societatea de Cultură 
poloneză şi Casa Poloneză”, 
mun. Bălţi
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39. Ceban 
Emilia

s. Malinovscoe,
r-nul Rîşcani 1961 -

pedagog, profesor, gimnaziu, 
s. Malinovscoe, 
r-nul Rîşcani

40. Corobov Iuri s. Brătuşeni,
r-nul Edineţ 1941 -

medic, medic de pe 
ambulanţă, s. Brătuşeni, 
r-nul Edineţ

41. Calcişcov 
Ivan

mun. Comrat,
UTA Găgăuzia 1947 -

pedagog, director, Şcoala 
medie nr. 2, mun. Comrat, 
UTA Găgăuzia

42. Bruter Ilia mun. Chişinău 1932 - inginer-mecanic, pensionar

43. Lauda Ivan s. Goluboe,
r-nul Cahul 1946 - agronom, pensionar

44. Maslobrod 
Serghei mun. Chişinău 1937 -

inginer-mecanic, şef de 
laborator, cercetător, 
Institutul de Genetică şi 
Fiziologie a Plantelor, 
Academia de Ştiinţe a 
Moldovei, mun. Chişinău

45. Solonenco 
Tatiana

s. Bălţata,
r-nul Criuleni 1961 - pedagog, profesor, gimnaziu, 

s. Bălţata, r-nul Criuleni

46. Aleaeva 
Vera or. Donduşeni 1959

MSP 
„Ravno-
pravie”

fi lolog, profesor, Liceul 
„A.S. Puşkin”, or. Donduşeni

47. Sîrtmaci Ilia
or. Ceadîr-
Lunga,
UTA Găgăuzia

1958 -
pedagog, profesor, Liceul 
„В. Мошкова” , or. Ceadîr-
Lunga, UTA Găgăuzia

48. Bric Evgheni mun. Chişinău 1955 -

inginer-economist, 
colaborator ştiinţifi c, Institutul 
Patrimoniului Cultural, 
Academia de Ştiinţe a 
Moldovei, mun. Chişinău

49. Corobcova 
Nadejda or. Hînceşti 1968

MSP 
„Ravno-
pravie”

metodist, profesor, Liceul 
Teoretic „M. Lomonosov”, 
or. Hînceşti

50. Todorova 
Svetlana

or. Vulcăneşti,
UTA Găgăuzia 1961 -

mecanic, tehnician, 
SA „UNION FENOSA”, 
or. Vulcăneşti, 
UTA Găgăuzia
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51. Volevici 
Liudmila

mun. Comrat,
UTA Găgăuzia 1961 -

inginer-funciar, deţinător de 
patent, mun. Comrat, 
UTA Găgăuzia

52. Muşuc 
Vasile

or. Lipcani,
r-nul Briceni 1955

MSP 
„Ravno-
pravie”

jurist, întreprinzător, 
or. Lipcani, r-nul Briceni

53. Cavarnalî 
Nicolai mun. Chişinău 1952 -

inginer-mecanic, director, 
ÎI „ALCO CAVARNALÎ”, 
mun. Chişinău

54. Isac Ludmila mun. Chişinău 1948 - inginer-tehnolog, pensionară

55. Zagrudnaia 
Ludmila mun. Bălţi 1948 -

manager, inginer-constructor, 
administrator, SA „FLAUTEX”, 
mun. Bălţi

56. Bulgar 
Vasilisa

or. Vulcăneşti,
UTA Găgăuzia 1957 -

contabil-economist, tehnician, 
„UNION FENOSA”, 
or. Vulcăneşti, UTA Găgăuzia

57. Drobot 
Emilia

or. Biruinţa,
r-nul Sîngerei 1947

MSP 
„Ravno-
pravie”

profesor, director adjunct, 
Liceul Teoretic „Luceafărul”, 
or. Biruinţa, r-nul Sîngerei 

58. Moscaliov 
Vladimir mun. Chişinău 1959 -

matematician, specialist în 
tehnologiile informaţionale, 
SRL „Dialog”, mun. Chişinău

59. Capsomun 
Dmitri

or. Ceadîr-
Lunga,
UTA Găgăuzia

1965 -

agronom, conducător, 
GŢ „Capsomun Dmitri”, 
or. Ceadîr-Lunga, 
UTA Găgăuzia

60. Tonu 
Zinaida

s. Sărata-
Mereşeni,
r-nul Hînceşti

1980 - fi lolog, temporar neangajată 
în cîmpul muncii

61. Terzi Elena s. Ferapontievca,
UTA Găgăuzia 1963 -

pedagog, director, Gimnaziul 
„Mарко Вовчок”, 
s. Ferapontievca, 
UTA Găgăuzia

62. Vitcovschi 
Vitalie mun. Chişinău 1950 - merceolog, director, ÎM 

„SAŞA” SRL, mun. Chişinău

63. Şolomei 
Lilia mun. Chişinău 1970 -

cîntăreaţă de operă, solistă, 
Teatrul Naţional de Operă şi 
Balet, mun. Chişinău
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64. Mogutenco 
Valeri mun. Chişinău 1947 -

regizor, director de teatru, 
Liceul Teoretic „Н. Левиц-
кий”, mun. Chişinău

65. Cîvîrjic 
Pavel

or. Ceadîr-
Lunga,
UTA Găgăuzia

1989 - ecologist, temporar 
neangajat în cîmpul muncii

66. Gherman 
Piotr mun. Chişinău 1940 - pictor, pensionar

67. Dimitrov 
Fiodor

or. Ceadîr-
Lunga,
UTA Găgăuzia

1991 - bucătar, temporar neangajat 
în cîmpul muncii

68. Carchelan 
Svetlana

or. Vulcăneşti,
UTA Găgăuzia 1957 -

pedagog, profesor, Liceul 
Teoretic nr. 1, or. Vulcăneşti, 
UTA Găgăuzia

69. Boiarinov 
Pavel mun. Chişinău 1960 -

economist-organizator, 
director, SA „Avicola 
ROSO SL”, s. Floreni, 
r-nul Anenii Noi  

70. Capcec 
Nicolae mun. Bălţi 1948 -

medic chirurg, şef-adjunct, 
Secţia chirurgie nodulară, 
mun. Bălţi

71. Moroz 
Marina

s. Codreni,
r-nul Ocniţa 1990 -

student, Institutul de Stat 
de Relaţii Internaţionale din 
Moldova, mun. Chişinău

72. Grabciuc 
Piotr mun. Chişinău 1941 - istoric, politolog, pensionar

73. Vozniuc 
Olga mun. Chişinău 1952 -

metodist-organizator, şef de 
orchestră, director, Casa de 
muzică rusă, mun. Chişinău

74. Petrovici 
Alexei mun. Chişinău 1988 -

student, Universitatea Liberă 
Internaţională din Moldova,
mun. Chişinău

75. Marinov 
Vladislav

mun. Comrat,
UTA Găgăuzia 1964 -

jurist, director, Muzeul 
regional de istorie şi studiere 
naturală, mun. Comrat, 
UTA Găgăuzia
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76. Boicenco 
Valentina

or. Vulcăneşti,
UTA Găgăuzia 1957 -

pedagog, director adjunct, 
Liceul Teoretic nr. 1, 
or. Vulcăneşti, UTA Găgăuzia

77. Zaru Andrei mun. Chişinău 1987
MSP 

„Ravno-
pravie”

student, Universitatea 
Tehnică a Moldovei, mun. 
Chişinău

78. Dan 
Vladimir

or. Ceadîr-
Lunga,
UTA Găgăuzia

1962 -
tehnician-constructor, 
temporar neangajat în 
cîmpul muncii

79. Amirov 
Enver mun. Chişinău 1955 - psiholog, manager, SA „Sud-

Vest Montaj”, mun. Chişinău 
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H O T Ă R Î R E
cu privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat 

în Parlamentul Republicii Moldova din partea 
Mişcării Social-Politice a Romilor din Republica Moldova, 

a simbolului electoral şi confi rmarea reprezentantului 
cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală

La 21 octombrie 2010, Mişcarea Social-Politică a Romilor din Republi-
ca Moldova, conform art. 13, 15, 41, 44, 48 alin. (4), 75, 77, 79 din Codul 
electoral, a depus la Comisia Electorală Centrală procesul-verbal al şedinţei 
Consiliului Politic Naţional al Mişcării Social-Politice a Romilor din Republica 
Moldova din 16 octombrie 2010 cu privire la participarea Mişcării Social-
Politice a Romilor din Republica Moldova la alegerile parlamentare din 28 
noiembrie 2010, desemnarea a 103 candidaţi pentru funcţia de deputat în 
Parlamentul Republicii Moldova, datele biografi ce ale candidaţilor, declara-
ţiile privind consimţămîntul de a candida la funcţia de deputat, conţinînd şi 
declaraţii pe propria răspundere despre lipsa interdicţiilor legale/judecăto-
reşti de a candida, declaraţiile privind averea imobiliară, depunerile bancare, 
hîrtiile de valoare, sumele primite ca moştenire şi veniturile din ultimii 2 ani, 
precum şi sursele acestor venituri, inclusiv veniturile din fondurile de investi-
ţii, sub formă de dobîndă, din darea în arendă a proprietăţii.

Mişcarea Social-Politică a Romilor din Republica Moldova a înaintat 
Comisiei simbolul electoral pentru imprimare în buletinul de vot care repre-
zintă o potcoavă, în interiorul potcoavei un cal.

În aceeaşi şedinţă a fost desemnat în calitate de reprezentant cu 
drept de vot consultativ al Mişcării în Comisia Electorală Centrală dl Do-
don Sergiu. 

Materialele prezentate au fost verifi cate şi s-a constatat că ele cores-
pund prevederilor Codului electoral. 

În conformitate cu art. 13, 15, 18, 26, 41, 44, 48 alin. (4), 75, 77, 79 
din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală 
Centrală HOTĂRĂŞTE:

1. Se înregistrează 103 candidaţi la funcţia de deputat în Parlamentul 
Republicii Moldova pe lista Mişcării Social-Politice a Romilor din Republica 
Moldova, pentru alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010.

2. Se înregistrează simbolul electoral pentru imprimare în buletinul de 
vot la alegerile parlamentare din 28 noiembrie 2010 care reprezintă o pot-
coavă, în interiorul potcoavei un cal.
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3. Se confi rmă în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ în 
Comisia Electorală Centrală pentru perioada electorală dl Dodon Sergiu.

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

Preşedintele
Comisiei Electorale Centrale Eugeniu ŞTIRBU

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale Iurie CIOCAN

Chişinău, 26 octombrie 2010
Nr. 3704
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L I S T A
candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul 

Republicii Moldova pentru alegerile parlamentare anticipate 
din 28 noiembrie 2010 din partea Mişcării Social-Politice 

a Romilor din Republica Moldova, înregistraţi prin hotărîrea 
Comisiei Electorale Centrale nr. 3704 din 26 octombrie 2010, 

modifi cată prin hotărîrile nr. 3772 din 5 noiembrie, 
nr. 3818 din 12 noiembrie şi nr. 3861 din 19 noiembrie 2010

Nr.
d/o

Numele, 
prenumele Domiciliul Anul 

naşterii
Aparte-
nenţa

politică 

Profesia 
(ocupaţia)

1. Bucur Ion mun. Chişinău 1960 MSPRRM

jurist, preşedinte, AO 
„Asociaţia de susţinere a 
taberelor de odihnă pentru 
copii „BILAN” din Republica 
Moldova

2. Dodon 
Sergiu mun. Chişinău 1982 MSPRRM

drept public, administrator, 
SC „Dornat&Com” SRL, 
mun. Chişinău

3. Gulian 
Veaceslav mun. Chişinău 1961 -

inginer-constructor, director 
tehnic, SRL „Construm”, 
mun. Chişinău

4. Lipădatu 
Mihail mun. Chişinău 1959 MSPRRM muzician, temporar 

neangajat în cîmpul muncii

5. Cainareanu 
Anatolie mun. Chişinău 1957 -

economist, sociolog, 
jurist, magistru în drept 
şi în relaţii internaţionale, 
lector superior universitar, 
Institutul Internaţional de 
Management „IMI-NOVA”, 
mun. Chişinău

6. Duminica 
Ion 

com. Ciocîlteni,
r-nul Orhei 1971 MSPRRM

licenţiat în administrarea 
publică, cercetător ştiinţifi c 
coordonator, Centrul 
de etnologie, Institutul 
Patrimoniului Cultural,  
Academia de Ştiinţe a 
Moldovei, mun. Chişinău

7. Cerari 
Robert or. Soroca 1965 MSPRRM

studii superioare incomplete, 
director, SA „Rom-Cerari”, 
or. Soroca
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8. Preida Ion or. Soroca 1966 MSPRRM director, SRL „Star-RROM”, 
or. Soroca

9. Midari 
Vladimir mun. Chişinău 1958 MSPRRM arhitect, director, SRL „VTV-

LOCO”, mun. Chişinău

10. Digori Ion mun. Chişinău 1984 MSPRRM jurist, director, SRL 
„BilanGrup”, mun. Chişinău

11. Bucila Ivan mun. Bălţi 1954 MSPRRM
inginer-tehnician, director, 
SRL „Şcoala auto 
„Proautoclasa”, mun. Bălţi

12. Severin Ivan 
Andrei mun. Chişinău 1967 MSPRRM

tehnician-constructor, jurist, 
Inspecţia de Stat
în Construcţii, mun. Chişinău

13. Banda 
Vasilii or. Soroca 1962 MSPRRM preşedinte, Fundaţia 

„Elizaveta”, or. Soroca

14. Ala 
Gheorghe                                                              

s. Vulcăneşti,
r-nul Nisporeni 1965 MSPRRM conductor, temporar 

neangajată în cîmpul muncii

15. Enachi 
Maxim mun. Chişinău 1984 MSPRRM drept public, temporar 

neangajat în cîmpul muncii

16. Scripcari 
Ruslan  mun. Chişinău 1977 MSPRRM temporar neangajat în 

cîmpul muncii
17. Cenuşa Ion mun. Bălţi 1952 MSPRRM inginer-mecanic 

18. Sigalus 
Alexandr

s. Suruceni,
r-nul Ialoveni 1952 MSPRRM

pedagog, consultant 
fi nanciar, SC „Sigalus 
&Partenerii” SRL, 
s. Suruceni, r-nul Ialoveni

19. Untilă 
Eugeniu mun. Chişinău 1984 MSPRRM manager, SRL „Arturus 

Prim”, mun. Chişinău

20. Stanciu 
Gheorghe

s. Micleuşeni, 
r-nul Nisporeni 1970 MSPRRM şofer mecanic, temporar 

neangajat în cîmpul muncii

21. Matfei 
Valeriu or. Hînceşti 1971 MSPRRM temporar neangajat în 

cîmpul muncii

22. Raducan 
Mihail mun. Chişinău 1961 MSPRRM temporar neangajat în 

cîmpul muncii

23. Ciоbotari 
Valentin 

or. Durleşti,
mun. Chişinău 1949 MSPRRM temporar neangajat în 

cîmpul muncii

24. Baranciuc 
Petru mun. Chişinău 1959 MSPRRM muzician, temporar 

neangajat în cîmpul muncii
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25. Digori Tudor 
Ion

s. Clişova 
Nouă,
r-nul Orhei

1960 MSPRRM
agronom, vicepreşedinte, 
SRL „Bilan Grup”, 
mun. Chişinău

26. Lepădatu 
Andrei mun. Chişinău 1957 MSPRRM temporar neangajat în 

cîmpul muncii

27. Dragan 
Grigore or. Ungheni 1962 MSPRRM temporar neangajat în 

cîmpul muncii

28. Harcomici 
Mihail mun. Chişinău 1959 MSPRRM temporar neangajat în 

cîmpul muncii

29. Preida 
Vasile or. Soroca 1987 MSPRRM student, Universitatea de 

Stat „A. Russo”, mun. Bălţi

30. Raiu Vasile mun. Chişinău 1968 MSPRRM temporar neangajat în 
cîmpul muncii

31. Pădureanu 
Ion mun. Chişinău 1972 MSPRRM temporar neangajat în 

cîmpul muncii

32. Bantea 
Armen or. Rîşcani 1986 MSPRRM

masterand, Universitatea 
de Studii Europene din 
Moldova, mun. Chişinău

33. Creciun 
Gheorghe or. Străşeni 1972 MSPRRM temporar neangajat în 

cîmpul muncii

34. Pitul Aurel 
Nistor or. Hînceşti 1968 MSPRRM temporar neangajat în 

cîmpul muncii

35. Farîma 
Vasili or. Căuşeni 1946 MSPRRM merceolog, pensionar

36. Duminică 
Varvara or. Drochia 1959 MSPRRM

pedagogie şi psihologie 
preşcolară, temporar 
neangajată în cîmpul muncii

37. Acopean 
Feodora 

com. Izbişte,
r-nul Criuleni 1959 MSPRRM temporar neangajată în 

cîmpul muncii

38. Crudu 
Larisa mun. Chişinău 1960 -

inginer-economist, specialist 
în relaţii internaţionale, 
temporar neangajată în 
cîmpul muncii

39. Duminică 
Sava 

s. Frumuşica,
r-nul Floreşti 1968 MSPRRM temporar neangajat în 

cîmpul muncii

40. Farîma 
Dumitru mun. Chişinău 1954 MSPRRM baletist, pensionar
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41. Cerari Artur or. Soroca 1960 - temporar neangajat în 
cîmpul muncii

42. Feraru Petru or. Orhei 1966 MSPRRM temporar neangajat în 
cîmpul muncii

43. Preda Mihail or. Otaci,
r-nul Ocniţa 1972 MSPRRM director, SRL „Primiox Alex”, 

or. Otaci, r-nul Ocniţa

44. Podurean 
Ivan

s. Suruceni,
r-nul Ialoveni 1966 MSPRRM

sudor, administrator, 
SRL „Fraţii Pica”, 
s. Suruceni, r-nul Ialoveni

45. Ala Grigore s. Ursari,
r-nul Călăraşi 1975 MSPRRM temporar neangajat în 

cîmpul muncii

46. Stoian Ivan  mun. Chişinău 1968 MSPRRM
maistru de producere,  
temporar neangajat în 
cîmpul muncii

47. Cobzaru 
Petru 

s.Vulcăneşti,
r-nul Nisporeni 1959 MSPRRM temporar neangajat în 

cîmpul muncii

48. Farîma Ion or. 
Basarabeasca 1965 MSPRRM temporar neangajat în 

cîmpul muncii

49. Bogdan 
Elena or. Hînceşti 1961 MSPRRM temporar neangajată în 

cîmpul muncii

50. Pancu Ivan s. Vulcăneşti,
r-nul Nisporeni 1966 MSPRRM temporar neangajat în 

cîmpul muncii

51. Băluţă 
Victoria 

com. Ghiliceni,
r-nul Teleneşti 1988 MSPRRM

studentă, Academia de 
Transporturi, Informatică şi 
Comunicaţii, mun. Chişinău 

52. Nicoreţ Iurie or. Cimişlia 28.04.92 MSPRRM student, Colegiul de 
Ecologie, mun. Chişinău

53. Şerban Ivan  or. Otaci,
r-nul Ocniţa 1939 MSPRRM pensionar

54. Duminica 
Miroslava  

s. Stoianovca,
r-nul Cantemir 02.06.92 MSPRRM temporar neangajată în 

cîmpul muncii

55.
Ala 
Gheorghe 
Petru

or. Orhei 1955 MSPRRM temporar neangajat în 
cîmpul muncii

56. Preida Boris or. Soroca 1961 MSPRRM temporar neangajat în 
cîmpul muncii
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naşterii
Aparte-
nenţa

politică 

Profesia 
(ocupaţia)

57. Reniţă 
Anatolie

or. 
Basarabeasca 1971 MSPRRM temporar neangajat în 

cîmpul muncii

58. Padureanu 
Grigore mun. Chişinău 1962 MSPRRM temporar neangajat în 

cîmpul muncii

59. Lepădatu 
Roman  mun. Chişinău 1986 MSPRRM temporar neangajat în 

cîmpul muncii

60. Harcomici 
Vladimir mun. Bălţi 1985 MSPRRM temporar neangajat în 

cîmpul muncii

61. Boţ Valeriu s.Pîrliţa,
r-nul Ungheni 1978 MSPRRM temporar neangajat în 

cîmpul muncii

62. Dubovicenco 
Vladimir mun. Chişinău 1988 -

student,  Universitatea de 
Stat de Medicină şi Farmacie 
„N.Testemiţanu”, 
mun. Chişinău

63. Bandrabura 
Rita  mun. Chişinău 1978 MSPRRM temporar neangajată în 

cîmpul muncii

64. Panic Lilia mun. Chişinău 1951 -
inginer-economist, bănci şi 
fi nanţe, temporar neangajată 
în cîmpul muncii

65. Ţurcan Ivan  s.Trifăuţi,
r-nul Soroca 1986 MSPRRM

manager, securitate 
personală, temporar 
neangajat în cîmpul muncii

66. Znagovan 
Grigore 

s. Grăseni,
r-nul Ungheni

1978 MSPRRM temporar neangajat în 
cîmpul muncii

67. Mirciu 
Angela or. Hînceşti 1972 MSPRRM temporar neangajată în 

cîmpul muncii

68. Cuţenco 
Andrei 

s. Căinarii 
Vechi,
r-nul Soroca

1970 MSPRRM
pietrar, sudor, montator, 
temporar neangajat în 
cîmpul muncii

69. Dubovicenco 
Oxana mun. Chişinău 1968 -

economist, licenţiat în 
drept, consultant, Ministerul 
Finanţelor 

70. Caranga 
Dmitri mun. Chişinău 1950 MSPRRM inginer-mecanic, temporar 

neangajat în cîmpul muncii

71. Boţ 
Gheorghe or. Călăraşi 1979 MSPRRM temporar neangajat în 

cîmpul muncii
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Nr.
d/o

Numele, 
prenumele Domiciliul Anul 

naşterii
Aparte-
nenţa

politică 

Profesia 
(ocupaţia)

72. Cebotari  
Roman mun. Chişinău 1971 MSPRRM temporar neangajat în 

cîmpul muncii

73. Baranciuc 
Elena mun. Chişinău 1989 MSPRRM

studentă, Universitatea de 
Stat de Medicină şi Farmacie 
„N.Testemiţanu”, 
mun. Chişinău

74. Zorila 
Alexandru 

s. Ursari,
r-nul Călăraşi 1963 MSPRRM temporar neangajat în 

cîmpul muncii

75. Ala Ion or. Călăraşi 1987 MSPRRM temporar neangajat în 
cîmpul muncii

76. Arcana 
Eugenia 

s. Rezina,
r-nul Ungheni 1971 MSPRRM contabil, temporar 

neangajată în cîmpul muncii

77. Raducan 
Vasile 

s. Costeşti,
r-nul Ialoveni 1972 MSPRRM electrician, sudor, temporar 

neangajat în cîmpul muncii

78. Ibrian Samir or. Nisporeni 1985 MSPRRM temporar neangajat în 
cîmpul muncii

79. Cantea 
Gheorghe or. Călăraşi 1947 MSPRRM şofer, temporar neangajat în 

cîmpul muncii

80. Pascari 
Victoria

com. Petreşti,
r-nul Ungheni 1968 MSPRRM brutar, temporar neangajată 

în cîmpul muncii

81. Covalenco 
Aliona or. Hînceşti 1969 MSPRRM temporar neangajată în 

cîmpul muncii

82. Niţa Nestor com. Selişte,
r-nul Orhei 1966 MSPRRM temporar neangajat în 

cîmpul muncii

83. Harcomici 
Iuri mun. Chişinău 1966 MSPRRM temporar neangajat în 

cîmpul muncii

84. Gurghiş Ana or. Călăraşi 1981 MSPRRM frizer, temporar neangajată 
în cîmpul muncii

85. Raiu Nicolai mun. Chişinău 1954 MSPRRM conducător de orchestră, 
pensionаr

86. Ţurcanu 
Nicolae or. Călăraşi 1956 MSPRRM temporar neangajat în 

cîmpul muncii

87. Cebotari 
Ghenrih or. Soroca 1984 MSPRRM

director adjunct, 
SRL „Genservice”, 
or. Soroca
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Nr.
d/o

Numele, 
prenumele Domiciliul Anul 

naşterii
Aparte-
nenţa

politică 

Profesia 
(ocupaţia)

88. Scripcari Ion or. Călăraşi 1976 MSPRRM temporar neangajat în 
cîmpul muncii

89. Preida 
Vasile or. Soroca 1976 MSPRRM temporar neangajat în 

cîmpul muncii

90. Ferari 
Anatolie or. Floreşti 1961 MSPRRM administrator, ÎI „Ferari 

Anatolie”, or. Floreşti

91. Radiţa 
Mihail 

com. 
Alexăndreni, 
r-nul Sîngerei

1959 MSPRRM
conducător auto, sudor, 
temporar neangajat în 
cîmpul muncii

92. Rădiţa 
Natalia  

com. Gribova,
r-nul Drochia 1970 MSPRRM bibliotecară, temporar 

neangajată în cîmpul muncii

93. Pereu 
Veaceslav or. Călăraşi 1971 MSPRRM şofer, temporar neangajat în 

cîmpul muncii

94. Bocancea 
Ştefan

or. 
Basarabeasca 1980 MSPRRM mecanizator, temporar 

neangajat în cîmpul muncii

95. Cebotar 
Vasili or. Soroca 1960 MSPRRM temporar neangajat în 

cîmpul muncii

96. Vicol 
Vladimir 

s. Chetroşeni,
r-nul Hînceşti 1967 MSPRRM temporar neangajat în 

cîmpul muncii

97. Baranciuc 
Nicolae mun. Chişinău 1984 MSPRRM medic-rezident, catedra 

Medicina de familie

98. Bogdan 
Constantin mun. Chişinău 1979 MSPRRM temporar neangajat în 

cîmpul muncii

99. Banda 
Roman or. Soroca 1965 MSPRRM temporar neangajat în 

cîmpul muncii

100. Caldarari 
Iuri mun. Chişinău 1986 MSPRRM

student, Universitatea Liberă 
Internaţională din Moldova, 
mun. Chişinău

101. Ciolac 
Vasile 

or. Durleşti,
mun. Chişinău 1962 MSPRRM temporar neangajat în 

cîmpul muncii

102. Caldarari 
Boris 

or. 
Basarabeasca 1970 MSPRRM temporar neangajat în 

cîmpul muncii

103. Bucur 
Violetta mun. Chişinău 1990 MSPRRM

studentă, Universitatea de 
Stat de Medicină şi Farmacie 
„N.Testemiţanu”, 
mun. Chişinău
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H O T Ă R Î R E
cu privire la înregistrarea dlui Russu Gheorghe 

în calitate de candidat independent la funcţia de deputat 
în Parlamentul Republicii Moldova, confi rmarea reprezentantului 

cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală 
şi a persoanei responsabile de fi nanţe (trezorierul)

La 22 octombrie 2010, dl Russu Gheorghe a prezentat la Comisia 
Electorală Centrală, în conformitate cu art. 13, 15, 41, 44, 48 alin. (4), 
75, 77, 78 din Codul electoral, 68 liste de subscripţie cu 2509 semnături 
ale susţinătorilor, datele biografi ce, declaraţia privind consimţămîntul de 
a candida la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova la ale-
gerile din 28 noiembrie 2010, declaraţia pe proprie răspundere despre 
lipsa interdicţiilor legale/judecătoreşti de a candida, declaraţia cu privire 
la venituri şi proprietate pe ultimii doi ani, un demers, prin care a solicitat 
confi rmarea dnei Garam Iuliana în calitate de reprezentant cu drept de 
vot consultativ al concurentului electoral în Comisia Electorală Centrală 
şi a dnei Rusu Maria în calitate de persoană responsabilă de fi nanţe 
(trezorier). 

După verifi carea documentelor prezentate, s-a constatat că dl Russu 
Gheorghe este cetăţean al Republicii Moldova cu drept de a fi  ales în or-
ganul legislativ, cu domiciliul permanent în ţară. 

Listele de subscripţie s-au întocmit conform prevederilor art. 42 şi 78 
din Codul electoral. În procesul verifi cării listelor, au fost depistate unele 
încălcări ale legislaţiei în vigoare, ceea ce a condus la excluderea a 479 de 
semnături ale susţinătorilor, rămînînd valabile 2030 de semnături.

În conformitate cu art. 18, 41, 42, 43, 44, 48 alin. (4), 75 şi 78 din Codul 
electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală 
HOTĂRĂŞTE:

1. Se înregistrează în calitate de candidat independent la funcţia de 
deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru alegerile anticipate par-
lamentare din 28 noiembrie 2010 dl Russu Gheorghe, domiciliat în mun. 
Chişinău, născut în anul 1938, medic, pensionar.

2. Se confi rmă în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ 
al concurentului electoral în Comisia Electorală Centrală pentru campania 
electorală dna Garam Iuliana.
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3. Se confi rmă în calitate de persoană responsabilă de fi nanţe (trezo-
rier) pentru campania electorală dna Rusu Maria.

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

Preşedintele
Comisiei Electorale Centrale Eugeniu ŞTIRBU

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale Iurie CIOCAN

Chişinău, 29 octombrie 2010
Nr. 3713
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H O T Ă R Î R E
cu privire la înregistrarea dlui Nazarenco Evgheni 

în calitate de candidat independent la funcţia de deputat 
în Parlamentul Republicii Moldova şi confi rmarea reprezentantului 

său cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală

La 22 octombrie 2010, dl Nazarenco Evgheni a prezentat la Comisia 
Electorală Centrală, în conformitate cu art. 13, 15, 41, 44, 48 alin. (4), 75, 
77 şi 78 din Codul electoral, 63 liste de subscripţie cu 2395 de semnături 
ale susţinătorilor, datele biografi ce, declaraţia privind consimţămîntul de a 
candida la funcţia de deputat în Parlament la alegerile parlamentare an-
ticipate din 28 noiembrie 2010, declaraţia pe proprie răspundere despre 
lipsa interdicţiilor legale/judecătoreşti de a candida şi declaraţia cu privire 
la venituri şi proprietate. 

De asemenea, candidatul l-a desemnat pe dl Lomakin Alexandr în ca-
litate de reprezentant cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală 
Centrală pentru perioada campaniei electorale.

Comisiei Electorale Centrale i-a fost prezentat semnul electoral în actu-
alul scrutin parlamentar – un muncitor, sfărîmîndu-şi lanţurile cu ciocanul.

După examinarea documentelor prezentate, s-a constatat că dl Naza-
renco Evgheni este cetăţean al Republicii Moldova, cu domiciliul perma-
nent în ţară şi avînd dreptul de a fi  ales în organul legislativ. 

În rezultatul verifi cării listelor de subscripţie, s-a constatat că majorita-
tea au fost întocmite conform prevederilor stipulate în art. 42, 43 şi 78 din 
Codul electoral. 

Totodată, în procesul verifi cării listelor, au fost depistate unele încălcări 
ale legislaţiei în vigoare, ceea ce a condus la excluderea a 93 de semnături 
ale susţinătorilor, rămînînd valabile 2302 semnături. 

În conformitate cu art. 13, 15, 18, 26 alin. (1) lit. d), 41, 42, 43, 44, 48 
alin. (4), 75 şi 78 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, 
Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE:

1. Se înregistrează în calitate de candidat independent la funcţia de 
deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru alegerile parlamentare 
anticipate din 28 noiembrie 2010 dl Nazarenco Evgheni, domiciliat în mun. 
Chişinău, a. n. 1982, avînd studii superioare incomplete, temporar nean-
gajat în cîmpul muncii.

2. Se înregistrează semnul electoral pentru imprimare în buletinul de 
vot la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 – un munci-
tor, sfărîmîndu-şi lanţurile cu ciocanul.
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3. Se confi rmă în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ 
în Comisia Electorală Centrală pentru perioada campaniei electorale dl 
Lomakin Alexandr.

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

Preşedintele
Comisiei Electorale Centrale Eugeniu ŞTIRBU

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale Iurie CIOCAN

Chişinău, 29 octombrie 2010
Nr. 3714
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H O T Ă R Î R E
cu privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat 

în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Muncii, 
a simbolului electoral şi confi rmarea reprezentantului 

cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală

La 25 octombrie 2010, Partidul Muncii, conform art. 13, 15, 41, 44, 
48 alin. (4), 75, 77, 79 din Codul electoral, a depus la Comisia Electorală 
Centrală procesul-verbal al şedinţei Consiliului Naţional de Coordonare al 
partidului din 20 octombrie 2010 cu privire la participarea Partidului Muncii 
la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010, desemnarea a 
55 de candidaţi pentru funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldo-
va, datele biografi ce ale candidaţilor, declaraţiile privind consimţămîntul de 
a candida la funcţia de deputat, conţinînd şi declaraţii pe propria răspunde-
re despre lipsa interdicţiilor legale/judecătoreşti de a candida, declaraţiile 
privind averea imobiliară, depunerile bancare, hîrtiile de valoare, sumele 
primite ca moştenire şi veniturile din ultimii 2 ani, precum şi sursele acestor 
venituri, inclusiv veniturile din fondurile de investiţii, sub formă de dobîndă, 
din darea în arendă a proprietăţii.

Partidul Muncii a înaintat Comisiei simbolul electoral pentru imprimare 
în buletinul de vot – două mîini care ţin o pîine, sub care este amplasată, 
pe linie ovală, inscripţia cu majuscule „PARTIDUL MUNCII”.

În aceeaşi şedinţă a fost desemnat în calitate de reprezentant cu 
drept de vot consultativ al partidului în Comisia Electorală Centrală dl 
Sîrghi Viorel. 

Materialele prezentate au fost verifi cate şi s-a constatat că ele cores-
pund prevederilor Codului electoral. 

În conformitate cu art. 13, 15, 18, 26, 41, 44, 48 alin. (4), 75, 77, 79 
din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală 
Centrală HOTĂRĂŞTE:

1. Se înregistrează 55 de candidaţi la funcţia de deputat în Parlamentul 
Republicii Moldova pe lista Partidului Muncii, pentru alegerile parlamenta-
re anticipate din 28 noiembrie 2010.

2. Se înregistrează simbolul electoral pentru imprimare în buletinul de 
vot la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 – două mîini 
care ţin o pîine, sub care este amplasată, pe linie ovală, inscripţia cu ma-
juscule „PARTIDUL MUNCII”.
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3. Se confi rmă în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ 
în Comisia Electorală Centrală pentru perioada campaniei electorale dl 
Sîrghi Viorel.

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

Preşedintele
Comisiei Electorale Centrale Eugeniu ŞTIRBU

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale Iurie CIOCAN

Chişinău, 29 octombrie 2010
Nr. 3715
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L I S T A
candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul 

Republicii Moldova pentru alegerile parlamentare anticipate 
din 28 noiembrie 2010 din partea Partidului Muncii,  

înregistraţi  prin  hotărîrea  Comisiei Electorale Centrale 
nr. 3715 din 29 octombrie 2010 şi modifi cată prin hotărîrea 

nr. 3862 din 19 noiembrie 2010

Nr.
d/o

Numele, 
prenumele Domiciliul Anul

naşterii
Aparte-
nenţa

politică
Profesia 

(ocupaţia)

1 Sima 
Gheorghe mun. Chişinău 1952 PM pedagog, preşedinte, 

Partidul Muncii

2 Minciună 
Viorel mun. Chişinău 1970 PM

medic, inginerie şi 
management, director, 
SRL „Paller grup”, 
mun. Chişinău

3 Jenacai Ivan mun. Bălţi 1978 PM medic, director, ÎI „Jenacai I”, 
mun. Chişinău

4 Istrati 
Nicolae mun. Chişinău 1941 PM

economist, economist, dr. în 
ştiinţe economice, IM „Apă 
Bună” SRL, mun. Chişinău

5 Golban 
Gheorghe mun. Chişinău 1959 PM

pedagog, jurist, şef, Direcţia 
Juridică şi Resurse Umane, 
ÎS „Gările şi Staţiile Auto”, 
mun. Chişinău

6 Stroncea 
Nicolae or. Glodeni 1978 PM jurist, temporar neangajat în 

cîmpul muncii

7 Levinţa 
Ştefan mun. Chişinău 1940 PM

fi lozofi e, dr. în fi lozofi e, 
conferenţiar, şef de catedră, 
Universitatea de Stat 
din Tiraspol (cu sediul la 
Chişinău), mun. Chişinău

8 Rotaru 
Galina mun. Chişinău 1963 PM

manager, manager, 
Societate de asigurări/
reasigurări „Donaris Group” 
SA, mun. Chişinău

9 Ciorici 
Mihail mun. Chişinău 1981 PM

inginer, inginer protecţia 
muncii, SRL „Glorinal”, 
mun. Chişinău
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Nr.
d/o

Numele, 
prenumele Domiciliul Anul

naşterii
Aparte-
nenţa

politică
Profesia 

(ocupaţia)

10 Gorobievschi 
Svetlana mun. Chişinău 1952 PM

economist, dr. în economie, 
conferenţiar universitar, 
Universitatea Tehnică a 
Moldovei, mun. Chişinău 

11 Cozonac 
Sergiu mun. Chişinău 1981 PM

manager transporturi 
internaţionale, manager 
general, SRL „TIR-Basconi”, 
mun. Chişinău

12 Dodi Boris or. Orhei 1946 PM

inginer-mecanic, specialist 
principal, Direcţia agricultură 
şi alimentaţie, Consiliul 
raional Orhei

13 Ursu Ana s. Costeşti,
r-nul Ialoveni 1959 PM

merceolog, merceolog, 
SRL „DIOLVI-PRIM”, 
s. Costeşti, r-nul Ialoveni

14 Palade 
Andrei mun. Bălţi 1981 PM contabil audit, director, SRL 

„Podest Design”, mun. Bălţi

15 Hanganu 
Tudor

or. Vadul lui 
Vodă,
mun. Chişinău

1950 PM merceolog, antreprenor 

16 Bezeazîcinîi 
Rodica mun. Chişinău 1974 PM

pedagog, profesor, Liceul 
Teoretic „P. Zadnipru”, 
mun. Chişinău

17 Braşoveanu 
Ala or. Orhei 1970 PM pedagog, director, 

ÎI „Braşoveanu Ala”, or. Orhei

18 Jamba 
Silvia mun. Chişinău 1967 PM jurist, secretar, SA 

„Termocom”, mun. Chişinău

19 Apăvăloae 
Diana mun. Chişinău 1985 PM

economist, economist, 
Societatea de asigurări/
reasigurări „Donaris Group” 
SA, mun. Chişinău

20 Avdeeva 
Irina or. Orhei 1964 PM

inginer-constructor, inginer-
constructor, Asociaţia 
proprietarilor de locuinţe 
privatizate „YES Avantaj”, 
or. Orhei 

21 Tofan 
Nicolae

s. Vorniceni,
r-nul Străşeni 1985 PM

inginer-tehnolog, inginer, 
SRL „Glorinal”, 
mun. Chişinău
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Nr.
d/o

Numele, 
prenumele Domiciliul Anul

naşterii
Aparte-
nenţa

politică
Profesia 

(ocupaţia)

22 Brînză 
Vitalie mun. Chişinău 1981 PM jurist, jurist, BC „ProCredit 

Bank” SA, mun. Chişinău

23 Ciorba 
Vasile

s. Cruglic,
r-nul Criuleni 1955 PM agronom, antreprenor 

24 Jenacai 
Nina mun. Bălţi 1972 PM pedagog, profesor, şcoala 

medie nr. 2, mun. Bălţi

25 Bezeazîcinîi 
Serghei mun. Chişinău 1977 PM inginer-silvicultor, temporar 

neangajat în cîmpul muncii

26 Cebotari 
Eugeniu mun. Bălţi 1974 PM jurist, director, 

SRL „Vefa sitem”, mun. Bălţi

27 Danilesco 
Elena mun. Chişinău 1973 PM

inginer, operator, 
SA „Moldtelecom”, 
mun. Chişinău

28 Jumir Irina mun. Chişinău 1983 PM
jurist, jurist, Compania 
internaţională de asigurări 
„ASITO” SA, mun. Chişinău

29 Ciorici 
Liudmila

s. Chiperceni,
r-nul Orhei 1981 PM jurnalist, manager, SRL 

„Glorinal”, mun. Chişinău

30 Melniciuc 
Serghei mun. Bălţi 1979 PM

medic, medic, Asociaţia de 
producere a fructelor, 
mun. Bălţi

31 Loghinov 
Andrei

s. Coşniţa,
r-nul Dubăsari 1952 PM lăcătuş, Staţia de alimentare 

„Petrom”, mun. Chişinău

32 Solcanu 
Viorica mun. Chişinău 1973 PM

economist, manager-
comercial, SRL „Texona-
Exim”, mun. Chişinău

33 Şveţ Ivan mun. Chişinău 1991 PM
student, Academia de 
Transporturi, Informatică şi 
Comunicaţii, mun. Chişinău

34 Cociu Elena mun. Chişinău 1970 PM contabil, contabil, SC „Safort 
Lux” SRL, mun. Chişinău

35 Vrabie 
Alexei

s. Mitoc,
r-nul Orhei 1960 PM

manager în transport, 
director, SRL „Vanason-
Trans”, s. Mitoc, r-nul Orhei

36 Varzar 
Veaceslav mun. Bălţi 1964 PM şofer, director, ÎI „Varzar 

Veaceslav”, mun. Bălţi 
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Nr.
d/o

Numele, 
prenumele Domiciliul Anul

naşterii
Aparte-
nenţa

politică
Profesia 

(ocupaţia)

37 Iurciuc Igor or. Biruinţa, 
r-nul Sîngerei 1981 PM

inginer, inginer-programator, 
SRL „Vizual Nord”, 
or. Biruinţa, r-nul Sîngerei

38 Rogut 
Sabina

s. Vîşcăuţi,
r-nul Orhei 1988 PM

studentă, Universitatea de 
Stat din Tiraspol (cu sediul la 
Chişinău), mun. Chişinău

39 Demenciuc 
Maria

s. Heciul Vechi,
r-nul Sîngerei 1961 PM

pedagog, profesor, gimnaziu, 
s. Heciul Vechi, 
r-nul Sîngerei

40 Gureu Petru s. Viişoara,
r-nul Glodeni 1981 PM

inginer-tehnolog, proiectant, 
SRL „Hidro-Proiect”, 
mun. Chişinău

41 Luca Sorina s. Mitoc,
r-nul Orhei 1978 PM inginer, inginer-chimist, 

SA „API”, or. Orhei

42 Bulgaru 
Fiodora or. Ialoveni 1957 PM contabil, contabil-şef, 

ÎI „Poişor Ionaş”, or. Ialoveni 

43 Jelezneac 
Tatiana mun. Chişinău 1980 PM

tehnolog, manager, 
SRL „Maniexpedtrans”, 
mun. Chişinău

44 Ursu Tudor s. Costeşti,
r-nul Ialoveni 1959 PM

inginer-constructor, brigadier, 
SRL „Valul lui Traian”, 
s. Costeşti, r-nul Ialoveni

45 Osadcenco 
Natalia mun. Chişinău 1974 PM inginer-tehnolog, temporar 

neangajată în cîmpul muncii

46 Ţvîntarnîi 
Oleg mun. Bălţi 1969 PM manager, şofer, ÎI „Vîrzari 

Veaceslav D”, mun. Bălţi

47 Ciorici Ion or. Şoldăneşti 1985 PM
jurist, drept economic, 
temporar neangajat în 
cîmpul muncii

48 Limonova 
Olga mun. Chişinău 1985 PM

manager, director, 
SRL „Lider Industrial & Co”, 
mun. Chişinău

49 Bulgaru 
Viorel or. Ialoveni 1979 PM

inginer, mecanic-şef, 
SRL „Erhan Trans Grup”, 
or. Ialoveni

50 Şaptefraţi 
Ion

s. Ţahnăuţi,
r-nul Rezina 1969 PM mecanizator, administrator, 

SC „Safort Lux” SRL
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Profesia 
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51 Ţvîntarnaia 
Svetlana or. Rîşcani 1973 PM

pedagog, vînzător, 
cinematograful „Patria”, 
mun. Chişinău

52 Cumpana 
Ana mun. Chişinău 1987 PM

studentă, Universitatea 
Tehnică a Moldovei, 
mun. Chişinău

53 Bagrin Lidia mun. Chişinău 1964 PM vînzător, director, ÎI „Bagrin 
Lidia”, mun. Chişinău 

54 Seredovschi 
Roman mun. Chişinău 1990 PM

student, Universitatea 
Tehnică a Moldovei, 
mun. Chişinău

55 Curus 
Natalia

s. Costeşti,
r-nul Ialoveni 1972 PM

merceolog, şef de magazin, 
SRL „DIOLVI-PRIM”, 
s. Costeşti, r-nul Ialoveni
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H O T Ă R Î R E
cu privire la înregistrarea dnei Laguta Maia 

în calitate de candidat independent la funcţia de deputat 
în Parlamentul Republicii Moldova

La 25 octombrie 2010, dna Laguta Maia a prezentat la Comisia Elec-
torală Centrală, în conformitate cu art. 13, 41, 42, 43, 44, 48 alin. (4), 75, 
77, 78 din Codul electoral, 56 liste de subscripţie cu 2236 de semnături 
ale susţinătorilor, datele biografi ce, declaraţia privind consimţămîntul de a 
candida la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova la alege-
rile din 28 noiembrie 2010, declaraţia pe proprie răspundere despre lipsa 
interdicţiilor legale/judecătoreşti de a candida, declaraţia privind averea 
imobiliară, depunerile bancare, hîrtiile de valoare, sumele primite ca moş-
tenire şi veniturile din ultimii 2 ani, precum şi sursele acestor venituri, inclu-
siv veniturile din fondurile de investiţii, sub formă de dobîndă, din darea în 
arendă a proprietăţii. 

Verifi cînd documentele depuse, s-a constatat că dna Laguta Maia este 
cetăţean al Republicii Moldova cu drept de a fi  ales în organul legislativ, cu 
domiciliul permanent în ţară. Listele de subscripţie s-au întocmit conform 
prevederilor art. 42 şi 78 din Codul electoral. În procesul verifi cării listelor, 
au fost depistate unele încălcări ale legislaţiei în vigoare, ceea ce a condus 
la excluderea a 128 de semnături ale susţinătorilor, rămînînd valabile 2107 
semnături.

În conformitate cu art. 13, 18, 26, 41, 42, 43, 44, 48 alin. (4), 75, 77 şi 
78 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Elec-
torală Centrală HOTĂRĂŞTE:

1. Se înregistrează în calitate de candidat independent la funcţia de depu-
tat în Parlamentul Republicii Moldova pentru alegerile parlamentare anticipate 
din 28 noiembrie 2010 dna Laguta Maia, domiciliată în mun. Chişinău, născu-
tă în anul 1954, economist, regizor, preşedinte, Asociaţia „Salvgardare”.

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

Preşedintele
Comisiei Electorale Centrale Eugeniu ŞTIRBU

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale Iurie CIOCAN

Chişinău, 29 octombrie 2010
Nr. 3716
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H O T Ă R Î R E
cu privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat 

în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic 
Partidul Ecologist „Alianţa Verde” din Moldova, a simbolului 

electoral şi confi rmarea reprezentantului cu drept de vot 
consultativ în Comisia Electorală Centrală 

La 25 octombrie 2010, Partidul Politic Partidul Ecologist „Alianţa Ver-
de” din Moldova, conform art. 13, 15, 41, 44, 48 alin. (4), 75, 77 şi 79 din 
Codul electoral, a depus la Comisia Electorală Centrală procesul-verbal 
nr. 4 al şedinţei Consiliului Naţional al partidului din 21 octombrie 2010 cu 
privire la desemnarea a 103 candidaţi la funcţia de deputat în Parlamentul 
Republicii Moldova la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 
2010, datele biografi ce ale candidaţilor, declaraţiile privind consimţămîntul 
lor de a candida la funcţia de deputat, conţinînd şi declaraţiile pe proprie 
răspundere despre lipsa interdicţiilor legale/judecătoreşti de a candida, şi 
declaraţiile privind averea imobiliară, depunerile bancare, hîrtiile de valoa-
re, sumele primite ca moştenire şi veniturile din ultimii doi ani, precum şi 
sursele acestor venituri, inclusiv veniturile din fondurile de investiţii, sub 
formă de dobîndă şi din darea în arendă a proprietăţii. În lista candidaţilor 
a fost inclusă o persoană fără apartenenţă politică.

Partidul Politic Partidul Ecologist „Alianţa Verde” din Moldova a înaintat 
Comisiei Electorale Centrale simbolul electoral pentru imprimare în buleti-
nul de vot – fl oarea-soarelui stilizată, avînd încadrată o picătură, poziţiona-
tă în partea de sus spre stînga de la axa centrală. 

În aceeaşi şedinţă a fost desemnat în calitate de reprezentant cu drept 
de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală dl Pripa Octavian. 

Materialele prezentate au fost verifi cate şi s-a constatat că ele cores-
pund prevederilor Codului electoral. 

La 26 octombrie 2010, la Comisia Electorală Centrală a parvenit un 
demers, semnat de prim-vicepreşedintele partidului, dl A. Dumbrăveanu, 
şi de vicepreşedinţii A. Prohniţchi şi V. Tihonov. Autorii demersului susţin 
că şedinţa Consiliului Naţional, în cadrul căreia au fost desemnaţi candi-
daţii la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova la alegerile 
parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010, s-a desfăşurat cu încălca-
rea procedurii, o parte din membri fi ind cooptaţi cu încălcarea prevederilor 
statutare, din care motiv aceasta nu poate fi  considerată deliberativă. Tot 
prin demersul respectiv se solicită restituirea listei de candidaţi pentru a fi  
reexaminată în şedinţă legală, cu participarea unui reprezentant al CEC. 
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În cadrul examinării documentelor, persoanele care au depus demersul nu 
au prezentat probe pertinente ce nu ar permite înregistrarea candidaţilor 
de pe lista Partidului Politic Partidul Ecologist „Alianţa Verde” din Moldova 
la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova.

În conformitate cu art. 15, 18, 26, 41, 44, 48 alin. (4), 75, 77 şi 79 
din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală 
Centrală HOTĂRĂŞTE:

1. Se înregistrează 103 candidaţi la funcţia de deputat în Parlamentul Re-
publicii Moldova pe lista Partidului Politic Partidul Ecologist „Alianţa Verde” din 
Moldova pentru alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010.

2. Se înregistrează simbolul electoral pentru imprimare în buletinul de 
vot la alegerile parlamentare din 28 noiembrie 2010 – fl oarea-soarelui sti-
lizată, avînd încadrată o picătură, poziţionată în partea de sus spre stînga 
de la axa centrală.

3. Se confi rmă în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ în 
Comisia Electorală Centrală pentru perioada electorală dl Pripa Octavian.

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

Preşedintele
Comisiei Electorale Centrale Eugeniu ŞTIRBU

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale Iurie CIOCAN

Chişinău, 29 octombrie 2010
Nr. 3717
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L I S T A
candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul 

Republicii Moldova pentru alegerile parlamentare anticipate 
din 28 noiembrie 2010 din partea Partidului Politic 

Partidul Ecologist „Alianţa Verde” din Moldova, înregistraţi 
prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3717 

din 29 octombrie 2010

Nr.
d/o

Numele, 
prenumele Domiciliul Anul 

naşterii
Aparte-
nenţa

politică
Profesia 

(ocupaţia)

1. Plugaru 
Anatol mun. Chişinău 1951 PEAVM jurist, pensionar MAI

2. Braga 
Vladimir mun. Chişinău 1953 PEAVM

inginer-tehnolog, dr. în 
economie, director, 
SRL „Dinvin - Grup”, 
mun. Chişinău 

3. Jereghi 
Valeriu mun. Chişinău 1948 PEAVM

regizor de fi lm, director, 
SRL „Prim Plan Studio”,
mun. Chişinău

4. Palancean 
Alexei mun. Chişinău 1950 PEAVM

inginer-silvicultor, dr. în 
biologie, conferenţiar, 
cercetător stiinţifi c, Academia 
de Ştiinţe a Moldovei, 
academician de onoare al 
Academiei Române, 
mun. Chişinău

5. Catană 
Vitali mun. Chişinău 1971 PEAVM

licenţiat în drept, avocat, 
BSA Universitatea Liberă 
Internaţională din  Moldova, 
mun. Chişinău

6. Voloşciuc 
Leonid mun. Chişinău 1952 PEAVM

biolog, dr. hab. în biologie, 
director, Institutul de 
Protecţie a Plantelor şi 
Agricultură Ecologică, 
Academia de Ştiinţe a 
Moldovei, mun. Chişinău

7. Dosca Ion mun. Chişinău 1955 PEAVM

inginer-electrician, maestru 
internaţional, campion 
mondial la jocul de dame, 
mun. Chişinău
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Nr.
d/o

Numele, 
prenumele Domiciliul Anul 

naşterii
Aparte-
nenţa

politică
Profesia 

(ocupaţia)

8. Balaur 
Nicolae mun. Chişinău 1939 PEAVM

bioenergetică, dr. hab.,
profesor universitar, membru 
corespondent al Academiei 
de Ştiinţe a Moldovei, şef de 
laborator, Institutul de Ge-
netică şi Fiziologia Plantelor, 
Academia de Ştiinţe a Mol-
dovei, mun. Chişinău

9. Dobrov 
Leonid

mun. Comrat,
UTA Găgăuzia 1954 PEAVM

economist, redactor, ziarul 
„Gagauz Yeri”, mun. Comrat, 
UTA Găgăuzia

10. Mazurean 
Mihail mun. Chişinău 1956 PEAVM

inginer-constructor, şef de 
departament, SA „Apă-Canal 
Chişinău”, vicepreşedinte, 
Uniunea ucrainenilor din 
Republica Moldova

11. Zgardan 
Vasile mun. Chişinău 1950 PEAVM

inginer-mecanic, jurist, 
director, IM „Adekit” SRL, 
mun. Chişinău

12. Nedelcev 
Diana mun. Chişinău 1988 PEAVM

studentă, Universitatea 
„Perspectiva-INT”, 
mun. Chişinău

13. Rusu 
Veaceslav mun. Chişinău 1950 PEAVM

medic, om emerit al 
Republicii Moldova, temporar 
neangajat în cîmpul muncii

14. Ciobanu 
Gheorghe or. Leova 1950 PEAVM

zootehnician, director, 
SRL „Agro-Borogani”, 
s. Borogani, r-nul Leova

15. Dumbrăveanu 
Andrei mun. Chişinău 1954 PEAVM

jurnalist, dr. în sociologie, 
conferenţiar universitar, 
Universitatea de Stat din 
Moldova, mun. Chişinău

16. Tighineanu 
Robert mun. Chişinău 1959 PEAVM

medic, fermier, 
GŢ „Tighineanu Robert”, 
preşedinte, Asociaţia 
Apicultorilor, or. Floreşti

17. Para Vasile s. Taraclia,
r-nul Căuşeni 1953 PEAVM

inginer-tehnolog, director, 
SRL „OXIMORON”, 
or. Ungheni 
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18 Proţap Iurie or. Ungheni 1953 PEAVM
jurist, jurist, IMPS Centrul 
Medicilor de Familie 
Ungheni, ofi ţer în rezervă

19. Prohniţchi 
Anatolie mun. Chişinău 1957 PEAVM ofi ţer, pensionar MAI

20. Troenco 
Vladimir mun. Chişinău 1970 PEAVM jurist, ofi ţer în rezervă

21. Tauşanji 
Constantin

mun. Comrat,
UTA Găgăuzia 1947 PEAVM

economist, dr. în ştiinţe 
economice, decan, 
Universitatea de Stat din 
Comrat, mun. Comrat,
UTA Găgăuzia

22. Mereacre 
Teodor

or. Codru,
mun. Chişinău 1954 PEAVM pedagog, temporar 

neangajat în cîmpul muncii

23. Guţu 
Tamara or. Floreşti 1950 PEAVM tehnolog, inspector, Inspecţia 

Ecologică Floreşti

24. Stegărescu 
Vasile or. Ialoveni 1959 PEAVM

radiobiologie, dr. hab., 
secretar ştiinţifi c, Institutul 
de Ecologie şi Geografi e, 
Academia de Ştiinţe a 
Moldovei

25. Cebotari 
Gheorghe mun. Chişinău 1950 PEAVM

tehnician-electrician, 
sociolog-expert,  AO „Ecos”, 
mun. Chişinău

26. Bobu Victor mun. Chişinău 1965 PEAVM

medic-urolog, medic,
 IMSP Spitalul Clinic 
Municipal „Sfînta Treime”, 
mun. Chişinău

27. Mocanu 
Angela mun. Chişinău 1977 PEAVM

economist, contabil-şef, 
SRL „Dinvin-Grup”, 
mun. Chişinău

28. Ciobănică 
Nicolae or. Ştefan Vodă 1949 PEAVM merceolog, businessman, 

or. Ştefan Vodă

29. Moraru 
Nicolae or. Sîngerei 1957 PEAVM

agronom, director, 
SRL „Roşiori-Lux”, 
s. Chişcăreni, 
r-nul Sîngerei



514

Nr.
d/o

Numele, 
prenumele Domiciliul Anul 

naşterii
Aparte-
nenţa

politică
Profesia 

(ocupaţia)

30. Morari Iurie mun. Chişinău 1955 PEAVM
inginer, şef serviciu, SA 
„Centrala Electrică cu Termo-
fi care nr. 2”, mun. Chişinău

31. Saulea 
Aurel mun. Chişinău 1942 PEAVM

medic, dr. hab., profesor 
universitar, Universitatea de 
Stat de Medicină şi Farmacie 
„N. Testemiţanu”, 
mun. Chişinău 

32. Diaconu Ion or. Ungheni 1985 PEAVM jurist, temporar neangajat în 
cîmpul muncii

33. Marginean 
Alexandru mun. Chişinău 1978 PEAVM

jurist, jurist, Societatea de 
asigurări/reasigurări „Donaris 
Group” SA, 
mun. Chişinău

34. Matrosu 
Gheorghe or. Rezina 1954 PEAVM

inginer-mecanic, conducător, 
ÎI „GGG Matrosu”, 
or. Rezina

35. Ghelbet 
Veaceslav mun. Chişinău 1975 PEAVM

licenţiat în drept, director, 
SRL „Regat-Service”, 
mun. Chişinău

36. Popa Ion s. Peresecina,
r-nul Orhei 1949 Fără 

partid
agronom, manager, 
SA „API”, or. Orhei

37. Gropa 
Ruslan mun. Chişinău 1984 PEAVM management, temporar 

neangajat în cîmpul muncii

38. Şcolinic 
Sergiu or. Ialoveni 1983 PEAVM

magistru în drept, 
Universitatea de Stat din 
Moldova, mun. Chişinău

39. Ţanga 
Serghei mun. Chişinău 1966 PEAVM inginer, director, fi rma 

„DISEGAL”, mun. Chişinău

40. Donea 
Maxim mun. Chişinău 1986 PEAVM

jurist, administrator, 
SRL „Aspect Media”, 
mun. Chişinău

41. Morari 
Liudmila

s. Dolinoe,
r-nul Criuleni 1952 PEAVM inginer-electrician, 

pensionară

42. Pascal 
Dumitru

com. Bubuieci,
mun. Chişinău 1987 PEAVM

student, Universitatea 
Tehnică a Moldovei, 
mun. Chişinău

43. Chiriac Ion mun. Chişinău 1949 PEAVM agronom, pensionar
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44. Ilieş 
Veaceslav

s. Isacova,
r-nul Orhei 1960 PEAVM dirijor de orchestră, 

businessman

45. Alexeev 
Natalia or. Rîşcani 1982 PEAVM

manager-economist, contabi-
litate şi audit, temporar nean-
gajată în cîmpul muncii

46. Dogot 
Corina or. Ialoveni 1985 PEAVM

economist, contabil-şef, 
primărie, s. Horeşti, 
r-nul Ialoveni

47. Roşca Maria mun. Chişinău 1986 PEAVM

ecologie şi biologie, 
maestru pe igienă, 
Întreprinderea municipală 
pentru servicii locative 
Botanica, mun. Chişinău

48. Covali 
Victoria mun. Chişinău 1980 PEAVM

inginer-silvicultor, dr. în 
biologie, şef de catedră, 
Universitatea Liberă 
Internaţională din Moldova, 
mun. Chişinău

49. Nedealcova 
Elena

mun. Comrat,
UTA Găgăuzia 1953 PEAVM muzică şi teatru, cîntăreaţă

50. Donea 
Alexandru mun. Chişinău 1988 PEAVM

student, Universitatea 
Tehnică a Moldovei, 
mun. Chişinău

51. Branişte 
Valeriu

s. Hîrtopul 
Mare,
r-nul Criuleni

1959 PEAVM
zootehnician, zootehnician, 
GŢ „Ion Sprînceană-Sohit”, 
or.  Criuleni

52. Rojco 
Veaceslav mun. Chişinău 1952 PEAVM inginer-mecanic, dr. în ştiinţe 

tehnice, pensionar

53. Ţibuleac 
Sava mun. Bălţi 1933 PEAVM

medic, dr. hab. în medicină, 
profesor universitar, Univer-
sitatea de Stat de Medicină 
şi Farmacie „N. Testemiţa-
nu”, mun. Chişinău

54. Iordachi 
Veaceslav mun. Chişinău 1978 PEAVM economist, temporar 

neangajat în cîmpul muncii

55. Stratu 
Viorica

s. Şirăuţi,
r-nul Briceni 1962 PEAVM

biolog, cercetător ştiinţifi c, 
Institutul de Protecţie a Plan-
telor şi Agricultură Ecologică, 
Academia de Ştiinţe a 
Moldovei, mun. Chişinău
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Nr.
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prenumele Domiciliul Anul 

naşterii
Aparte-
nenţa

politică
Profesia 

(ocupaţia)

56. Borş Pavel or. Soroca 1980 PEAVM

medic reanimatolog, IMSP 
Spitalul Clinic Municipal 
„Sfi nta Treime”, 
mun. Chişinău 

57. Ţarălungă 
Antip mun. Chişinău 1949 PEAVM

pedagog, cercetător, Institu-
tul Patrimoniu Cultural, Aca-
demia de Ştiinţe a Moldovei, 
preşedinte, Uniunea Core-
grafi lor, mun. Chişinău

58. Radu Igor mun. Chişinău 1982 PEAVM

drept economic, 
director comercial, 
SA „Electromontaj-Nord”, 
mun. Bălţi

59. Todorov 
Angela mun. Chişinău 1968 PEAVM jurist, temporar neangajată 

în cîmpul muncii

60. Radu 
Constantin mun. Chişinău 1959 PEAVM manager, director, SA 

„Renabs”, mun. Chişinău

61. Odagiu 
Ecaterina

s. Borogani,
r-nul Leova 1960 PEAVM pedagog, profesor, liceu, 

s. Borogani, r-nul Leova

62. Lăpuşneanu 
Constantin

com. Băcioi,
mun. Chişinău 1956 PEAVM

producător de fi lme, 
impresar, director, 
SC „CANLIX” SRL, 
com. Băcioi, mun. Chişinău

63. Donea Radu
s. Taraclia de 
Salcie,
r-nul Cahul

1988 PEAVM
student, Universitatea 
Tehnică a Moldovei, 
mun. Chişinău

64. Cebotari 
Evghenii mun. Chişinău 1975 PEAVM

specialist în relaţii 
economice internaţionale, 
director, SC „STATUS LEX” 
SRL, mun. Chişinău

65. Paladi 
Evghenii mun. Chişinău 1980 PEAVM

studii superioare 
incomplete, director, 
SRL „PLOTEXCOM”, 
mun. Chişinău

66. Chironda 
Alexei mun. Chişinău 1981 PEAVM

economist, director fi nanciar, 
SRL „Basa Petrol”, 
mun. Chişinău

67. Nedreaga 
Ghenadii

com. Truşeni,
mun. Chişinău 1968 PEAVM administrator, SRL „Magna-

Com”, mun. Chişinău
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naşterii
Aparte-
nenţa

politică
Profesia 
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68. Albu 
Serghei mun. Chişinău 1980 PEAVM

jurist, director general, 
SRL „VLASERCOM”,
mun. Chişinău 

69. Matrosu 
Gheorghe or. Rezina 1981 PEAVM economist, temporar 

neangajat în cîmpul muncii

70. Brînza 
Vitalie

or. Codru, 
mun. Chişinău 1979 PEAVM

contabilitate si audit, 
drept economic, contabil-
şef, preşedinte interimar, 
Cooperativa de construcţie a 
locuinţelor nr. 226, 
mun. Chişinău

71. Tudose Irina mun. Chişinău 1952 PEAVM
economist, manager, 
SRL „Premium Lizing”, 
mun. Chişinău

72. Pădureţ 
Roman or. Ştefan Vodă 1988 PEAVM

student, Universitatea Liberă 
Internaţională din Moldova, 
mun. Chişinău

73. Grechin 
Harlampii

com. Popencu,
r-nul Rîbniţa 1968 PEAVM economist, director, SRL 

„Traseu-Tur”, mun. Chişinău

74. Pupazan 
Gheorghe mun. Chişinău 1991 PEAVM licean, Liceul Teoretic 

„Orizont”, mun. Chişinău

75. Isac Aculina com. Truşeni,
mun. Chişinău 1975 PEAVM

tehnician, administrator, 
SRL „Aculina-Expo”, 
mun. Chişinău

76. Talmaci 
Constantin

com. Truşeni,
mun. Chişinău 1987 PEAVM

economie mondială şi relaţii 
economice internaţionale, 
director, SRL „Fruct-Excom”

77. Ipati Boris mun. Chişinău 1942 PEAVM

medic urolog, medic, IMSP 
Spitalul Clinic Municipal 
„Sfi nta Treime”, 
mun. Chişinău

78. Surlari 
Margarita mun. Chişinău 1973 PEAVM

medic gastroenterolog, şef 
de secţie, Spitalul Clinic 
Municipal „Sfînta Treime”,
mun. Chişinău

79. Şeicanu Ion s. Cupcui,
r-nul Leova 1970 PEAVM

medic urolog, medic, Spitalul 
Clinic Municipal „Sfînta 
Treime”, mun. Chişinău
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Nr.
d/o

Numele, 
prenumele Domiciliul Anul 

naşterii
Aparte-
nenţa

politică
Profesia 

(ocupaţia)

80. Ilieş Andrei s. Lunga,
r-nul Floreşti 1965 PEAVM pilot-inginer, pensionar 

MARM

81. Castraveţ 
Ludmila mun. Chişinău 1963 PEAVM marketing, manager,  SRL 

„Stildin Grup”, mun. Chişinău

82. Curicheru 
Ana mun. Chişinău 1972 PEAVM

asistent medical, asistent 
medical, IMSP Spitalul Clinic 
Municipal „Sfînta Treime”, 
mun. Chişinău

83. Cebotari 
Valentina mun. Chişinău 1962 PEAVM

zootehnician, dr. în ştiinţe, 
cercetător ştiinţifi c, şef, 
laborator apicol, Institutul 
de Zoologie, Academia de 
Ştiinţe a Moldovei, 
mun. Chişinău

84. Voznoi 
Vitalie mun. Chişinău 1975 PEAVM

manager, director, 
SRL „Mediateh-Proiect”, 
mun. Chişinău

85. Mîndru 
Svetlana mun. Chişinău 1967 PEAVM fi lolog, temporar neangajată 

în cîmpul muncii

86. Onţa 
Nicolae mun. Chişinău 1987 PEAVM

inginer-mecanic, diagnostică 
computerizată, temporar 
neangajat în cîmpul muncii 

87. Guţu Lucia mun. Chişinău 1968 PEAVM

psiholog, psiholog, Centrul 
Consultativ Diagnostic, 
Asociaţia Medicală Teritorială 
Centru, mun. Chişinău

88. Grejdian 
Victor or. Rezina 1986 PEAVM medic stomatolog, 

IMSP Spitalul raional Rezina

89. Roşca Daria mun. Chişinău 1988 PEAVM
studentă, Universitatea 
Tehnică a Moldovei, 
mun. Chişinău

90. Vremeş 
Tatiana mun. Chişinău 1972 PEAVM

asistent medical, asistent 
medical, IMSP Spitalul Clinic 
Municipal „Sfînta Treime”, 
mun. Chişinău

91. Bobu 
Tatiana or. Edineţ 1991 PEAVM

studii colegiale incomplete, 
temporar neangajată în 
cîmpul muncii
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Nr.
d/o

Numele, 
prenumele Domiciliul Anul 

naşterii
Aparte-
nenţa

politică
Profesia 

(ocupaţia)

92. Gavrilov 
Stanislav or. Anenii Noi 1987 PEAVM

student, Institutul de 
Management si Dezvoltare 
Rurală în Agrobusiness

93. Cereş 
Anjela or. Bender 1988 PEAVM student

94. Arman 
Eugeniu or. Cahul 1989 PEAVM tîmplar, SRL „Conu prim 

Grup”, mun. Chişinău

95. Bejan 
Constantin or. Cahul 1989 PEAVM contabil, temporar neangajat 

în cîmpul muncii

96. Popuşoi 
Natalia or. Criuleni 1973 PEAVM biolog, biolog, IFP, 

mun.Chişinău

97. Buzilă 
Nadejda

s. Borogani,
r-nul Leova 1965 PEAVM

licenţiată în drept civil, 
jurisprudenţă, Universitatea 
Agrară de Stat din Moldova, 
mun. Chişinău

98. Popovici 
Anişoara mun. Chişinău 1987 PEAVM

student, Academia de Studii 
Economice din Moldova, 
mun. Chişinău

99. Vrabie 
Natalia or. Cahul 1989 PEAVM

studentă, Universitatea de 
Stat din Moldova, 
mun. Chişinău

100. Dubceac 
Larisa

or. Durleşti,
mun. Chişinău 1964 PEAVM

asistent medical, asistent 
medical, IMSP Spitalul Clinic 
Municipal „Sfînta Treime”, 
mun. Chişinău

101. Sin Cristina or. Vulcăneşti,
UTA Găgăuzia 1989 PEAVM

studentă, Universitatea de 
Stat din Moldova, 
mun. Chişinău

102. Şalaru 
Valentina or. Rîşcani 1958 PEAVM vînzător, temporar 

neangajată în cîmpul muncii

103. Stavila 
Corina or. Rîbniţa 1983 PEAVM

economist, manager-
economist, 
BC „FinComBank’’ SA, 
mun. Chişinău
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H O T Ă R Î R E
cu privire la înregistrarea dnei Ţîmbalist Tatiana 

în calitate de candidat independent la funcţia de deputat 
în Parlamentul Republicii Moldova şi confi rmarea persoanei 

responsabile de fi nanţe (trezorier) pentru campania electorală

La 25 octombrie 2010, dna Ţîmbalist Tatiana a prezentat la Comi-
sia Electorală Centrală, în conformitate cu art. 13, 15, 41, 44, 48 alin. 
(4), 75, 77, 78 din Codul electoral, 61 liste de subscripţie cu 2391 de 
semnături ale susţinătorilor, datele biografi ce, declaraţia privind con-
simţămîntul de a candida la funcţia de deputat în Parlamentul Repu-
blicii Moldova la alegerile din 28 noiembrie 2010, declaraţia pe proprie 
răspundere despre lipsa interdicţiilor legale/judecătoreşti de a candida, 
declaraţia cu privire la venituri şi proprietate, un demers, prin care a 
solicitat confi rmarea dnei Cosova Tatiana în calitate de persoană res-
ponsabilă de fi nanţe (trezorier).

De asemenea, a fost prezentat simbolul electoral pe suport electronic 
şi pe hîrtie pentru imprimare în buletinul de vot – un cocostîrc de culoare 
albă cu aripile desfăcute pe fundalul negru al unui cerc.

Verifi cînd documentele prezentate, s-a constatat că dna Ţîmbalist Tati-
ana este cetăţeană a Republicii Moldova cu drept de a fi  aleasă în organul 
legislativ, cu domiciliul permanent în ţară. 

Listele de subscripţie s-au întocmit conform prevederilor art. 42 şi 78 
din Codul electoral. În procesul verifi cării listelor, au fost depistate unele 
încălcări ale legislaţiei în vigoare, ceea ce a condus la excluderea a 240 de 
semnături ale susţinătorilor, rămînînd valabile 2151 de semnături.

În conformitate cu art. 15, 18, 38 alin. (3), 41, 42, 43, 44, 48 alin. (4), 
75 şi 78 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia 
Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE:

1. Se înregistrează în calitate de candidat independent la funcţia de 
deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru alegerile din 28 noiem-
brie 2010 dna Ţîmbalist Tatiana, domiciliată în mun. Chişinău, născută în 
anul 1960, jurist, primar al comunei Alava, r-nul Ştefan Vodă.

2. Se înregistrează simbolul electoral pentru imprimare în buletinul de 
vot la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 – un cocostîrc 
de culoare albă cu aripile desfăcute pe fundalul negru al unui cerc.

3. Se confi rmă în calitate de persoană responsabilă de fi nanţe (trezo-
rier) pentru campania electorală dna Cosova Tatiana.
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4. Dna Ţîmbalist Tatiana îşi va suspenda activitatea în funcţia pe care 
o deţine cu începere de la 1 noiembrie 2010. Actul de suspendare a acti-
vităţii în funcţia deţinută se depune la Comisia Electorală Centrală pînă la 
3 noiembrie 2010. 

5. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

Preşedintele
Comisiei Electorale Centrale Eugeniu ŞTIRBU

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale Iurie CIOCAN

Chişinău, 29 octombrie 2010
Nr. 3718
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H O T Ă R Î R E
cu privire la înregistrarea dlui Cereteu Romeo în calitate 

de candidat independent la funcţia de deputat în Parlamentul 
Republicii Moldova, confi rmarea reprezentantului cu drept de 
vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei 

responsabile de fi nanţe (trezorierul)

La 27 octombrie 2010, dl Cereteu Romeo a prezentat la Comisia 
Electorală Centrală, în conformitate cu art. 13, 15, 41, 44, 48 alin. (4), 75, 
77 şi 78 din Codul electoral, 58 liste de subscripţie cu 2152 de semnă-
turi ale susţinătorilor, datele biografi ce, declaraţia privind consimţămîntul 
de a candida la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova la 
alegerile din 28 noiembrie 2010, declaraţia pe proprie răspundere despre 
lipsa interdicţiilor legale /judecătoreşti de a candida, declaraţia cu privire 
la venituri şi proprietate pe ultimii doi ani, un demers, prin care a solicitat 
confi rmarea dlui Iovu Corneliu în calitate de reprezentant cu drept de 
vot consultativ al concurentului electoral în Comisia Electorală Centrală 
şi a dnei Cereteu Ana în calitate de persoană responsabilă de fi nanţe 
(trezorier). 

După verifi carea documentelor prezentate, s-a constatat că dl Cereteu 
Romeo este cetăţean al Republicii Moldova cu drept de a fi  ales în organul 
legislativ, cu domiciliul permanent în ţară. 

Listele de subscripţie s-au întocmit conform prevederilor art. 42 şi 78 
din Codul electoral. În procesul verifi cării listelor, au fost depistate unele 
încălcări ale legislaţiei în vigoare, ceea ce a condus la excluderea a 36 de 
semnături ale susţinătorilor, rămînînd valabile 2116 semnături.

În conformitate cu art. 18, 41, 42, 43, 44, 48 alin. (4), 75 şi 78 din Codul 
electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală 
HOTĂRĂŞTE:

1. Se înregistrează în calitate de candidat independent la funcţia de 
deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru alegerile anticipate par-
lamentare din 28 noiembrie 2010 dl Cereteu Romeo, domiciliat în mun. 
Chişinău, născut în anul 1971, economist, profesor, Colegiul Financiar 
Bancar „A.Diordiţa”.

2. Se confi rmă în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ 
al concurentului electoral în Comisia Electorală Centrală pentru campania 
electorală dl Iovu Corneliu.
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3. Se confi rmă în calitate de persoană responsabilă de fi nanţe (trezo-
rier) pentru campania electorală dna Cereteu Ana.

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

Preşedintele
Comisiei Electorale Centrale Eugeniu ŞTIRBU

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale Iurie CIOCAN

Chişinău, 2 noiembrie 2010
Nr. 3739
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H O T Ă R Î R E
cu privire la înregistrarea dlui Volneanschi Leonid 

în calitate de candidat independent la funcţia de deputat 
în Parlamentul Republicii Moldova, a simbolului electoral, 
confi rmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ 

în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile 
de fi nanţe (trezorierul)

La 27 octombrie 2010, dl Volneanschi Leonid a prezentat la Comisia 
Electorală Centrală, în conformitate cu art. 13, 41, 42, 43, 44, 48 alin. (4), 
75, 77, 78 din Codul electoral, 87 liste de subscripţie cu 3232 de semnă-
turi ale susţinătorilor, datele biografi ce, declaraţia privind consimţămîntul 
de a candida la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova la 
alegerile din 28 noiembrie 2010, declaraţia pe proprie răspundere des-
pre lipsa interdicţiilor legale/judecătoreşti de a candida, declaraţia privind 
averea imobiliară, depunerile bancare, hîrtiile de valoare, sumele primite 
ca moştenire şi veniturile din ultimii 2 ani, precum şi sursele acestor veni-
turi, inclusiv veniturile din fondurile de investiţii, sub formă de dobîndă, din 
darea în arendă a proprietăţii, un demers, prin care a solicitat confi rmarea 
dnei Melnic Irina în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ în 
Comisia Electorală Centrală şi a dlui Bunescu Oleg în calitate de persoană 
responsabilă de fi nanţe (trezorier).

De asemenea, a prezentat simbolul electoral pe suport electronic şi 
pe hîrtie – un ceasornic, avînd în partea de jos inscripţia „Timpul nu aş-
teaptă!”. 

După verifi carea documentelor depuse, s-a constatat că dl Volnean-
schi Leonid este cetăţean al Republicii Moldova cu drept de a fi  ales în or-
ganul legislativ, cu domiciliul permanent în ţară. Listele de subscripţie s-au 
întocmit conform prevederilor art. 42 şi 78 din Codul electoral. Totodată, în 
procesul verifi cării listelor au fost depistate unele încălcări ale legislaţiei în 
vigoare, ceea ce a condus la excluderea a 524 de semnături ale susţinăto-
rilor, rămînînd valabile 2708 semnături.

În conformitate cu art. 13, 18, 26, 41, 42, 43, 44, 48 alin. (4), 75, 77 şi 
78 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Elec-
torală Centrală HOTĂRĂŞTE:

1. Se înregistrează în calitate de candidat independent la funcţia de 
deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru alegerile din 28 noiem-
brie 2010 dl Volneanschi Leonid, domiciliat în mun. Chişinău, născut în 
anul 1954, inginer-electrician, preşedintele consiliului ÎM „Elat” SA.
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2. Se înregistrează simbolul electoral pentru imprimare în buletinul de 
vot la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 – un ceasor-
nic, avînd în partea de jos inscripţia „Timpul nu aşteaptă!”. 

3. Se confi rmă în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ în 
Comisia Electorală Centrală pentru perioada electorală dna Melnic Irina.

4. Se confi rmă în calitate de persoană responsabilă de fi nanţe (trezo-
rier) pentru perioada electorală dl Bunescu Oleg.

5. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

Preşedintele
Comisiei Electorale Centrale Eugeniu ŞTIRBU

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale Iurie CIOCAN

Chişinău, 2 noiembrie 2010
Nr. 3740
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H O T Ă R Î R E
cu privire la demersul dlui Volneanschi Leonid, 

candidat independent la funcţia de deputat în Parlamentul 
Republicii Moldova, privind retragerea sa din campania electorală 

pentru alegerile parlamentare anticipate 
din 28 noiembrie 2010 

La 11 noiembrie 2010, dl Volneanschi Leonid, a depus la Comisia Elec-
torală Centrală, conform prevederilor art. 46 şi 80 din Codul electoral nr. 
1381- XIII din 21 noiembrie 1997, un demers cu privire la retragerea sa 
din campania electorală pentru alegerile parlamentare anticipate din 28 
noiembrie 2010. 

În conformitate cu art. 18, 26, 46 şi 80 din Codul electoral nr.1381-XIII 
din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE:

1. Se acceptă retragerea din campania electorală pentru alegerile par-
lamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 a concurentului electoral Vol-
neanschi Leonid, candidat independent, înregistrat prin hotărîrea nr. 3740 
din 2 noiembrie 2010 „Cu privire la înregistrarea dlui Volneanschi Leonid 
în calitate de candidat independent la funcţia de deputat în Parlamentul 
Republicii Moldova”.

2. În hotărîrea nr. 3770 din 5 noiembrie 2010 „Cu privire la stabilirea 
ordinii de înscriere a concurenţilor electorali în buletinul de vot pentru ale-
gerile Parlamentului Republicii Moldova din 28 noiembrie 2010” poziţia 
„nr. 30 – Volneanschi Leonid” – se exclude. 

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

Preşedintele
Comisiei Electorale Centrale Eugeniu ŞTIRBU

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale Iurie CIOCAN

Chişinău, 12 noiembrie 2010
Nr. 3814
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H O T Ă R Î R E
cu privire la înregistrarea dlui Bîrladeanu Afanasie 

în calitate de candidat independent la funcţia de deputat 
în Parlamentul Republicii Moldova 

La 27 octombrie 2010, dl Bîrladeanu Afanasie a prezentat la Comisia 
Electorală Centrală, în conformitate cu art. 13, 15, 41, 44, 48 alin. (4), 75, 
77 şi 78 din Codul electoral, 60 liste de subscripţie cu 2119 semnături 
ale susţinătorilor, datele biografi ce, declaraţia privind consimţămîntul de a 
candida la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova la alege-
rile din 28 noiembrie 2010, declaraţia pe proprie răspundere despre lipsa 
interdicţiilor legale /judecătoreşti de a candida şi declaraţia cu privire la 
venituri şi proprietate pe ultimii doi ani. 

După verifi carea documentelor prezentate, s-a constatat că dl Bîrla-
deanu Afanasie este cetăţean al Republicii Moldova cu domiciliul perma-
nent în ţară şi are dreptul de a fi  ales în organul legislativ. 

Listele de subscripţie au fost întocmite conform prevederilor art. 42 
şi 78 din Codul electoral. În procesul verifi cării listelor, au fost depistate 
unele încălcări ale legislaţiei în vigoare, ceea ce a condus la excluderea a 
102 semnături ale susţinătorilor şi recunoaşterea valabilităţii a 2017 sem-
nături.

În conformitate cu art. 18, 41, 42, 43, 44, 48 alin. (4), 75 şi 78 din Codul 
electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală 

HOTĂRĂŞTE:

1. Se înregistrează în calitate de candidat independent la funcţia de 
deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru alegerile parlamentare 
anticipate din 28 noiembrie 2010 dl Bîrladeanu Afanasie, domiciliat în mun. 
Chişinău, născut în anul 1953, vicedirector, SRL „Tomigan”.

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

Preşedintele
Comisiei Electorale Centrale Eugeniu ŞTIRBU

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale Iurie CIOCAN

Chişinău, 02 noiembrie 2010
Nr. 3741
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H O T Ă R Î R E
cu privire la înregistrarea dlui Cazac Oleg în calitate 

de candidat independent la funcţia de deputat în Parlamentul 
Republicii Moldova şi confi rmarea reprezentantului său 

cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală

La 27 octombrie 2010, dl Cazac Oleg a prezentat la Comisia Elec-
torală Centrală, în conformitate cu art. 13, 15, 41, 44, 75, 77 şi 78 din 
Codul electoral, 75 liste de subscripţie cu 2514 semnături ale susţină-
torilor, datele biografi ce, declaraţia privind consimţămîntul de a candida 
la funcţia de deputat în Parlament la alegerile parlamentare anticipate 
din 28 noiembrie 2010, declaraţia pe proprie răspundere despre lipsa 
interdicţiilor legale/judecătoreşti de a candida şi declaraţia cu privire la 
venituri şi proprietate. 

De asemenea, candidatul l-a desemnat pe dl Lotca Dumitru în calitate 
de reprezentant cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală 
pentru perioada campaniei electorale.

După examinarea documentelor prezentate, s-a constatat că dl Cazac 
Oleg este cetăţean al Republicii Moldova, cu domiciliul permanent în ţară 
şi avînd dreptul de a fi  ales în organul legislativ. 

În rezultatul verifi cării listelor de subscripţie, s-a constatat că majori-
tatea au fost întocmite conform prevederilor art. 42, 43 şi 78 din Codul 
electoral. 

Totodată, în procesul verifi cării listelor, au fost depistate unele încălcări 
ale legislaţiei în vigoare, ceea ce a condus la excluderea a 115 semnături 
ale susţinătorilor, rămînînd valabile 2399 de semnături. 

În conformitate cu art. 13, 15, 18, 26 alin. (1) lit. d), 41, 42, 43, 44, 75 şi 
78 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Elec-
torală Centrală HOTĂRĂŞTE:

1. Se înregistrează în calitate de candidat independent la funcţia de 
deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru alegerile parlamentare 
anticipate din 28 noiembrie 2010 dl Cazac Oleg, domiciliat în mun. Chişi-
nău, a. n. 1956, inginer-constructor, dr. în ştiinţe, conferenţiar universitar, 
Universitatea Tehnică a Moldovei. 
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2. Se confi rmă în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ în 
Comisia Electorală Centrală pentru perioada campaniei electorale dl Lotca 
Dumitru. 

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

Preşedintele
Comisiei Electorale Centrale Eugeniu ŞTIRBU

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale Iurie CIOCAN

Chişinău, 2 noiembrie 2010
Nr. 3742
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H O T Ă R Î R E
cu privire la înregistrarea dlui Bolotnicov Oleg 

în calitate de candidat independent la funcţia de deputat 
în Parlamentul Republicii Moldova, a simbolului electoral, 
confi rmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ 

în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei 
responsabile de fi nanţe (trezorierul)

La 27 octombrie 2010, dl Bolotnicov Oleg a prezentat la Comisia Elec-
torală Centrală, în conformitate cu art. 13, 15, 41, 44, 48 alin. (4), 75, 77 şi 
78 din Codul electoral, 68 liste de subscripţie cu 2608 semnături ale susţi-
nătorilor, datele biografi ce, declaraţia privind consimţămîntul de a candida 
la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova la alegerile parla-
mentare anticipate din 28 noiembrie 2010, declaraţia pe proprie răspunde-
re despre lipsa interdicţiilor legale/judecătoreşti de a candida, declaraţia 
cu privire la venituri şi proprietate pe ultimii doi ani şi un demers, prin care 
a solicitat confi rmarea dnei Cechir Viorelia în calitate de reprezentant cu 
drept de vot consultativ al concurentului electoral în Comisia Electorală 
Centrală şi a dlui Leahu Viorel în calitate de persoană responsabilă de 
fi nanţe (trezorier). 

În urma verifi cării documentelor prezentate, s-a constatat că dl Bolot-
nicov Oleg este cetăţean al Republicii Moldova cu domiciliul permanent în 
ţară şi are dreptul de a fi  ales în organul legislativ. 

Listele de subscripţie au fost întocmite conform prevederilor art. 42 şi 
78 din Codul electoral. În procesul verifi cării listelor, au fost depistate unele 
încălcări ale legislaţiei în vigoare, ceea ce a condus la excluderea a 425 de 
semnături ale susţinătorilor, rămînînd valabile 2183 de semnături. 

Dl Bolotnicov Oleg a înaintat Comisiei simbolul electoral pentru im-
primare în buletinul de vot – o stea cu opt colţuri, patru lungi şi patru mai 
scurte, fi ecare colţ pe verticală divizat în două părţi egale, o parte a fi ecărui 
colţ fi ind de culoare neagră, cealaltă parte de culoare albă.

În conformitate cu art. 18, 41, 42, 43, 44, 48 alin. (4), 75 şi 78 din Codul 
electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală 
HOTĂRĂŞTE:

1. Se înregistrează în calitate de candidat independent la funcţia de 
deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru alegerile parlamentare 
anticipate din 28 noiembrie 2010 dl Bolotnicov Oleg, domiciliat în mun. 
Chişinău, s. Ghidighici, născut în anul 1975, fermier. 
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2. Se înregistrează simbolul electoral pentru imprimare în buletinul de 
vot la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 – o stea cu 
opt colţuri, patru lungi şi patru mai scurte, fi ecare colţ pe verticală divizat 
în două părţi egale, o parte a fi ecărui colţ fi ind de culoare neagră, cealaltă 
parte de culoare albă.

3. Se confi rmă în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ 
al concurentului electoral în Comisia Electorală Centrală pentru perioada 
campaniei electorale dna Cechir Viorelia.

4. Se confi rmă în calitate de persoană responsabilă de fi nanţe (trezori-
er) pentru perioada campaniei electorale dl Leahu Viorel.

5. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

Preşedintele
Comisiei Electorale Centrale Eugeniu ŞTIRBU

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale Iurie CIOCAN

Chişinău, 2 noiembrie 2010
Nr. 3743
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H O T Ă R Î R E
cu privire la înregistrarea dlui Lupaşcu Vasile 

în calitate de candidat independent la funcţia de deputat 
în Parlamentul Republicii Moldova 

La 28 octombrie 2010, dl Lupaşcu Vasile a prezentat la Comisia Elec-
torală Centrală, în conformitate cu art. 13, 41, 44, 75, 77 şi 78 din Codul 
electoral, 64 liste de subscripţie cu 2544 de semnături ale susţinătorilor, da-
tele biografi ce, declaraţia privind consimţămîntul de a candida la funcţia de 
deputat în Parlament la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 
2010, declaraţia pe proprie răspundere despre lipsa interdicţiilor legale/jude-
cătoreşti de a candida şi declaraţia cu privire la venituri şi proprietate. 

După examinarea documentelor prezentate, s-a constatat că dl Lupaş-
cu Vasile este cetăţean al Republicii Moldova, cu domiciliul permanent în 
ţară şi avînd dreptul de a fi  ales în organul legislativ. 

În rezultatul verifi cării listelor de subscripţie, s-a constatat că majori-
tatea au fost întocmite conform prevederilor art. 42, 43 şi 78 din Codul 
electoral. 

Totodată, în procesul verifi cării listelor, au fost depistate unele încălcări 
ale legislaţiei în vigoare, ceea ce a condus la excluderea a 6 semnături ale 
susţinătorilor, rămînînd valabile 2538 de semnături. 

În conformitate cu art. 13, 18, 26 alin. (1) lit. d), 41, 42, 43, 44, 75 şi 78 
din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală 
Centrală HOTĂRĂŞTE:

1. Se înregistrează în calitate de candidat independent la funcţia de 
deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru alegerile parlamentare 
anticipate din 28 noiembrie 2010 dl Lupaşcu Vasile, domiciliat în or. Can-
temir, a. n. 1962, pedagog, şef, Centrul de Cooperare Transfrontalieră şi 
Atragere a Investiţiilor, Consiliul raional Cantemir. 

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

Preşedintele
Comisiei Electorale Centrale Eugeniu ŞTIRBU

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale Iurie CIOCAN

Chişinău, 2 noiembrie 2010
Nr. 3744
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H O T Ă R Î R E
cu privire la înregistrarea dlui Iachim Sergiu 

în calitate de candidat independent la funcţia de deputat 
în Parlamentul Republicii Moldova, a simbolului electoral 
şi confi rmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ 

în Comisia Electorală Centrală

La 28 octombrie 2010, dl Iachim Sergiu a prezentat la Comisia Elec-
torală Centrală, în conformitate cu art. 13, 41, 42, 43, 44, 48 alin. (4), 75, 
77, 78 din Codul electoral, 75 liste de subscripţie cu 2422 de semnături 
ale susţinătorilor, datele biografi ce, declaraţia privind consimţămîntul de a 
candida la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova la alege-
rile din 28 noiembrie 2010, declaraţia pe proprie răspundere despre lipsa 
interdicţiilor legale/judecătoreşti de a candida, declaraţia privind averea 
imobiliară, depunerile bancare, hîrtiile de valoare, sumele primite ca moş-
tenire şi veniturile din ultimii doi ani, precum şi sursele acestor venituri, 
inclusiv veniturile din fondurile de investiţii, sub formă de dobîndă, din da-
rea în arendă a proprietăţii, un demers, prin care a solicitat confi rmarea 
dlui Iachim Igor în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ în 
Comisia Electorală Centrală.

De asemenea, a prezentat simbolul electoral pe suport electronic şi pe 
hîrtie – inscripţia „Sergiu Iachim”, în dreapta căreia sînt reprezentate trei 
păsări în zbor stilizate, compoziţia avînd la bază o bandă.

După verifi carea documentelor depuse, s-a constatat că dl Iachim Ser-
giu este cetăţean al Republicii Moldova cu drept de a fi  ales în organul le-
gislativ, cu domiciliul permanent în ţară. Listele de subscripţie s-au întocmit 
conform prevederilor art. 42 şi 78 din Codul electoral. Totodată, în procesul 
verifi cării listelor au fost depistate unele încălcări ale legislaţiei în vigoare, 
ceea ce a condus la excluderea a 123 de semnături ale susţinătorilor, ră-
mînînd valabile 2299 de semnături.

În conformitate cu art. 13, 18, 26, 41, 42, 43, 44, 48 alin. (4), 75, 77 şi 
78 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Elec-
torală Centrală HOTĂRĂŞTE:

1. Se înregistrează în calitate de candidat independent la funcţia de 
deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru alegerile din 28 noiem-
brie 2010 dl Iachim Sergiu, domiciliat în or. Ialoveni, născut în anul 1979, 
economist, actuar, manager de riscuri fi nanciare, AG Insurance, Belgia.
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2. Se înregistrează simbolul electoral pentru imprimare în buletinul de 
vot la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 – inscripţia 
„Sergiu Iachim”, în dreapta căreia sînt reprezentate trei păsări în zbor stili-
zate, compoziţia avînd la bază o bandă. 

3. Se confi rmă în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ în 
Comisia Electorală Centrală pentru perioada electorală dl Iachim Igor.

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

Preşedintele
Comisiei Electorale Centrale Eugeniu ŞTIRBU

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale Iurie CIOCAN

Chişinău, 2 noiembrie 2010
Nr. 3745
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H O T Ă R Î R E
cu privire la înregistrarea dnei Cuşnir Valentina 

în calitate de candidat independent la funcţia de deputat 
în Parlamentul Republicii Moldova 

La 28 octombrie 2010, dna Cuşnir Valentina a prezentat la Comisia 
Electorală Centrală, în conformitate cu art. 13, 15, 41, 44, 48 alin. (4), 75, 
77 şi 78 din Codul electoral, 70 liste de subscripţie cu 2488 de semnături 
ale susţinătorilor, datele biografi ce, declaraţia privind consimţămîntul de a 
candida la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova la alege-
rile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010, declaraţia pe proprie 
răspundere despre lipsa interdicţiilor legale/judecătoreşti de a candida şi 
declaraţia cu privire la venituri şi proprietate pe ultimii doi ani.

În urma verifi cării documentelor prezentate, s-a constatat că dna Cuş-
nir Valentina este cetăţeană a Republicii Moldova cu domiciliul permanent 
în ţară şi are dreptul de a fi  aleasă în organul legislativ. 

Listele de subscripţie au fost întocmite conform prevederilor art. 42 şi 
78 din Codul electoral. În procesul verifi cării listelor, au fost depistate unele 
încălcări ale legislaţiei în vigoare, ceea ce a condus la excluderea a 141 de 
semnături ale susţinătorilor, rămînînd valabile 2347 de semnături.

În conformitate cu art. 18, 38 alin. (3), 41, 42, 43, 44, 48 alin. (4), 75 şi 
78 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Elec-
torală Centrală HOTĂRĂŞTE:

1. Se înregistrează în calitate de candidat independent la funcţia de 
deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru alegerile parlamentare 
anticipate din 28 noiembrie 2010 dna Cuşnir Valentina, domiciliată în or. 
Călăraşi, născută în anul 1954, inginer-tehnolog vinifi cator, temporar ne-
angajată în cîmpul muncii.

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

Preşedintele
Comisiei Electorale Centrale Eugeniu ŞTIRBU

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale Iurie CIOCAN

Chişinău, 2 noiembrie 2010
Nr. 3746



536

H O T Ă R Î R E
cu privire la înregistrarea dlui Demian Alexandru 

în calitate de candidat independent la funcţia de deputat 
în Parlamentul Republicii Moldova

La 28 octombrie 2010, dl Demian Alexandru a prezentat la Comisia Elec-
torală Centrală, în conformitate cu art. 13, 41, 42, 43, 44, 48 alin. (4), 75, 77, 
78 din Codul electoral, 75 liste de subscripţie cu 2224 de semnături ale sus-
ţinătorilor, datele biografi ce, declaraţia privind consimţămîntul de a candida 
la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova la alegerile din 28 
noiembrie 2010, declaraţia pe proprie răspundere despre lipsa interdicţiilor 
legale/judecătoreşti de a candida, declaraţia privind averea imobiliară, depu-
nerile bancare, hîrtiile de valoare, sumele primite ca moştenire şi veniturile 
din ultimii 2 ani, precum şi sursele acestor venituri, inclusiv veniturile din fon-
durile de investiţii, sub formă de dobîndă, din darea în arendă a proprietăţii. 

Verifi cînd documentele depuse, s-a constatat că dl Demian Alexandru 
este cetăţean al Republicii Moldova cu drept de a fi  ales în organul legis-
lativ, cu domiciliul permanent în ţară. Listele de subscripţie s-au întocmit 
conform prevederilor art. 42 şi 78 din Codul electoral. În procesul verifi cării 
listelor, au fost depistate unele încălcări ale legislaţiei în vigoare, ceea ce 
a condus la excluderea a 200 de semnături ale susţinătorilor, rămînînd 
valabile 2024 de semnături.

În conformitate cu art. 13, 18, 26, 41, 42, 43, 44, 48 alin. (4), 75, 77 şi 
78 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Elec-
torală Centrală HOTĂRĂŞTE:

1. Se înregistrează în calitate de candidat independent la funcţia de depu-
tat în Parlamentul Republicii Moldova pentru alegerile parlamentare anticipate 
din 28 noiembrie 2010 dl Demian Alexandru, domiciliat în satul Cinişeuţi, r-nul 
Rezina, născut în anul 1982, licenţiat în drept, şofer, SRL „Vevion-Grup”.

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

Preşedintele
Comisiei Electorale Centrale Eugeniu ŞTIRBU

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale Iurie CIOCAN

Chişinău, 2 noiembrie 2010
Nr. 3747
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H O T Ă R Î R E
cu privire la înregistrarea dlui Ţaulean Vitalie 

în calitate de candidat independent la funcţia de deputat
în Parlamentul Republicii Moldova şi a simbolului electoral 

La 28 octombrie 2010, dl Ţaulean Vitalie a prezentat la Comisia Elec-
torală Centrală, în conformitate cu art. 13, 15, 41, 44, 48 alin. (4), 75, 77 şi 
78 din Codul electoral, 64 liste de subscripţie cu 2504 semnături ale susţi-
nătorilor, datele biografi ce, declaraţia privind consimţămîntul de a candida 
la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova la alegerile parla-
mentare anticipate din 28 noiembrie 2010, declaraţia pe proprie răspunde-
re despre lipsa interdicţiilor legale/judecătoreşti de a candida şi declaraţia 
cu privire la venituri şi proprietate pe ultimii doi ani.

În urma verifi cării documentelor prezentate, s-a constatat că dl Ţau-
lean Vitalie este cetăţean al Republicii Moldova, cu domiciliul permanent 
în ţară şi are dreptul de a fi  ales în organul legislativ. 

De asemenea, a fost prezentat simbolul electoral pe suport electronic 
şi pe hîrtie pentru imprimare în buletinul de vot – o torţă aprinsă, la baza 
căreia este plasată, sub formă de undă, inscripţia „Lege justiţie”.

Listele de subscripţie au fost întocmite conform prevederilor art. 42 şi 
78 din Codul electoral. În procesul verifi cării listelor, au fost depistate unele 
încălcări ale legislaţiei în vigoare, ceea ce a condus la excluderea a 327 de 
semnături ale susţinătorilor, rămînînd valabile 2177 de semnături.

În conformitate cu art. 18, 38 alin. (3), 41, 42, 43, 44, 48 alin. (4), 75 şi 
78 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Elec-
torală Centrală HOTĂRĂŞTE:

1. Se înregistrează în calitate de candidat independent la funcţia de 
deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru alegerile parlamentare 
anticipate din 28 noiembrie 2010 dl Ţaulean Vitalie, domiciliat în com. Bu-
bueci, mun. Chişinău, născut în anul 1964, licenţiat în drept, lector superior 
universitar, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova.
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2. Se înregistrează simbolul electoral pentru imprimare în buletinul de vot 
la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 – o torţă aprinsă, 
la baza căreia este plasată, sub formă de undă, inscripţia „Lege justiţie”.

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

Preşedintele
Comisiei Electorale Centrale Eugeniu ŞTIRBU

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale Iurie CIOCAN

Chişinău, 2 noiembrie 2010
Nr. 3748
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H O T Ă R Î R E
cu privire la înregistrarea dnei Burghilă-Leonte Elena 

în calitate de candidat independent la funcţia de deputat 
în Parlamentul Republicii Moldova şi a simbolului electoral 

La 28 octombrie 2010, dna Burghilă-Leonte Elena a prezentat la Comi-
sia Electorală Centrală, în conformitate cu art. 13, 41, 42, 43, 44, 48 alin. 
(4), 75, 77, 78 din Codul electoral, 65 de liste de subscripţie cu 2112 sem-
nături ale susţinătorilor, datele biografi ce, declaraţia privind consimţămîn-
tul de a candida la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova 
la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010, declaraţia pe 
proprie răspundere despre lipsa interdicţiilor legale/judecătoreşti de a can-
dida şi declaraţia privind averea imobiliară, depunerile bancare, hîrtiile de 
valoare, sumele primite ca moştenire şi veniturile din ultimii doi ani, precum 
şi sursele acestor venituri, inclusiv veniturile din fondurile de investiţii, sub 
formă de dobîndă, din darea în arendă a proprietăţii.

De asemenea, a prezentat simbolul electoral pe suport electronic şi 
pe hîrtie – o corabie stilizată sub formă de liră, cu o pînză albă, încadrată 
într-un semioval delimitat de 13 stele, sub care este situată, pe o bandă 
întreruptă, inscripţia „Lenuţa Burghilă”. Întreaga compoziţie este amplasa-
tă într-un cerc.

După verifi carea documentelor depuse, s-a constatat că dna Burghilă-
Leonte Elena este cetăţeană a Republicii Moldova, cu domiciliul perma-
nent în ţară şi are dreptul de a fi  aleasă în organul legislativ. Listele de sub-
scripţie s-au întocmit conform prevederilor art. 42 şi 78 din Codul electoral. 
Totodată, în procesul verifi cării listelor au fost depistate unele încălcări ale 
legislaţiei în vigoare, ceea ce a condus la excluderea a 65 de semnături ale 
susţinătorilor, rămînînd valabile 2047 de semnături.

În conformitate cu art. 13, 18, 26, 41, 42, 43, 44, 48 alin. (4), 75, 77 şi 
78 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Elec-
torală Centrală HOTĂRĂŞTE:

1. Se înregistrează în calitate de candidat independent la funcţia de 
deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru alegerile parlamentare 
anticipate din 28 noiembrie 2010 dna Burghilă-Leonte Elena, domiciliată în 
mun. Chişinău, născută în anul 1967, interpret de muzică uşoară şi jazz, 
pedagog, preşedinte, Asociaţia „EuroMoldovaArt”.

2. Se înregistrează simbolul electoral pentru imprimare în buletinul de 
vot la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 – o corabie 
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stilizată sub formă de liră, cu o pînză albă, încadrată într-un semioval de-
limitat de 13 stele, sub care este situată, pe o bandă întreruptă, inscripţia 
„Lenuţa Burghilă”. Întreaga compoziţie este amplasată într-un cerc.

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

Preşedintele
Comisiei Electorale Centrale Eugeniu ŞTIRBU

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale Iurie CIOCAN

Chişinău, 2 noiembrie 2010
Nr. 3749
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H O T Ă R Î R E
cu privire la înregistrarea dnei Axenova Natalia 

în calitate de candidat independent la funcţia de deputat 
în Parlamentul Republicii Moldova

La 28 octombrie 2010, dna Axenova Natalia a prezentat Comisiei Elec-
torale Centrale, în conformitate cu art. 13, 41, 42, 43, 44, 48 alin. (4), 75, 
77, 78 din Codul electoral, 64 liste de subscripţie, cu 2349 de semnături 
ale susţinătorilor, datele biografi ce, declaraţia privind consimţămîntul de a 
candida la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova la alege-
rile din 28 noiembrie 2010, declaraţia pe proprie răspundere despre lipsa 
interdicţiilor legale/judecătoreşti de a candida, declaraţia privind averea 
imobiliară, depunerile bancare, hîrtiile de valoare, sumele primite ca moş-
tenire şi veniturile din ultimii doi ani, precum şi sursele acestor venituri, 
inclusiv veniturile din fondurile de investiţii, sub formă de dobîndă şi din 
darea în arendă a proprietăţii. 

De asemenea, Comisiei Electorale Centrale i-a fost prezentat semnul 
electoral în actualul scrutin parlamentar – un pentagon, în interiorul căruia 
sînt un bărbat şi o femeie, ţinînd de mînă un băieţel şi o fetiţă. 

În urma verifi cării documentelor depuse, s-a constatat că dna Axenova 
Natalia este cetăţean al Republicii Moldova, cu domiciliul permanent în 
ţară, avînd dreptul de a fi  ales în organul legislativ. Listele de subscripţie 
au fost întocmite conform prevederilor art. 42 şi 78 din Codul electoral. În 
procesul verifi cării listelor, au fost depistate unele încălcări ale legislaţiei în 
vigoare, ceea ce a condus la excluderea a 111 semnături ale susţinătorilor, 
rămînînd valabile 2238 de semnături.

În conformitate cu art. 13, 18, 26, 41, 42, 43, 44, 48 alin. (4), 75, 77 şi 
78 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Elec-
torală Centrală HOTĂRĂŞTE:

1. Se înregistrează în calitate de candidat independent la funcţia de 
deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru alegerile parlamenta-
re anticipate din 28 noiembrie 2010 dna Axenova Natalia, domiciliată în 
mun. Chişinău, a.n. 1966, economist, jurist, temporar neangajată în cîm-
pul muncii.
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2. Se înregistrează simbolul electoral pentru imprimare în buletinul de 
vot la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 – un penta-
gon, în interiorul căruia sînt un bărbat şi o femeie, ţinînd de mînă un băieţel 
şi o fetiţă. 

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

Preşedintele
Comisiei Electorale Centrale Eugeniu ŞTIRBU

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale Iurie CIOCAN

Chişinău, 2 noiembrie 2010
Nr. 3750
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H O T Ă R Î R E
cu privire la înregistrarea dlui Banari Sergiu 

în calitate de candidat independent la funcţia de deputat 
în Parlamentul Republicii Moldova

La 28 octombrie 2010, dl Banari Sergiu a prezentat Comisiei Electorale 
Centrale, în conformitate cu art. 13, 41, 42, 43, 44, 75, 77 şi 78 din Codul 
electoral, 66 liste de subscripţie cu 2511 semnături ale susţinătorilor, datele 
biografi ce, declaraţia privind consimţămîntul de a candida la funcţia de de-
putat în Parlamentul Republicii Moldova la alegerile din 28 noiembrie 2010, 
declaraţia pe proprie răspundere despre lipsa interdicţiilor legale/judecăto-
reşti de a candida, declaraţia privind averea imobiliară, depunerile bancare, 
hîrtiile de valoare, sumele primite ca moştenire şi veniturile din ultimii doi ani, 
precum şi sursele acestor venituri, inclusiv veniturile din fondurile de investi-
ţii, sub formă de dobîndă şi din darea în arendă a proprietăţii. 

Verifi cînd documentele depuse, s-a constatat că dl Banari Sergiu este 
cetăţean al Republicii Moldova, cu domiciliul permanent în ţară, avînd 
dreptul de a fi  ales în organul legislativ. Listele de subscripţie au fost în-
tocmite conform prevederilor art. 42 şi 78 din Codul electoral. În procesul 
verifi cării listelor, au fost depistate unele încălcări ale legislaţiei în vigoare, 
ceea ce a condus la excluderea a 438 de semnături ale susţinătorilor, ră-
mînînd valabile 2031 de semnături.

În conformitate cu art. 13, 18, 26, 41, 42, 43, 44, 75, 77 şi 78 din Codul 
electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală 
HOTĂRĂŞTE:

1. Se înregistrează în calitate de candidat independent la funcţia de depu-
tat în Parlamentul Republicii Moldova pentru alegerile parlamentare anticipa-
te din 28 noiembrie 2010 dl Banari Sergiu, domiciliat în mun. Bălţi, a.n. 1980, 
marchetolog, magistru în politologie, director, SRL „Varianta”, mun. Bălţi. 

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

Preşedintele
Comisiei Electorale Centrale Eugeniu ŞTIRBU

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale Iurie CIOCAN

Chişinău, 2 noiembrie 2010
Nr. 3751
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3.7. DOCUMENTE PRIVIND ORGANIZAREA, 
EFECTUAREA ŞI ASIGURAREA SECURITĂŢII 

PROCESULUI DE VOTARE

Aprobat
 prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale

 nr. 3375 din 27 iulie 2010

Regulamentul
cu privire la votarea cetăţenilor Republicii Moldova 

afl aţi peste hotarele ţării

Capitolul I. Dispoziţii generale

1. Prezentul Regulament stabileşte particularităţile organizării şi des-
făşurării votării cetăţenilor Republicii Moldova afl aţi peste hotarele ţării în 
cadrul alegerilor parlamentare/referendumului republican.

2. În conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, dreptul de a alege îl 
au cetăţenii Republicii Moldova care au împlinit, inclusiv în ziua alegerilor, 
vîrsta de 18 ani, cu excepţia celor privaţi de acest drept în modul stabilit 
de lege.

3. Participarea la alegeri este liberă (benevolă) şi nimeni nu este în 
drept să exercite presiuni asupra alegătorului cu scopul de a-l sili să parti-
cipe sau să nu participe la alegeri. 

4. Fiecare alegător votează personal. Votarea în locul unei alte 
persoane este interzisă.

5. Orice cetăţean al Republicii Moldova cu drept de vot, afl at în stră-
inătate, poate vota la o singură secţie de votare constituită în afara ţării, 
indiferent de statutul afl ării sale pe teritoriul statului respectiv. 

6. Membrii biroului electoral al secţiei de votare constituit în afara Re-
publicii Moldova nu sînt în drept să examineze legalitatea afl ării alegătoru-
lui pe teritoriul statului respectiv.

7. Actele de identitate în baza cărora se permite participarea la alegeri 
în afara Republicii Moldova: 

a) paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova pentru ieşire şi intrare în 
Republica Moldova;

b) livretul de marinar.
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Capitolul II. Constituirea secţiilor de votare 
şi birourilor electorale ale secţiilor de votare

8. În cazul alegerilor parlamentare şi al referendumului republican, pe 
lîngă misiunile diplomatice (inclusiv reprezentanţele permanente de pe lîn-
gă organismele internaţionale) şi ofi ciile consulare ale Republicii Moldova 
se organizează una sau mai multe secţii de votare pentru alegătorii care 
se afl ă în străinătate la data alegerilor. 

9. În afara secţiilor de votare pe lîngă misiunile diplomatice şi ofi ciile 
consulare ale Republicii Moldova, pot fi  organizate, cu acordul autorităţilor 
competente ale ţării respective, secţii de votare şi în alte localităţi. Organi-
zarea acestor secţii de votare se stabileşte de Comisia Electorală Centrală, 
la propunerea Guvernului, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe şi 
Integrării Europene şi cu alte autorităţi ale administraţiei publice centrale.

10. Informaţia despre statele şi localităţile unde vor fi  înfi inţate secţii de 
votare în străinătate, altele decît cele de  pe lîngă misiunile diplomatice şi 
ofi ciile consulare, se va aduce la cunoştinţa publică îndată după determi-
narea acestora de către Guvern. 

11. Toate secţiile de votare constituite în străinătate aparţin circum-
scripţiei electorale municipale Chişinău şi se constituie prin hotărîrea con-
siliului electoral al circumscripţiei electorale municipale Chişinău. 

Localul secţiei de votare se stabileşte de misiunea diplomatică sau 
ofi ciul consular. 

În cazul în care secţia de votare se afl ă în afara misiunii diplomatice 
sau ofi ciului consular, localul secţiei de votare se stabileşte de către Gu-
vern de comun acord cu autorităţile competente ale statului-gazdă. Biroul 
electoral cu sprijinul autorităţilor statului-gazdă va asigura pregătirea lo-
calului pentru votare, instalarea urnelor şi a cabinelor pentru vot secret, 
precum şi a tuturor consumabilelor necesare desfăşurării alegerilor. 

12. Conducătorii misiunilor diplomatice şi ai ofi ciilor consulare ale Re-
publicii Moldova asigură informarea cetăţenilor afl aţi pe teritoriul statelor 
respective data, ora şi locul desfăşurării alegerilor prin afi şarea acestei 
informaţii la sediul lor (în incinta clădirii şi/sau pe panourile informaţionale 
ale acestora), pe pagina lor web, precum şi prin intermediul mass-media.

13. Biroul electoral al secţiei de votare din străinătate este constitu-
it dintr-un preşedinte, desemnat de şeful misiunii diplomatice ori ofi ciului 
consular din cadrul acestora sau al personalului altor instituţii ale servi-
ciului diplomatic, şi din 6-10 reprezentanţi ai partidelor şi altor organizaţii 
social-politice reprezentate în Parlament, cîte unul desemnat de fi ecare 
partid sau de altă organizaţie social-politică. 
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La prima şedinţă a biroului electoral, membrii acestuia aleg din rîndul 
lor secretarul, adoptînd, în acest sens, o hotărîre, comunicînd imediat con-
siliului electoral al circumscripţiei electorale Chişinău.

14. Completarea  birourilor  electorale ale secţiilor de votare din străi-
nătate cu reprezentanţii partidelor politice şi altor organizaţii social-politice 
reprezentate în Parlament se face de către consiliul electoral al circum-
scripţiei electorale Chişinău, iar în cazul în care numărul persoanelor pro-
puse este insufi cient pentru completarea birourilor electorale ale secţiilor 
de votare din străinătate, acestea sînt completate de către Comisia Electo-
rală Centrală, din registrul funcţionarilor electorali, cu persoane de o bună 
reputaţie, fără apartenenţă politică, cu avizul Ministerului Afacerilor Exter-
ne şi Integrării Europene.

15. Biroul electoral al secţiei de votare, de comun acord cu misiunea 
diplomatică ori ofi ciul consular, asigură respectarea ordinii de organizare 
şi desfăşurare a alegerilor şi referendumurilor, organizează votarea în ziua 
stabilită, înştiinţează din timp organele competente ale statului de acredi-
tare pentru asigurarea ordinii în preajma secţiei de votare.

16. Securitatea secţiei de votare va fi  asigurată de organele competen-
te ale statului-gazdă, la solicitarea biroului electoral al secţiei de votare de 
comun acord cu misiunea diplomatică ori ofi ciul consular.

17. Materialele electorale se transmit de către Consiliul electoral de 
circumscripţie Chişinău preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de 
votare, cu 24 de ore înainte de ziua plecării. 

Capitolul III. Listele electorale

18. În secţiile de votare constituite în afara Republicii Moldova, listele 
electorale se întocmesc în baza datelor colectate de către misiunile diplo-
matice/ofi ciile consulare care activează pe teritoriul statelor respective. 

Listele electorale ale cetăţenilor care votează în secţiile de votare al-
tele decît cele de pe lîngă misiunile diplomatice şi consulare se întocmesc 
conform procedurii stabilite în Regulamentul privind înregistrarea prealabi-
lă a cetăţenilor Republicii Moldova afl aţi în străinătate, aprobat de Comisia 
Electorală Centrală.

19. În listele electorale se înscriu colaboratorii misiunilor diplomatice 
sau ai ofi ciilor consulare, precum şi membrii familiilor lor, alegătorii care se 
afl ă la evidenţă consulară permanentă sau temporară, alegătorii care au 
solicitat includerea lor în listele electorale cel tîrziu cu 25 de zile înainte de 
ziua alegerilor.

20. La începutul perioadei electorale, misiunile diplomatice şi ofi ciile con-
sulare aduc la cunoştinţa publică şi actualizează listele electorale deţinute. 
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Cu 25 de zile înainte de ziua alegerilor, procedura de actualizare a listelor 
electorale încetează. Listele actualizate, întocmite de şefi i misiunilor diplo-
matice şi ofi ciilor consulare, se trimit imediat Comisiei Electorale Centrale.  

21. Birourile electorale ale secţiilor de votare constituite în afara Repu-
blicii Moldova vor estima numărul alegătorilor care vor participa la votare 
şi vor solicita Consiliului electoral al circumscripţiei electorale municipale 
Chişinău un număr sufi cient de buletine de vot specifi cînd numărul acesto-
ra în limba de stat şi limba rusă.

22. Alegătorii, care nu au fost înscrişi în listele electorale dar se prezin-
tă la votare în ziua alegerilor sau referendumului, se înscriu într-o listă su-
plimentară la prezentarea actelor de identitate,  în baza cărora se permite 
participarea la alegeri.

Capitolul IV. Votarea

23. Votarea la alegeri/referendum este secretă. Localul secţiei de votare 
trebuie sa fi e dotat cu cabine sau camere pentru a se evita aglomeraţia. Ur-
nele se instalează în aşa fel încît alegătorul, pentru a se apropia de ele, să 
traverseze neapărat cabina sau camera pentru a asigura secretul votului.

24. Votarea se efectuează într-o singură zi, între orele  07.00 şi 21.00, 
ora locală a ţării unde se afl ă secţia de votare.

Biroul electoral al secţiei de votare poate decide asupra prelungirii cu 
cel mult 2 ore a termenului votării pentru a le permite alegătorilor care aş-
teaptă să voteze la secţia de votare respectivă, să-şi realizeze drepturile, 
informînd despre prelungire consiliul electoral al circumscripţiei electorale 
municipale Chişinău şi Comisia Electorală Centrală.

25. Securizarea votului se asigură în conformitate cu hotărîrea Comisi-
ei Electorale Centrale cu privire la securizarea procesului de votare.

Capitolul V. Numărarea voturilor şi totalizarea 
rezultatelor alegerilor/referendumului

26. După expirarea timpului rezervat votării, preşedintele biroului elec-
toral al secţiei de votare anunţă încheierea votării şi dispune închiderea 
secţiei de votare. 

27. Biroul electoral al secţiei de votare efectuează numărarea şi tota-
lizarea voturilor în condiţiile art. 56 din Codul electoral, care se aplică în 
modul corespunzător.

28. Procesele-verbale întocmite de birourile electorale ale secţiilor de 
votare din străinătate, însoţite de toate contestaţiile depuse asupra operaţiu-
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nilor electorale ale biroului electoral al secţiei de votare, sînt transmise, prin 
mijloace electronice (inclusiv prin fax), la consiliul electoral de circumscripţie 
în cel mult 24 de ore de la închiderea secţiilor. Exactitatea datelor din aceste 
procese-verbale este confi rmată telefonic, prin fax sau e-mail, iar, în cazul 
unor neconcordanţe şi neajunsuri probate sufi cient, acestea se corectează 
de către consiliul electoral al circumscripţiei electorale municipale Chişinău. 

29. Procesele-verbale întocmite de birourile electorale ale secţiilor de 
votare din străinătate, însoţite de toate contestaţiile depuse asupra operaţi-
unilor electorale ale biroului electoral al secţiei de votare, sînt transmise, în 
original, prin poşta diplomatică, la consiliul electoral de circumscripţie Chi-
şinău în cel mult 48 de ore de la închiderea secţiilor. Exactitatea datelor din 
aceste procese-verbale este confi rmată prin semnăturile membrilor birourilor 
electorale, iar, în cazul unor neconcordanţe şi neajunsuri probate sufi cient, 
acestea se corectează de către consiliul electoral de circumscripţie Chişi-
nău, fapt confi rmat prtin întocmirea unui proces-verbal semnat de toţi mem-
brii Consiliului electoral al circumscripţiei electorale municipale Chişinău.

Capitolul VI. Monitorizarea alegerilor/referendumului 
la secţiile de votare constituite în afara Republicii Moldova

30. Monitorizarea alegerilor/referendumului la secţiile de votare constitu-
ite în afara Republicii Moldova se efectuează de către observatorii şi repre-
zentanţii mass-media din Republica Moldova şi din alte state acreditaţi con-
form Regulamentului privind statutul observatorilor, aprobat prin Hotărîrea 
CEC nr. 590 din 30.12.2004, şi Regulamentului cu privire la acreditarea şi 
activitatea profesională a jurnaliştilor străini în Republica Moldova, aprobat 
prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.359 din 02.06.1995, precum 
şi de reprezentanţii concurenţilor electorali/participanţilor la referendum.

31. Observatorii şi reprezentanţii mass-media, pentru monitorizarea 
alegerilor în secţiile de votare constituite în afara Republicii Moldova se 
acreditează de către Comisia Electorală Centrală. 

32. Lista integrală a observatorilor şi reprezentanţilor mass-media,  acre-
ditaţi pe lîngă Comisia Electorală Centrală, va fi  adusă la cunoştinţa Minis-
terului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova pentru 
ca acesta să le remită birourilor electorale ale secţiilor de votare din străină-
tate. Lista integrală a observatorilor acreditaţi este disponibilă pe pagina web 
a Comisiei Electorale Centrale www.cec.md la rubrica „Referendum 2010”.

33. Accesul la procedurile electorale a observatorilor şi reprezentanţi-
lor mass-media acreditaţi este asigurat la prezentarea legitimaţiei de acre-
ditare împreună cu actul de identitate valabil.
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Aprobată 
 prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale

 nr. 3391 din 30 iulie 2010,
completat prin hotărîrea CEC

nr. 3736 din 29 octombrie 2010

Instrucţiunea cu privire la procedura de vot 
cu urna mobilă

1. În cazul în care alegătorii, din motive de sănătate sau din alte mo-
tive temeinice (bolnavii care stau acasă, bătrînii), nu pot veni în localul de 
votare, biroul electoral al secţiei de votare desemnează, la cererea scrisă 
a acestora, cel puţin doi membri ai biroului care se deplasează cu o urnă 
de vot mobilă şi cu materialul necesar votării la locul unde se afl ă aceşti 
alegători. 

2. Conform aceloraşi reguli ale votării la locul afl ării votează:
a) persoanele internate în spitalele amplasate pe acelaşi sector cu do-

miciliul lor, fi ind incluse în listele electorale de bază;
b) persoanele deţinute pe baza unui mandat de arest pînă la pronunţa-

rea sentinţei judecătoreşti, persoanele condamnate la închisoare (privaţiune 
de libertate) a căror sentinţă nu este defi nitivă, cele care execută o sancţiune 
contravenţională sub formă de arest, persoanele condamnate la închisoare 
(privaţiune de libertate) prin hotărîre judecătorească defi nitivă, afl ate în insti-
tuţiile penitenciare, fi ind incluse în listele electorale suplimentare;

c) alegătorii cu drept de vot care în ziua votării se afl ă în staţiuni balne-
are, case de odihnă, spitale amplasate în altă localitate decît locul perma-
nent de trai al bolnavului, dar situate pe teritoriul Republicii Moldova, fi ind 
incluşi în listele electorale suplimentare. 

3. Cererile, în formă scrisă, privind votarea la locul afl ării se depun la 
biroul electoral al secţiei de votare, începînd cu două săptămîni înainte de 
ziua votării şi pînă la ora 18.00 a zilei precedente votării, conform anexei 
nr. 1 la prezenta Instrucţiune. 

În ziua votării, cererile pot fi  făcute în scris pînă la ora 15.00, dacă se 
prezintă şi certifi cat medical.

Cererile scrise privind votarea la locul afl ării se depun personal de că-
tre alegătorii solicitanţi. Persoana care se afl ă în imposibilitate de a depune 
individual cererea privind votarea la locul afl ării, din motive de sănătate 
sau din alte motive temeinice, poate depune cererea prin intermediul unui 
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membru al familiei sale sau, după caz, poate solicita asistentului social din 
cadrul primăriei intervenţia în acest sens.

Persoanele cu dizabilităţi de vedere (orbii) vor putea înainta cereri pri-
vind votarea la locul afl ării inclusiv în formă orală.

Biroul electoral al secţiei de votare va întocmi Registrul cererilor ale-
gătorilor privind votarea la locul afl ării, conform anexei nr. 2 la prezenta 
Instrucţiune.

Pct.3 completat prin hot.CEC nr. 3736 din 29.10.2010
 
4. Alegătorii care au depus cereri conform prevederilor pct. 3 din pre-

zenta Instrucţiune urmează să voteze conform listei de alegători pentru 
votarea la locul afl ării întocmită de biroul electoral al secţiei de votare. Per-
soanele neînscrise într-o asemenea listă nu pot vota la locul afl ării. 

În lista electorală (de bază), în  dreptul numelui persoanei respective 
se face menţiunea „Votat la locul afl ării”. Lista de alegători care au solicitat 
votarea la locul afl ării se anexează la lista electorală (de bază).

5. Alegătorul poate adresa biroului electoral solicitarea, în formă scrisă, 
prin care îşi retrage cererea privind votarea la locul afl ării, în cazul în care a 
dispărut temeiul (motivul) pentru care a solicitat votarea la locul afl ării.

Solicitarea de a retrage cererea privind votarea la locul afl ării se depu-
ne, în formă scrisă, la biroul electoral al secţiei de votare pînă la ora 18.00 
a zilei precedente votării.

Biroul electoral al secţiei de votare care recepţionează solicitarea, cu 
privire la retragerea cererii privind votarea la locul afl ării, efectuează în-
scrierea cu menţiunea „Retrasă” în Registrul cererilor alegătorilor privind 
votarea la locul afl ării, la rubrica Note. Aceşti alegători urmează să voteze 
conform listei electorale (de bază).

 6. Alegătorii specifi caţi în pct. 2 lit. b) şi c) ale prezentei Instrucţiuni sînt 
înscrişi în listele suplimentare de către conducătorii instituţiilor respective. 

În ziua votării, membrii biroului electoral al secţiei de votare se depla-
sează cu urna mobilă în instituţiile respective şi cu formularul listei electo-
rale suplimentare.

7. Numărul de buletine de vot trebuie să coincidă cu numărul de ale-
gători care au solicitat votarea la locul afl ării. Buletinele de vot se elibe-
rează membrilor biroului electoral al secţiei de votare în baza Registrului 
de transmitere a buletinelor de vot, conform anexei nr. 3 la prezenta In-
strucţiune.

8. Numărul de urne de vot mobile se stabileşte prin hotărîre a biroului 
electoral al secţiei de votare, conform anexei nr. 4 la prezenta Instrucţiune.
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9. În ziua alegerilor, la ora 07.00, preşedintele biroului electoral al sec-
ţiei de votare, în prezenţa a cel puţin jumătate din membrii biroului electoral 
şi observatorilor acreditaţi, verifi că urna (urnele) de vot mobilă, o sigilează, 
verifi că existenţa listei de alegători care au solicitat votarea la locul afl ării, 
buletinele de vot, ştampila cu inscripţia „Votat” şi cea cu menţiunea care 
confi rmă votarea în ziua respectivă. 

10. Pentru a asigura buna funcţionare a biroului electoral al secţiei de 
votare în ziua votării, membrii desemnaţi, pentru a se deplasa la locul afl ă-
rii alegătorilor cu urna de vot mobilă, pot fi  însoţiţi de persoanele autorizate 
să asiste la operaţiunile electorale. Membrii biroului electoral plecaţi cu 
urna mobilă trebuie să revină la secţia de votare pînă la ora 21.00.

11. Pentru a evita completarea greşită a buletinelor de vot, membrii 
biroului electoral al secţiei de votare care se deplasează cu urna mobilă, 
urmează să explice alegătorilor procedura de vot prevăzută de Codul elec-
toral, fără a infl uenţa voinţa alegătorului.

12. În cazul în care preşedintele biroului electoral al secţiei de votare 
autorizează scoaterea din localul secţiei de votare a urnei de vot mobile, 
faptul acesta, precum şi lista de alegători care au solicitat votarea la locul 
afl ării sînt aduse la cunoştinţa persoanelor autorizate şi li se asigură po-
sibilitatea să asiste la operaţiunile electorale. Refuzul acestor persoane 
de a însoţi membrii biroului electoral plecaţi cu urna mobilă nu împiedică 
organul electoral să exercite procedura de vot cu urna mobilă. 

13. După efectuarea votării la locul afl ării, buletinele de vot neutilizate 
se returnează biroului electoral al secţiei de votare, despre care fapt se 
consemnează în raportul biroului electoral. 

14. După expirarea timpului rezervat votării, la ora 21.00 preşedintele 
biroului electoral al secţiei de votare, în prezenţa persoanelor autorizate 
să asiste la operaţiunile electorale, verifi că integritatea sigiliului aplicat pe 
urna de vot mobilă. După verifi carea sigiliului, preşedintele biroului electo-
ral al secţiei de votare, în prezenţa membrilor biroului electoral şi a persoa-
nelor autorizate să asiste la operaţiunile electorale, deschide urna mobilă, 
numără buletinele de vot din ea. 

Buletinele din urnele de vot mobile se numără mai întîi separat, se 
confruntă cu numărul de buletine ce au fost eliberate în acest scop, apoi se 
adună la celelalte buletine pentru a număra voturile obţinute de concurenţii 
electorali în cazul alegerilor parlamentare sau locale şi, respectiv, voturile 
ce exprimă opţiunea „pentru” şi „contra” în cazul referendumului.

După numărarea acestora, conform prevederilor art. 56 din Codul elec-
toral, se deschid celelalte urne. 
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Anexa nr. 1

Model
 

Biroul electoral al secţiei de votare nr. ____

CERERE

Subsemnatul(a)_________________________________ anul naşterii ________, 
      numele, prenumele

posesorul (posesoarea) actului de identitate _____________________________, 
          seria, numărul

cu domiciliul /reşedinţa valabilă pe adresa ______________________________,

în legătură cu faptul că nu mă pot prezenta la secţia de votare din motivul

_________________________________________________________________
se indică motivul

________________________________________________________________,

rog să-mi acordaţi posibilitatea de a vota la locul afl ării. 

___  ____________ 20__ _______________ _______________________
  data    ora    semnătura 
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Model  Anexa nr. 3
_________________________________________________________________

alegeri parlamentare, alegeri locale, referendum
_____  _________________ 20__

Biroul electoral al secţiei de votare nr. ____
_________________________________________________________________

satul (comuna), oraşul, municipiul, raionul, UTA Găgăuzia

REGISTRUL
de transmitere a buletinelor de vot membrilor biroului electoral al secţiei 
de votare pentru a fi  eliberate alegătorilor în cazul votării la locul afl ării 

Biroul electoral al secţiei de votare a acordat alegătorilor posibilitatea să voteze la 
locul afl ării în baza cererilor scrise şi a motivelor temeinice.
Membrii biroului electoral al secţiei de votare _____________________________
_________________________________________________________________

 numele, prenumele 
împreună cu observatorii (reprezentanţii concurenţilor electorali/participanţilor la 
referendum) 
_________________________________________________________________

 numele, prenumele
_________________________________________________________________
s-au deplasat la locul afl ării alegătorilor şi au organizat votarea în afara localului 
de votare. 

Ora plecării ora____ ora____ ora____ Total
Numărul de cereri ale alegătorilor
Numărul de buletine de vot primite de membrii 
biroului (grupul mobil)
Semnătura membrului biroului
Numărul de buletine de vot eliberate alegătorilor 
Numărul de buletine de vot completate greşit de 
alegători şi anulate 
Numărul de buletine de vot restituite de membrii 
biroului, neutilizate
Semnătura membrului biroului

Preşedintele 
biroului electoral al secţiei de votare _____________  __________________
           semnătura   numele, prenumele
L.Ş.

Secretarul 
biroului electoral al secţiei de votare _____________  __________________
           semnătura   numele, prenumele
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Anexa nr. 4

Model

_________________________________________________________________
alegeri parlamentare, alegeri locale, referendum

_____  _________________ 20__

Biroul electoral al secţiei de votare nr. ____
_________________________________________________________________

satul (comuna), oraşul, municipiul, raionul, UTA Găgăuzia
 

HOTĂRÎRE 

___  ____________ 20__  Nr. ______

cu privire la numărul de urne de vot mobile 
pentru efectuarea votării la locul afl ării

 
În conformitate cu art. 55 alin. (4) din Codul electoral, biroul electoral al secţiei de 
votare a hotărît să folosească următorul număr de urne mobile:________, atribuin-
du-le numere de ordine corespunzătoare.

Preşedintele 
biroului electoral al secţiei de votare _____________  __________________
           semnătura   numele, prenumele
L.Ş.

Secretarul 
biroului electoral al secţiei de votare _____________  __________________
           semnătura   numele, prenumele
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Aprobată
prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale 

nr. 943 din 1 martie 2005, 
modifi cată şi completată prin hotărîrile CEC 

nr. 387 din 12 decembrie 2006,
nr. 2401 din 27 martie 2009,

nr. 2721 din 10 iulie 2009,
nr. 3663 din 15 octombrie 2010 

INSTRUCŢIUNEA
privind procesul de transmitere şi colectare 

a informaţiilor electorale la organizarea şi desfăşurarea 
alegerilor parlamentare şi locale generale

Titlul Instrucţiunii modifi cat prin hot.CEC nr. 387 din 12.12.2006 

În scopul organizării şi desfăşurării procesului de transmitere şi colec-
tare a informaţiilor electorale pentru alegeri, Comisia Electorală Centrală 
stabileşte următoarele:

1. În sensul prezentei Instrucţiuni, informaţiile electorale reprezintă: in-
formaţiile privind constituirea secţiilor de votare, informaţiile privind deschi-
derea secţiilor de votare, informaţiile privind numărul de alegători incluşi în 
listele electorale, informaţiile privind desfăşurarea votării (numărul de ale-
gători incluşi în listele suplimentare, numărul de alegători care au participat 
la votare), informaţiile cuprinse în procesele-verbale întocmite de birourile 
electorale ale secţiilor de votare, informaţiile conţinute în procesele-verba-
le întocmite de consiliile electorale de circumscripţie.

Pct.1 completat prin hot.CEC nr. 387 din 12.12.2006 
2. În ziua anterioară zilei alegerilor, pînă la ora 10.00, consiliile electo-

rale de circumscripţie transmit Comisiei Electorale Centrale informaţia pri-
vind constituirea secţiilor de votare şi numărul de alegători incluşi în listele 
electorale. Aceste informaţii se introduc într-un formular special (conform 
anexei nr. 1). Responsabil de transmiterea acestei informaţii este preşe-
dintele consiliului electoral de circumscripţie.

În cazul municipiului Chişinău, informaţiile se transmit în baza formula-
relor speciale (conform anexei nr. 2) completate de fi ecare sector (subsec-
tor): Botanica 1, Botanica 2, Buiucani, Centru, Ciocana, Rîşcani, suburbii, 
peste hotare.

Pct.2 modifi cat prin hot. CEC nr. 2721 din 10.07.2009 
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3. În ziua alegerilor, la ora 7.30, consiliile electorale de circumscripţie 
transmit Comisiei Electorale Centrale informaţiile privind deschiderea sec-
ţiilor de votare şi numărul de alegători incluşi în listele electorale. Datele 
privind numărul de alegători incluşi în listele electorale se transmit în baza 
unui formular special (conform anexei nr. 1), semnat de preşedintele con-
siliului. Informaţia se transmite prin reţeaua electronică către CEC.

În cazul municipiului Chişinău, informaţiile se transmit în baza for-
mularelor speciale (conform anexei nr. 2) completate de fi ecare sector 
(subsector): Botanica 1, Botanica 2, Buiucani, Centru, Ciocana, Rîşcani, 
suburbii, peste hotare. Aceste formulare sînt semnate de persoanele 
responsabile de sectorul respectiv. Informaţia se transmite prin reţeaua 
electronică către CEC.

Pct.3 modifi cat prin hot. CEC nr. 2721 din 07.07.2009 
4. În ziua alegerilor, la orele 9.15, 12.15, 15.15, 18.15 şi 21.15, birourile 

electorale ale secţiilor de votare transmit consiliilor electorale de circum-
scripţie, prin intermediul reţelei telefonice, informaţiile privind desfăşura-
rea votării (numărul de alegători incluşi în listele suplimentare, numărul de 
alegători care au participat la votare). Datele se introduc într-un formular 
special (conform anexei nr. 3) care este semnat de preşedintele biroului 
electoral al secţiei de votare.

Pct.4 modifi cat prin hot.CEC nr. 387 din 12.12.2006, nr. 3663 din 15.10.2010 
5. În ziua alegerilor, la orele 9.30, 12.30, 15.30, 18.30 şi 21.30, consi-

liile electorale de circumscripţie, obţinînd informaţiile de la birourile elec-
torale ale secţiilor de votare, completează un formular special (conform 
anexei nr. 4) conţinînd informaţii privind mersul votării (numărul de alegă-
tori incluşi în listele suplimentare, numărul de alegători care au participat la 
votare). Acest formular se semnează de preşedintele consiliului electoral 
de circumscripţie, iar varianta electronică se transmite Comisiei Electorale 
Centrale prin intermediul reţelei electronice la CEC. 

În cazul municipiului Chişinău, informaţiile se transmit în baza formula-
relor speciale (conform anexei nr. 5) completate de fi ecare sector (subsec-
tor): Botanica 1, Botanica 2, Buiucani, Centru, Ciocana, Rîşcani, suburbii, 
peste hotare). Aceste formulare sînt semnate de persoanele responsabile 
de acest sector. Informaţiile privind numărul de alegători incluşi în listele 
electorale se transmit prin reţeaua electronică la CEC. În baza formula-
relor speciale (conform anexei nr. 5), se completează un formular special 
(conform anexei nr. 6) care se semnează de către preşedintele consiliului 
electoral al mun. Chişinău.

Pct.5 modifi cat prin hot.CEC nr.387 din 12.12.2006, nr.3663 din 15.10.2010 
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6. După întocmirea în mai multe exemplare de către biroul electoral al 
secţiei de votare a procesului-verbal privind rezultatele numărării voturilor 
şi semnarea lor, biroul electoral al secţiei de votare predă un exemplar al 
acestuia consiliului electoral de circumscripţie.

Pct.6 expus în redacţie nouă prin hot.CEC nr. 2401 din 27.03.2009 
7. Pe parcursul primirii proceselor-verbale privind rezultatele numărării 

voturilor, consiliul electoral de circumscripţie transmite informaţia cuprinsă 
în procesele-verbale privind rezultatele numărării voturilor întocmite de bi-
rourile electorale ale secţiilor de votare prin intermediul reţelei electronice 
la CEC.

Pct.7 expus în redacţie nouă prin hot.CEC nr. 2401 din 27.03.2009 
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Anexa nr. 1

__________________________________________________________
________________________________

   
INFORMAŢIE

cu privire la constituirea secţiilor de votare
în circumscripţia electorală 

raională (municipală) _______________ nr.____
   

Denumirea localităţii
Numărul 
secţiei de 

votare

Numărul de 
alegători 

incluşi în listele 
electorale

TOTAL …  
Denumirea 1 1  
Denumirea 2 2  
Denumirea 3 3  
Denumirea 4 4  
Denumirea 5 5  
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Anexa nr. 2
 
__________________________________________________________

________________________________
    

INFORMAŢIE
cu privire la constituirea secţiilor de votare
în sectorul (subsectorul) ________________

în circumscripţia electorală municipală Chişinău nr. 1
    

Denumirea localităţii
Numărul 
secţiei de 

votare

Numărul de 
alegători 

incluşi în listele 
electorale

TOTAL ...  
Denumirea ... ...  
Denumirea ... ...  
Denumirea 53 53  
Denumirea 54 54  
... 55  
... 60  
Denumirea ... ...  
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Anexa nr. 3
INFORMAŢIE

cu privire la desfăşurarea alegerilor
_______________________________________________

______________________________

circumscripţia electorală ________________ nr. _______
secţia de votare ___________________ nr. _____

Ora
Numărul de

alegători incluşi în listele 
suplimentare

Numărul de alegători
care au participat la 

votare

9:15   
12:15   
15:15   
18:15   
21:15   

Preşedintele 
biroului electoral al secţiei de votare  ____________________
       semnătura
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Anexa nr. 4

INFORMAŢIE
cu privire la desfăşurarea alegerilor

__________________________________________________________
__________________________________________________________

circumscripţia electorală (sectorul) ________________ nr. _______ 

ora ____________________

Denumirea localităţii
Numărul 
secţiei de 

votare

 Numărul de 
alegători incluşi în 
listele suplimentare

Numărul de 
alegători care au 

participat la votare

Denumirea ... ...   
Denumirea ... ...   
Denumirea 53 53   
Denumirea 54 54   
... 55   
... 60   
Denumirea ... ...  
TOTAL pe circumscripţie

Preşedintele 
consiliului electoral de circumscripţie  ___________________
       semnătura
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Anexa nr. 5

INFORMAŢIE
cu privire la desfăşurarea alegerilor

__________________________________________________________
__________________________________________________________

sectorul (subsectorul) ________________
al circumscripţiei electorale municipale Chişinău nr. 1

ora ____________________

Denumirea localităţii
Numărul 
secţiei de 

votare

 Numărul 
de alegători 

incluşi în listele 
suplimentare

Numărul de 
alegători care 
au participat la 

votare

Denumirea ... ...   
Denumirea ... ...   
Denumirea 53 53   
Denumirea 54 54   
... 55   
... 60   
Denumirea ... ...  
TOTAL pe sector (subsector)

Responsabil 
de sector (subsector)   ______________________
      semnătura
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Anexa nr. 6

INFORMAŢIE

cu privire la desfăşurarea alegerilor
__________________________________________________________

____________________________

circumscripţia electorală municipală Chişinău nr. 1

Ora
Numărul de

alegători incluşi în listele 
suplimentare

Numărul de alegători
care au participat la 

votare

9:30   
12:30   
15:30   
18:30   
21:30   

Preşedintele 
consiliului electoral al mun. Chişinău  ____________________
       semnătura
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Aprobată
prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale 

nr. 3886 din 23 noiembrie 2010

I N S T R U C Ţ I U N E
 privind procedura de desfăşurare a testării votului direct 

şi secret pentru persoanele cu dizabilităţi de vedere 
în alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010

1. Dispoziţii generale

1. Instrucţiunea privind procedura de desfăşurare a testării votului 
direct şi secret pentru persoanele cu dizabilităţi de vedere în alegerile par-
lamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 stabileşte procedura de des-
făşurare a testării votului direct şi secret pentru persoanele cu dizabilităţi 
de vedere, avînd scopul de a promova, proteja şi asigura exercitarea 
deplină şi în egală măsură de către persoanele cu dizabilităţi de vedere 
a drepturilor şi libertăţilor lor fundamentale, precum şi de a promova 
respectarea demnităţii lor inerente.

2. În conformitate cu legislaţia naţională, toţi cetăţenii  Republicii Mol-
dova sînt egali în faţa legii şi a autorităţilor  publice,  fără deosebire de 
rasă, naţionalitate, origine etnică sau  socială, limbă, religie, sex, opinii, 
apartenenţă politică sau avere. 

2. Organizarea votării pentru persoanele 
cu dizabilităţi de vedere

3. Reprezentanţa Asociaţiei Obşteşti Hilfswerk Austria în Moldova (în 
continuare Asociaţia), în parteneriat cu Centrul Euroregional pentru De-
mocraţie din Timişoara, România, va desfăşura, pînă în ziua alegerilor, 
în incinta secţiei de votare, specifi cată în pct. 1 al hotărîrii Comisiei Elec-
torale Centrale nr. 3854 din 19 septembrie 2010, un seminar demonstra-
tiv cu participarea membrilor biroului electoral al secţiei de votare nr. 151 
din circumscripţia electorală municipală Chişinău nr. 1 şi a persoanelor cu 
dizabilităţi de vedere.

Totodată, Asociaţia va efectua instruirea membrilor secţiei de votare 
nr. 151 privind specifi cul votării persoanelor cu dizabilităţi de vedere.

4. La solicitarea persoanelor cu dizabilităţi de vedere, membrii birou-
lui electoral al secţiei de votare respective le acordă asistenţa necesară 
pentru a le aduce la cunoştinţă informaţiile privind concurenţii electorali, 
denumirile cărora sînt înscrise în buletinul de vot, informaţiile elaborate în 
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mod special pentru alegătorii nevăzători şi slabvăzători, le însoţesc pînă la 
cabina pentru vot secret şi, ulterior, la urna de vot staţionară, şi le asigură 
posibilitatea de a intra şi a ieşi în/din sediul secţiei de votare. 

5. Organizarea votării de sine stătătoare a cetăţenilor nevăzători sau 
slabvăzători se efectuează prin asigurarea acestora cu plicuri-trafaret spe-
ciale cu matriţe, aranjate conform amplasării rubricilor cu denumirile con-
curenţilor electorali, şi circumferinţe destinate aplicării ştampilei. 

6. Membrul biroului electoral al secţiei de votare introduce buletinul de 
vot necompletat în plicul-trafaret şi îl eliberează alegătorului cu dizabilităţi 
de vedere în modul pregătit pentru votare. 

7. Alegătorii nevăzători şi slabvăzători vor putea găsi în buletinul de 
vot, prin pipăit şi numărare, poziţia concurentului electoral şi vor aplica în 
circumferinţa plicului-trafaret respectiv ştampila „Votat”. 

8. În cabina de vot secretă, alegătorul cu dizabilităţi de vedere comple-
tează buletinul de vot, îl extrage din plicul-trafaret special, îl împătureşte 
şi îl introduce în urna de vot. După aceasta, plicul-trafaret este restituit 
membrului biroului electoral al secţiei de votare. 

9. Persoanele cu dizabilităţi de vedere sînt în drept să înainteze şi 
cereri de a vota la locul afl ării, inclusiv în formă verbală, conform Instrucţi-
unii cu privire la procedura de vot cu urna mobilă, aprobată prin hotărîrea 
Comisiei Electorale Centrale nr. 3391 din 30 iulie 2010, cu completările 
ulterioare.

10. Alegătorul cu dizabilităţi de vedere, care nu este în stare să com-
pleteze de sine stătător buletinul de vot, are dreptul să invite în cabină o 
altă persoană care să-i acorde ajutorul necesar, cu excepţia membrilor 
biroului secţiei de votare, reprezentanţilor concurenţilor electorali şi a per-
soanelor autorizate să asiste la operaţiile electorale.

11. Secţia de votare, în care se va desfăşura testarea votului direct 
şi secret pentru persoanele cu dizabilităţi de vedere, va fi  dotată supli-
mentar cu două cabine de vot secret special amenajate cu echipament de 
vizualizare a textului: diverse lupe cu/şi fără suport, cu/şi fără iluminare, 
hiperoculari, sisteme televizate cu circuit închis, masă, scaun, iluminare 
suplimentară etc.

3. Organizarea campaniei de informare a persoanelor 
cu dizabilităţi de vedere 

12. În vederea mobilizării alegătorilor nevăzători şi slabvăzători, Aso-
ciaţia va elabora şi va implementa o campanie amplă de informare a per-
soanelor cu dizabilităţi de vedere.
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În cadrul campaniei de informare a persoanelor cu dizabilităţi de vede-
re, Asociaţia va întreprinde un şir de acţiuni:

-  editarea unui poster „Votarea Pas cu Pas pentru persoanele cu 
dizabilităţi de vedere”;

-  expedierea la domiciliu către persoanele cu dizabilităţi de vedere 
arondate la secţia de votare, în care se va desfăşura testarea, a 
unor materiale promoţionale, în format printat şi audio (în partene-
riat cu Societatea Orbilor din Moldova);

-  utilizarea „liniei fi erbinţi” a Comisiei Electorale Centrale pentru in-
formarea persoanelor cu dizabilităţi de vedere;

-  utilizarea altor instrumente de informare a alegătorilor cu dizabi-
lităţi de vedere, cum ar fi : emisiunile radiofonice, spoturile video/
audio, blogurile, web-portaluri. 
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Aprobată
prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale

nr. 3975 din 11 decembrie 2010

INSTRUCŢIUNEA 
privind renumărarea buletinelor de vot de la alegerile 

parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010

1. Prezenta Instrucţiune reglementează procedura de renumărare a 
buletinelor de vot de la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 
2010.

2. Preşedinţii birourilor şi consiliilor electorale sînt obligaţi să aducă la 
cunoştinţa reprezentanţilor concurenţilor electorali şi observatorilor acre-
ditaţi de organele electorale respective conţinutul prezentei Instrucţiuni. 
Membrilor birourilor electorale aceasta se aduce la cunoştinţă contra sem-
nătură. Participanţi la procedura de renumărare se consideră reprezentan-
ţii concurenţilor electorali şi observatorii acreditaţi de organele electorale 
respective, în limitele stabilite de Codul electoral.

3. În ziua stabilită pentru renumărarea buletinelor de vot, preşedinte-
le consiliului electoral de circumscripţie, preşedintele biroului electoral al 
secţiei de votare, ultimul însoţit de cel puţin doi membri şi de paza poliţiei, 
precum şi reprezentanţii concurenţilor electorali în organele electorale şi 
observatorii acreditaţi, la solicitarea acestora, se prezintă la judecătorie 
pentru a lua cutiile (sacii) cu documente electorale. Primirea acestora va fi  
consemnată într-un act de predare-recepţionare a documentelor electora-
le, semnat de preşedintele judecătoriei şi preşedintele consiliului electoral 
de circumscripţie. Preşedintele consiliului electoral, la rîndul său, va preda 
cutiile (sacii) cu documente electorale preşedintelui biroului electoral prin 
act de predare-recepţionare.

4. În cazul municipiului Chişinău, în ziua stabilită pentru renumărarea 
buletinelor de vot, preşedintele însoţit de cel puţin doi membri ai biroului 
electoral al secţiei de votare vor primi cutiile (sacii) cu documente electora-
le de la preturile de sector, unde documentele respective vor fi  depozitate 
în ajun. Birourile electorale ale secţiilor de votare ale suburbiilor munici-
piului Chişinău vor recepţiona cutiile (sacii) cu documente electorale de la 
judecătoria sectorului Centru.

5. Pînă la deschiderea cutiilor (sacilor), membrii birourilor electorale 
ale secţiilor de votare, în prezenţa persoanelor autorizate să asiste la ope-
raţiunile electorale, verifi că integritatea sigiliilor aplicate pe cutii (saci). În 



571

cazul în care sigiliile sînt deteriorate, se va întocmi un proces-verbal, care 
se va anexa la procesul-verbal privind rezultatele renumărării voturilor.

6. După verifi carea sigiliilor de pe cutii (saci), preşedinţii birourilor elec-
torale ale secţiilor de votare, în prezenţa membrilor birourilor electorale şi 
a persoanelor autorizate să asiste la operaţiile electorale, deschid cutiile 
(sacii). 

7. Procesul de renumărare a buletinelor are loc în felul următor: se pun 
toate cutiile (sacii) cu documentele electorale la vedere; se deschide cîte o 
cutie (sac) şi se renumără buletinele de vot. Astfel, un membru al biroului 
electoral al secţiei de votare ia fi ecare buletin, îl ridică în aşa fel ca cei care 
asistă la numărarea voturilor să-l poată vedea şi îl demonstrează pe faţă. 
Buletinul contabilizat se aşază aparte în faţa fanionului/plăcuţei cu denumi-
rea concurentului electoral pentru care s-a dat votul în cauză. 

8. Ordinea de renumărare a buletinelor de vot valabil exprimate pentru 
fi ecare concurent electoral, buletinelor de vot nevalabile, buletinelor neuti-
lizate şi anulate se stabileşte de biroul electoral al secţiei de votare.

9. Documente electorale se perfectează de către birourile şi consiliile 
electorale conform modelelor aprobate de Comisia Electorală Centrală.

10. În cazul în care din partea reprezentanţilor concurenţilor electorali 
au parvenit contestaţii referitoare la procedura de renumărare a voturilor, 
birourile electorale ale secţiilor de votare le vor examina conform procedu-
rii stabilite.

11. Consiliul electoral de circumscripţie, la recepţionarea documentelor 
şi materialelor electorale de la birourile electorale ale secţiilor de votare, 
verifi că corectitudinea întocmirii lor şi întocmeşte procesul-verbal privind 
totalizarea rezultatelor renumărării voturilor şi actul privind totalizarea re-
zultatelor renumărării buletinelor de vot. 

12. Consiliul electoral de circumscripţie transmite judecătoriei de sec-
tor, cutiile/sacii împachetaţi şi sigilaţi prin act de predare-recepţionare. 

13. Rezultatele procesului de renumărare a voturilor se înscriu într-
un act. 

14. În baza actului menţionat, biroul electoral întocmeşte un proces-
verbal al rezultatelor renumărării voturilor. 

15. În procesul renumărării buletinelor de vot, se verifi că listele electo-
rale, inclusiv cele suplimentare.

16. După fi nalizarea de către biroul electoral al secţiei de votare a pro-
cesului de renumărare a buletinelor de vot, cutia (sacul) se închide, se 
sigilează şi se transmite, prin act de predare-recepţionare, către consiliul 
electoral de circumscripţie; în cazul mun. Chişinău, acestea se transmit la 
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pretura de sector membrului Consiliului electoral al circumscripţiei electo-
rale Chişinău.

17. Prezenta Instrucţiune, cu semnăturile participanţilor cărora aceas-
ta le-a fost adusă la cunoştinţă, împreună cu actul menţionat la punctul 10, 
se anexează la procesul-verbal privind rezultatele renumărării voturilor şi 
se transmite consiliului electoral de circumscripţie.

18. Consiliul electoral de circumscripţie, în baza actelor şi procese-
lor-verbale ale birourilor electorale ale secţiilor de votare, va întocmi un 
proces-verbal privind totalizarea rezultatelor renumărării voturilor şi un act 
privind totalizarea rezultatelor renumărării buletinelor de vot pe care le va 
prezenta Comisiei Electorale Centrale.

19. În cazul în care nu va putea fi  convocată majoritatea membrilor 
biroului electoral, numărul necesar de membri va fi  asigurat din partea con-
siliilor locale, iar în cazul mun. Chişinău a preturilor de sector, confi rmaţi 
prin hotărîre a consiliului electoral de circumscripţie respectiv.

20. Procesele-verbale şi actele privind rezultatele renumărării voturilor 
se vor întocmi în mai multe exemplare. Cîte un exemplar va fi  prezentat 
consiliilor electorale de circumscripţie, celelalte exemplare se vor elibera, 
la solicitare, reprezentanţilor concurenţilor electorali şi observatorilor acre-
ditaţi de organele electorale respective.

21. Buletinele de vot din secţiile de votare din afara ţării vor fi  renumă-
rate de către grupuri de lucru constituite dintr-un număr impar, de cel pu-
ţin 7 membri, de membrii Consiliului electoral al circumscripţiei electorale 
municipale Chişinău, de membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare 
respective afl aţi la moment în ţară, precum şi de persoanele din aparatul 
de lucru al consiliului electoral. Hotărîrea de constituire şi componenţa no-
minală a grupurilor de lucru va fi  adoptată de către Consiliul electoral al 
circumscripţiei electorale municipale Chişinău. Renumărarea se va efec-
tua în prezenţa reprezentanţilor concurenţilor electorali şi observatorilor 
acreditaţi, precum şi reprezentanţilor Ministerului Afacerilor Externe şi In-
tegrării Europene.

22. Consiliile electorale de circumscripţie, la solicitarea concurenţilor 
electorali, vor acredita suplimentar observatori din partea acestora şi vor 
confi rma reprezentanţi cu drept de vot consultativ, cu respectarea condi-
ţiilor art. 15 şi art. 63 alin.(1) din Codul electoral.
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H O T Ă R Î R E
cu privire la renumărarea voturilor exprimate 

în alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010

Curtea Constituţională, prin Decizia nr. 5 din 10 decembrie 2010, a dis-
pus renumărarea voturilor exprimate în alegerile parlamentare anticipate 
din 28 noiembrie 2010 în ansamblu pe ţară.  

În conformitate cu art.18, 26 şi 60 alin. (21) din Codul electoral  nr.1381-
XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE:

1. Se ia act de decizia Curţii Constituţionale nr. 5 din 10 decembrie 
2010.

2. Se abrogă hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3953 din 6 de-
cembrie 2010 „Cu privire la dizolvarea consiliilor electorale de circumscrip-
ţie şi a birourilor electorale ale secţiilor de votare”. Consiliile electorale de 
circumscripţie îşi vor anula hotărîrile adoptate cu privire la dizolvarea biro-
urilor electorale ale secţiilor de votare, constituite în vederea organizării şi 
desfăşurării alegerilor parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010.

3. Procesul de renumărare a buletinelor de vot valabil exprimate pen-
tru fi ecare concurent electoral, a buletinelor de vot nevalabile, a buletinelor 
de vot neutilizate şi anulate începe la 15 decembrie 2010, ora 8.00, şi se 
va efectua în conformitate cu Instrucţiunea privind renumărarea buletinelor 
de vot de la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010.

4. Responsabilitatea organizării şi efectuării procesului de renumărare 
se pune în sarcina consiliilor electorale de circumscripţie şi birourilor elec-
torale ale secţiilor de votare, cu asistenţa reprezentanţilor concurenţilor 
electorali şi observatorilor acreditaţi de organele electorale prezenţi.

5. În baza actelor privind rezultatele renumărării buletinelor de vot, bi-
roul electoral al secţiei de votare va întocmi procesul-verbal privind rezul-
tatele renumărării voturilor şi îl va prezenta consiliului electoral de circum-
scripţie respectiv. La procesul-verbal se anexează actul privind rezultatele 
renumărării buletinelor de vot.

6. Consiliile electorale de circumscripţie vor întocmi actele privind tota-
lizarea rezultatelor renumărării voturilor pe circumscripţie şi procesele-ver-
bale privind totalizarea rezultatelor renumărării voturilor pe circumscripţiile 
respective şi le vor depune la Comisia Electorală Centrală la data de 16 
decembrie 2010. La procesele-verbale se vor anexa procesele-verbale de 
renumărare a voturilor ale birourilor electorale ale secţiilor de votare, pre-
cum şi actele cu rezultatele renumărării voturilor.
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7. Buletinele de vot din secţiile de votare din afara ţării vor fi  renumă-
rate de către grupurile de lucru constituite din membrii Consiliului electoral 
de circumscripţie electorală Chişinău, de membrii birourilor electorale ale 
secţiilor de votare respective afl aţi la moment în ţară, precum şi de persoa-
nele din aparatul de lucru al consiliului electoral. Hotărîrea de constituire şi 
componenţa nominală a grupurilor de lucru va fi  adoptată de către  Con-
siliul electoral de circumscripţie electorală Chişinău. Renumărarea se va 
efectua în prezenţa reprezentanţilor concurenţilor electorali şi a observato-
rilor acreditaţi, precum şi a reprezentanţilor Ministerului Afacerilor Externe 
şi Integrării Europene.

8. 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 preve-
derile art. 31 alin. (1) şi art. 35 alin. (6) din Codul electoral.

9. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

Preşedintele
Comisiei Electorale Centrale Eugeniu ŞTIRBU

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale Iurie CIOCAN

Chişinău, 11 decembrie 2010 
Nr. 3973
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H O T Ă R Î R E
cu privire la securizarea procesului de votare 

la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010

În conformitate cu art.18, art.26 lit. b), j) şi art. 53 alin. (1) din Codul 
electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală 
HOTĂRĂŞTE:

1. În vederea executării prevederilor art. 53 alin. (1) din Codul electoral, 
birourile electorale ale secţiilor de votare vor aplica în actele de identitate, 
în baza cărora alegătorii participă la votare, ştampila specială cu menţiu-
nea „Alegeri 28.11.2010”. 

2. Ştampila specială se aplică, odată cu eliberarea buletinului de vot, 
în fi şa de însoţire a buletinului de identitate sau în actul în a cărui bază 
alegătorul votează: 

-  la pagina 8 a fi şei de însoţire a buletinului de identitate;
-  la pagina 4 sau 6 a paşaportului de tip ex-sovietic, unde este apli-

cată ştampila „Cetăţean al Republicii Moldova”;
-  în actul de identitate provizoriu (formularul nr. 9);
-  la pagina 6 sau 8 din paşaportul pentru ieşire şi intrare în ţară, 

pentru secţiile de votare constituite peste hotarele Republicii Mol-
dova;

-  pe verso-ul legitimaţiei de serviciu pentru militarii în termen, în li-
vretul eliberat de Centrul Serviciului Civil şi livretul de marinar.

3. Se aprobă modelul ştampilei speciale „Alegeri 28.11.2010”, conform 
anexei.

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

  
Preşedintele
Comisiei Electorale Centrale Eugeniu ŞTIRBU

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale Iurie CIOCAN

Chişinău, 22 octombrie 2010  
Nr. 3691
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Anexă
la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale

nr. 3691 din 22 octombrie 2010 

Ştampila specială

1. Modelul ştampilei speciale:

Alegeri
28.11.2010

2. Ştampila reprezintă o placă dreptunghiulară cu lungimea de 25 mm 
şi lăţimea de 10 mm, avînd imprimată inscripţia „Alegeri 28.11.2010”. 
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H O T Ă R Î R E
cu privire la demersul Guvernului Republicii Moldova 
nr. 2204-86 din 15 octombrie 2010 privind organizarea 

secţiilor de votare din străinătate pentru alegerile parlamentare 
anticipate din 28 noiembrie 2010

La 18 octombrie 2010, Guvernul Republicii Moldova, prin demersul 
nr. 2204-86 din 15 octombrie 2010, a transmis Comisiei Electorale Centra-
le informaţia despre propunerile privind organizarea secţiilor de votare în 
străinătate, inclusiv în afara misiunilor diplomatice şi consulare. 

Examinînd propunerile parvenite şi în conformitate cu art. 18, 26, şi 29¹ 
din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală 
Centrală HOTĂRĂŞTE:

1. Se stabileşte organizarea secţiilor de votare în străinătate pentru 
alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010, la propunerea 
Guvernului Republicii Moldova (conform anexei).

2. Prezenta hotărîre se aduce la cunoştinţă Guvernului în vederea de-
marării procedurilor de instituţionalizare a acestor secţii de votare.

3. Consiliul electoral al circumscripţiei electorale municipale Chişinău 
nr. 1 în comun cu Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene vor 
constitui secţiile de votare şi birourile electorale ale acestora în termenele 
stabilite de Codul electoral.

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

Preşedintele
Comisiei Electorale Centrale Eugeniu ŞTIRBU

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale Iurie CIOCAN

Chişinău, 19 octombrie 2010
Nr. 3672
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Anexă la hotărîrea 
nr. 3672 din 19 octombrie 2010

LISTA
localităţilor unde se vor organiza secţii de votare 

în străinătate pentru alegerile parlamentare anticipate 
din 28 noiembrie 2010

1 ITALIA (1)
ROMA

> Roma (sediul misiunii)
> Perugia
> Napoli
> Ancona

ITALIA (2)
BOLOGNA

> Bologna (sediul CG)
> Padova 
> Mestre
> Torino
> Verona
> Parma
> Milano
> Trento
> Brescia
> Treviso
> Bergamo
> Faenza

2 MAREA BRITANIE > Londra (sediul misiunii)
3 IRLANDA > Dublin
4 ISRAEL > Tel Aviv (sediul misiunii)
5 CIPRU > Limassol 
6 BELARUS > Minsk (sediul misiunii)

7 ROMÂNIA

> Bucureşti (2 secţii de votare)
> Iaşi (sediul CG)
> Galaţi
> Timişoara
> Braşov 

> Cluj
> Constanţa

8 SUA

> Washington (sediul misiunii)
> New York (sediul RP)
> Portland
> Seattle
> Sacramento
> Hickory
> Atlanta
> Boston
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9 CANADA > Montreal
> Toronto

10 PORTUGALIA

> Lisabona
> Portimao
> Faro
> Setubal

11 FEDERAŢIA RUSĂ

> Moscova (sediul misiunii)
> Sankt-Petersburg 

> Soci
> Surgut

12 AUSTRIA > Viena (sediul misiunii)
13 BULGARIA > Sofi a (sediul misiunii)
14 ELVEŢIA > Geneva (sediul misiunii)

15 SPANIA
> Madrid (sediul misiunii)
> Barcelona
> Santander

16 GRECIA > Atena (sediul misiunii)
> Patra

17 FRANŢA
> Paris (sediul misiunii)
> Strasbourg (sediul RP)
> Marseille

18 GERMANIA > Berlin (sediul misiunii)
> Frankfurt (sediul CG)

19 CHINA > Beijing (sediul misiunii)
20 CEHIA > Praga (sediul misiunii)
21 AZERBAIDJAN > Baku (sediul misiunii)
22 LETONIA > Riga (sediul misiunii)
23 REGATUL BELGIEI > Bruxelles (sediul misiunii)
24 POLONIA > Varşovia (sediul misiunii)
25 SUEDIA > Stockholm (sediul misiunii)
26 ESTONIA > Tallinn (sediul misiunii)
27 LITUANIA > Vilnius (sediul misiunii)
28 UNGARIA > Budapesta (sediul misiunii)

29 TURCIA > Ancara (sediul misiunii)
> Istanbul (sediul CG)

30 UCRAINA
> Kiev (sediul misiunii)
> Odesa (sediul CG)
> Sergheevka (sanatoriul «Victoria»)
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H O T Ă R Î R E
cu privire la modul de participare a cetăţenilor Republicii Moldova, 
domiciliaţi în unităţile administrativ-teritoriale din stînga Nistrului, 

în municipiul Bender şi în unele localităţi ale raionului Căuşeni,
la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010

 Pentru a asigura exercitarea dreptului de vot al cetăţenilor Republicii 
Moldova, domiciliaţi în unităţile administrativ-teritoriale din stînga Nistrului, 
în municipiul Bender şi în unele localităţi ale raionului Căuşeni, afl ate provi-
zoriu în afara controlului suveran din partea autorităţilor constituţionale ale 
Republicii Moldova, la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 
2010 şi în conformitate cu art. 18 şi 26 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 
21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE:

1. Se stabileşte că, în cadrul alegerilor parlamentare anticipate din 28 
noiembrie 2010, cetăţenii Republicii Moldova, domiciliaţi în unităţile admi-
nistrativ-teritoriale din stînga Nistrului, în municipiul Bender şi în unele lo-
calităţi ale raionului Căuşeni, afl ate provizoriu în afara controlului suveran 
al autorităţilor constituţionale ale Republicii Moldova, pot vota în una din 
următoarele secţii de votare:

– secţia de votare nr. 5 amplasată în Gimnaziul nr. 17 (adresa: mun. 
Chişinău, bd. Dacia, 75);

– secţia de votare nr. 120 amplasată în incinta Direcţiei Căilor Ferate 
din Moldova (adresa: mun. Chişinău, str. Vlaicu Pîrcălab, 48);

– secţia de votare nr. 187 amplasată în incinta SA „Transenergore-
paraţie” (adresa: mun. Chişinău, str. Transnistria, 4);

– secţia de votare nr. 24 amplasată în Liceul Teoretic din satul Gura 
Bîcului, raionul Anenii Noi;

– secţiile de votare nr. 40 şi 41 amplasate în Centrul de cultură şi 
tineret din satul Varniţa, raionul Anenii Noi;

– secţia de votare nr. 23 amplasată în Liceul Teoretic „Prometeu” din 
satul Copanca, raionul Căuşeni;

– secţia de votare nr. 27 amplasată în Liceul Teoretic din satul Fîrlă-
deni, raionul Căuşeni;

– secţia de votare nr. 33 amplasată în Casa de cultură din satul Ha-
gimus, raionul Căuşeni;

– secţia de votare nr. 1 amplasată în Liceul Teoretic „Ion Creangă” 
din satul Coşniţa, raionul Dubăsari;

– secţia de votare nr. 2 amplasată în Căminul cultural din satul Coş-
niţa, raionul Dubăsari;

– secţia de votare nr. 3 amplasată în Căminul cultural din satul Coci-
eri, raionul Dubăsari;
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– secţia de votare nr. 4 amplasată în Liceul Teoretic „Vlad Ioviţă” din 
satul Cocieri, raionul Dubăsari;

– secţia de votare nr. 6 amplasată în Căminul cultural din satul Doro-
ţcaia, raionul Dubăsari;

– secţia de votare nr. 10 amplasată în Căminul cultural din comuna 
Molovata Nouă, raionul Dubăsari;

– secţia de votare nr. 12 amplasată în Gimnaziul din satul Pohrebea, 
raionul Dubăsari;

– secţia de votare nr. 13 amplasată în Gimnaziul din satul Pîrîta, ra-
ionul Dubăsari;

– secţia de votare nr. 14 amplasată în Căminul cultural din satul Us-
tia, raionul Dubăsari;

– secţia de votare nr. 74 amplasată în Liceul Teoretic din satul Sănă-
tăuca, raionul Floreşti;

– secţia de votare nr. 42 amplasată în Centrul comunitar din oraşul 
Rezina, raionul Rezina;

– secţia de votare nr. 24 amplasată în Casa de cultură din satul Răs-
căieţi, raionul Ştefan Vodă.

2. Alegătorii specifi caţi la punctul 1 din prezenta hotărîre se înscriu în 
lista suplimentară la prezentarea actului de identitate, ce atestă domici-
liul sau reşedinţa persoanei în localitatea corespunzătoare, iar la rubrica 
„Notă” din această listă se va consemna „ UAT din stînga Nistrului”. 

3. Ministerul Afacerilor Interne, în baza atribuţiilor ce-i revin conform 
prevederilor Codului electoral, va întreprinde toate măsurile necesare pri-
vind menţinerea ordinii publice în localităţile unde îşi au sediul secţiile de 
votare menţionate la punctul 1 din prezenta hotărîre.

 4. În scopul garantării securităţii procesului de votare la secţiile de vo-
tare din localităţile afl ate în Zona de Securitate, Comisia Electorală Centra-
lă face apel către observatorii naţionali, internaţionali şi Comisia Unifi cată 
de Control, în vederea monitorizării desfăşurării paşnice a procesului elec-
toral în cadrul secţiilor de votare menţionate. 

 5. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

Preşedintele
Comisiei Electorale Centrale Eugeniu ŞTIRBU

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale Iurie CIOCAN

Chişinău, 16 noiembrie 2010
Nr. 3835
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H O T Ă R Î R E
cu privire la votarea alegătorilor din comuna Corjova, 
raionul Dubăsari la alegerile parlamentare anticipate 

din 28 noiembrie 2010

Prin hotărîrea nr. 3/1 din 27 octombrie 2010 a Consiliului electoral al 
circumscripţiei electorale raionale Dubăsari nr. 15 a fost constituită secţia 
de votare nr. 5 din comuna Corjova, r-nul Dubăsari, amplasată în Liceul 
Teoretic „Mihai Eminescu”.

Prin hotărîrea nr. 8/8 din 19 noiembrie 2010, Consiliul electoral al cir-
cumscripţiei electorale raionale Dubăsari şi-a modifi cat sus-numita hotă-
rîre, stabilind localul acestei secţii de votare în incinta gimnaziului, str. 
S. Lazo, comuna Corjova, din r-nul Dubăsari.

Ţinînd cont de faptul că pe parcursul ultimilor ani autorităţile necon-
stituţionale de la Tiraspol au blocat prin diverse metode participarea 
alegătorilor din această localitate la scrutinele electorale şi pornind de 
la necesitatea asigurării unui proces electoral liber şi democratic, inclu-
siv prin garantarea dreptului la vot al alegătorilor din această localitate, 
Comisia Electorală Centrală a examinat problema în cauză, a consultat 
opinia alegătorilor din localitatea nominalizată, precum şi a unor instituţii 
de stat şi a ajuns la concluzia că este necesară reamplasarea secţiei 
de votare nr. 5 din comuna Corjova în incinta primăriei satului Cocieri, 
raionul Dubăsari.

Luînd în considerare cele expuse şi în temeiul art. 18 şi 26 din Codul 
electoral nr. 1381–XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală 
HOTĂRĂŞTE:

1. Se anulează hotărîrea nr. 8/8 din 19 noiembrie 2010 a Consiliului 
electoral al circumscripţiei electorale raionale Dubăsari nr. 15 „Cu privire la 
modifi carea şi completarea hotărîrii nr. 3/1 din 27 noiembrie 2010 „Cu pri-
vire la constituirea secţiilor de votare în circumscripţia electorală raională 
Dubăsari nr. 15”.

2. În hotărîrea nr. 3/1 din 27 octombrie 2010 a Consiliului electoral al 
circumscripţiei electorale raionale Dubăsari nr. 15 „Cu privire la constitui-
rea secţiilor de votare în circumscripţia electorală raională Dubăsari nr. 15” 
sintagma „Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, str. Ţărmului 2b, tel. 93506” 
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din rubrica „Adresa localului pentru votare şi modul de contactare pentru 
relaţii” se substituie cu sintagma „satul Cocieri, primăria, str. Renaşterii, 
68, tel. 52244”.

 3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

Preşedintele
Comisiei Electorale Centrale Eugeniu ŞTIRBU

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale Iurie CIOCAN

Chişinău, 23 noiembrie 2010
Nr. 3885
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H O T Ă R Î R E
privind modalitatea participării la votare a studenţilor şi elevilor 

în cadrul alegerilor parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010

În vederea asigurării aplicării uniforme a legislaţiei electorale privind 
modul de participare la votare a studenţilor şi elevilor în cadrul alegerilor 
parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010, în conformitate cu preve-
derile art. 11, 18, 22, 26, 84 alin. (2) şi (3) din Codul electoral nr. 1381-XIII 
din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE: 

1. Se aprobă Circulara privind particularităţile participării la votare a 
studenţilor şi elevilor în cadrul alegerilor parlamentare anticipate din 28 no-
iembrie 2010, conform anexei.

2. Se transmite prezenta Circulară consiliilor electorale de circumscrip-
ţie şi birourilor electorale ale secţiilor de votare în vederea aplicării unifor-
me a prevederilor 84 alin. (2) din Codul electoral.

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

Preşedintele
Comisiei Electorale Centrale Eugeniu ŞTIRBU

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale Iurie CIOCAN

Chişinău, 19 noiembrie 2010
Nr. 3852



585

Aprobată
prin  hotărîrea Comisiei Electorale Centrale

nr. 3852 din 19 noiembrie 2010

C i r c u l a r ă

privind particularităţile participării la votare a studenţilor şi elevilor 
în cadrul alegerilor parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010

În conformitate cu prevederile art. 84 alin. (2) din Codul electoral, stu-
denţii şi elevii cu drept de vot, înmatriculaţi la instituţii de învăţămînt într-o 
localitate în care nu au viză de domiciliu sau de reşedinţă, pot vota la orice 
secţie de votare deschisă în această localitate, fi ind obligaţi să respec-
te următoarele condiţii:

a) să prezinte buletinul de identitate cu fi şa de însoţire;
b) să prezinte carnetul de student cu înscrieri privind instituţia de învă-

ţămînt la care sînt înmatriculaţi în localitatea respectivă;
c) să completeze şi să semneze o declaraţie pe proprie răspundere.

În baza prevederilor articolului citat, Comisia Electorală Centrală ex-
plică că elevii cu drept de vot, înmatriculaţi la instituţii de învăţămînt în-
tr-o localitate în care nu au viză de domiciliu sau de reşedinţă, pot vota 
la orice secţie de votare deschisă în această localitate, la prezentarea 
carnetului de elev şi a actelor prevăzute de art. 84 alin. (2) lit. a) şi c) din 
Codul electoral.

Totodată, Comisia Electorală Centrală atenţionează că obligaţia pre-
zentării carnetului de student/carnetului de elev, precum şi a depunerii de-
claraţiei pe propria răspundere se răsfrînge doar asupra studenţilor şi ele-
vilor cu drept de vot, înmatriculaţi la instituţii de învăţămînt într-o localitate 
în care nu au viză de domiciliu sau de reşedinţă şi care doresc să participe 
la votare în cadrul unei secţii de votare deschise în localitatea respectivă. 

În restul cazurilor, studenţii şi elevii cu drept de vot participă la votare 
în baza regulilor generale prevăzute de legislaţia electorală.
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H O T Ă R Î R E
cu privire la votarea în cadrul alegerilor parlamentare anticipate 

din 28 noiembrie 2010 în baza actelor de identitate 
cu termen de valabilitate expirat

În conformitate cu art. 11, 18, 22, 26 şi 53 alin. (3) din Codul electoral 
nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, precum şi reieşind din experienţa ale-
gerilor trecute, Comisia Electorală Centrală consideră necesar a permite 
cetăţenilor Republicii Moldova cu drept de vot să participe la votare, în 
cadrul alegerilor parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010, în baza 
actelor de identitate cu termen de valabilitate expirat. Din aceste conside-
rente, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE: 

1. Se permite cetăţenilor Republicii Moldova cu drept de vot să partici-
pe la votare, în cadrul alegerilor parlamentare anticipate din 28 noiembrie 
2010, în baza actelor de identitate cu termen de valabilitate expirat. 

2.  Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

Preşedintele
Comisiei Electorale Centrale Eugeniu ŞTIRBU

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale Iurie CIOCAN

Chişinău, 12 noiembrie 2010
Nr. 3817
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H O T Ă R Î R E
cu privire la desfăşurarea testării votului direct şi secret pentru 
persoanele cu dizabilităţi de vedere la alegerile parlamentare 
anticipate din 28 noiembrie 2010 în secţia de votare nr. 151, 

Circumscripţia electorală municipală Chişinău, nr. 1, sectorul Centru

La 26 octombrie 2010, Reprezentanţa Asociaţiei Obşteşti Hilfswerk Aus-
tria în Moldova, în parteneriat cu Centrul Euroregional pentru Democraţie 
din Timişoara, România, a înaintat Comisiei Electorale Centrale un demers, 
prin care solicită aprobarea desfăşurării testării votului direct şi secret pentru 
persoanele cu dizabilităţi de vedere prin utilizarea plicurilor-trafaret speciale 
la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010.

Totodată, a fost înaintată propunerea de a efectua testarea la o secţie 
de votare din municipiul Chişinău, unde locuiesc preponderent persoane 
cu dizabilităţi de vedere. 

Pentru a asigura persoanelor cu dizabilităţi de vedere posibilitatea de 
a-şi exercita pe deplin drepturile politice şi oportunitatea de a benefi cia de 
aceste drepturi în măsură egală cu ceilalţi cetăţeni ai Republicii Moldova şi 
în conformitate cu art. 16 şi 38 din Constituţia Republicii Moldova, Legea 
nr. 821-XII din 24 decembrie 1991 privind protecţia socială a invalizilor, 
Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu 
dizabilităţi, ratifi cată prin Legea nr. 166-XVIII din 9 iulie 2010 şi publicată 
în Monitorul Ofi cial la 23 iulie 2010, precum şi cu art.18, 22 lit. a) şi 26 alin. 
(1) lit. a), b) şi j) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, 
Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă: 
- desfăşurarea testării votului direct şi secret pentru persoanele cu dizabi-

lităţi de vedere prin utilizarea plicului-trafaret special la alegerile parlamenta-
re anticipate din 28 noiembrie 2010 în secţia de votare nr. 151, Circumscrip-
ţia electorală municipală Chişinău, nr. 1, sectorul Centru afl ată pe adresa: 
mun. Chişinău, str. Mioriţa nr. 1 şi amplasată în incinta Casei Radio, Instituţia 
Publică Naţională a Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova”;

- modelul plicului-trafaret special (conform anexei).
2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

Preşedintele
Comisiei Electorale Centrale Eugeniu ŞTIRBU
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale Iurie CIOCAN

Chişinău, 19 noiembrie 2010  
Nr. 3854
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H O T Ă R Î R E
cu privire la stabilirea ordinii de înscriere 

a concurenţilor electorali în buletinul de vot pentru 
alegerile Parlamentului Republicii Moldova

 din 28 noiembrie 2010

În baza proceselor-verbale nr. 1-13 cu privire la ordinea de înscrie-
re în buletinul de vot, întocmite după depunerea actelor necesare pentru 
înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii 
Moldova şi efectuarea tragerii la sorţi, a fost stabilită ordinea de înscriere 
în buletinul de vot a 40 de concurenţi electorali (conform anexei). 

În conformitate cu art. 18, 26, 48 alin. (3) din Codul electoral nr.1381-
XIII din 21 noiembrie 1997 şi pct. 16 din Regulamentul cu privire la proce-
durile de tragere la sorţi, aprobat prin hotărîrea nr. 1811 din 5 august 2008, 
Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE:

1. Se stabileşte ordinea de înscriere a concurenţilor electorali în buleti-
nul de vot pentru alegerea Parlamentului Republicii Moldova din 28 noiem-
brie 2010, după cum urmează:         

Partidul Naţional Liberal 
Partidul Democrat din Moldova
Partidul Liberal 
Partidul „Moldova Unită – Eдиная Молдова”
Partidul Popular Creştin Democrat 
Partidul Mişcarea Acţiunea Europeană 
Partidul Politic „Patrioţii Moldovei’’ 
Partidul Politic „PENTRU NEAM ŞI ŢARĂ”
Partidul Republican din Moldova 
Partidul Politic „Alianţa MOLDOVA NOASTRĂ”
Partidul Umanist din Moldova
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova
Partidul Liberal Democrat din Moldova
Pleşca Valeriu, candidat independent
Partidul Conservator
Stati Gabriel, candidat independent
Partidul Popular Republican 
Mişcarea social-politică „RAVNOPRAVIE” 
Partidul Social Democrat 
Stepaniuc Victor, candidat independent
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Mişcarea Social-Politică a Romilor din Republica Moldova
Nazarenco Evgheni, candidat independent
Russu Gheorghe, candidat independent
Partidul Muncii 
Laguta Maia, candidat independent
Partidul Politic Partidul Ecologist „Alianţa Verde” din Moldova
Ţîmbalist Tatiana, candidat independent
Cereteu Romeo, candidat independent 
Bîrladeanu Afanasie, candidat independent
Bolotnicov Oleg, candidat independent
Cazac Oleg, candidat independent
Ţaulean Vitalie, candidat independent
Burghilă-Leonte Elena, candidat independent 
Cuşnir Valentina, candidat independent  
Demian Alexandru, candidat independent
Iachim Sergiu, candidat independent 
Axenova Natalia, candidat independent  
Lupaşcu Vasile, candidat independent
Banari Sergiu, candidat independent         
Pct. 1 modifi cat  prin hot. CEC nr. 3793 din 9.11.10, nr. 3814 din 12.11.10

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

Preşedintele
Comisiei Electorale Centrale Eugeniu ŞTIRBU

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale Iurie CIOCAN

Chişinău, 5 noiembrie 2010  
Nr. 3770
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Anexă 
la hotărîrea nr. 3770 

din 5 noiembrie 2010,
modifi cată prin hot. CEC 

nr. 3793 din 9.11.10
 

Rezultatele
tragerii la sorţi în vederea determinării ordinii 
de înscriere în buletinul de vot a candidaţilor 

la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova 
din 28 noiembrie 2010

Candidaţii pentru alegerile 
parlamentare

Numărul şi data 
procesului-verbal privind 

tragerea la sorţi

Nr. bile-
ţelului 
extras

Partidul Naţional Liberal Nr.2 din 4 octombrie 2010 1
Partidul Democrat din Moldova Nr.2 din 4 octombrie 2010 2
Partidul Liberal Nr.2 din 4 octombrie 2010 3
Partidul 
„Moldova Unită – Eдиная Молдова” Nr.2 din 4 octombrie 2010 4

Partidul Popular Creştin Democrat Nr.2 din 4 octombrie 2010 5
Partidul Mişcarea Acţiunea Europeană Nr.2 din 4 octombrie 2010 6
Partidul Politic „Patrioţii Moldovei’’ Nr.2 din 4 octombrie 2010 7
Partidul Politic 
„PENTRU NEAM ŞI ŢARĂ” Nr.2 din 4 octombrie 2010 8

Partidul Republican din Moldova Nr.2 din 4 octombrie 2010 9
Partidul Politic 
„Alianţa MOLDOVA NOASTRĂ” Nr.2 din 4 octombrie 2010 10

Partidul Umanist din Moldova Nr.2 din 4 octombrie 2010 11
Partidul Comuniştilor 
din Republica Moldova Nr.2 din 4 octombrie 2010 12

Partidul Liberal Democrat din Moldova Nr.3 din 11 octombrie 2010 13
Pleşca Valeriu, candidat independent Nr.4 din 12 octombrie 2010 14
Partidul Conservator Nr.5 din 13 octombrie 2010 15
Stati Gabriel, candidat independent Nr.6 din 15 octombrie 2010 16
Partidul Popular Republican Nr.7 din 19 octombrie 2010 17
Mişcarea social-politică 
„RAVNOPRAVIE” Nr.8 din 20 octombrie 2010 18
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Candidaţii pentru alegerile 
parlamentare

Numărul şi data 
procesului-verbal privind 

tragerea la sorţi

Nr. bile-
ţelului 
extras

Partidul Social Democrat Nr.8 din 20 octombrie 2010 19
Stepaniuc Victor, candidat independent Nr.8 din 20 octombrie 2010 20
Mişcarea Social-Politică a Romilor 
din Republica Moldova Nr.9 din 21 octombrie 2010 21

Nazarenco Evgheni, 
candidat independent Nr.10 din 22 octombrie 2010 22

Russu Gheorghe,
candidat independent Nr.10 din 22 octombrie 2010 23

Partidul Muncii Nr.11 din 25 octombrie 2010 24
Laguta Maia, candidat independent Nr.11 din 25 octombrie 2010 25
Pаrtidul Politic Partidul Ecologist 
„Alianţa Verde” din Moldova                    Nr.11 din 25 octombrie 2010 26

Ţîmbalist Tatiana, 
candidat independent Nr.11 din 25 octombrie 2010 27

Cereteu Romeo, candidat independent Nr.12 din 27 octombrie 2010 28
Bîrladeanu Afanasie, 
candidat independent Nr.12 din 27 octombrie 2010 29

Volneanschi Leonid, 
candidat independent Nr.12 din 27 octombrie 2010 30

Bolotnicov Oleg, candidat independent Nr.12 din 27 octombrie 2010 31
Cazac Oleg, candidat independent Nr.12 din 27 octombrie 2010 32
Ţaulean Vitalie, candidat independent     Nr.13 din 28 octombrie 2010 33
Burghilă-Leonte Elena, 
candidat independent Nr.13 din 28 octombrie 2010 34

Cuşnir Valentina, 
candidat independent Nr.13 din 28 octombrie 2010 35

Demian Alexandru, 
candidat independent Nr.13 din 28 octombrie 2010 36

Iachim Sergiu, candidat independent Nr.13 din 28 octombrie 2010 37
Axenova Natalia, 
candidat independent   Nr.13 din 28 octombrie 2010 38

Lupaşcu Vasile, candidat independent Nr.13 din 28 octombrie 2010 39
Banari Sergiu, candidat independent  Nr.13 din 28 octombrie 2010 40
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H O T Ă R Î R E
cu privire la aprobarea modelului şi textului buletinului de vot 

pentru alegerile în Parlamentul Republicii Moldova 
din 28 noiembrie 2010 

În conformitate cu art. 18, 26 alin.(1) lit. f), 48, 49 şi 83 din Codul elec-
toral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HO-
TĂRĂŞTE:

1. Se aprobă modelul buletinului de vot pentru alegerile în Parlamentul 
Republicii Moldova din 28 noiembrie 2010. 

Buletinul de vot este divizat în 39 de patrulatere, fi ecare avînd dimen-
siunile de 110 mm pe 20 mm. Lungimea buletinului este de 945 mm, iar 
lăţimea – de 140 mm.

La o distanţă de 15 mm deasupra primului patrulater, se aplică două 
numere: în partea stîngă – numărul de ordine al circumscripţiei electorale, 
iar în partea dreaptă – numărul de ordine al secţiei de votare.

În patrulater, în partea stîngă se imprimă simbolul concurentului electoral 
cu dimensiunile de 15 mm pe 15 mm; în centru se înscrie denumirea partidului, 
mişcării social-politice sau numele şi prenumele candidatului independent. 

În partea dreaptă se imprimă un cerc cu diametrul de 15 mm, în care 
alegătorul urmează să aplice ştampila cu inscripţia „Votat”.

Distanţa dintre patrulatere este de 2,5 mm.
2. Se aprobă textul buletinului de vot pentru alegerea în Parlamentul 

Republicii Moldova din 28 noiembrie 2010. Concurenţii electorali se înscriu 
în buletinul de vot cu litere majuscule în ordinea, stabilită prin hotărîrea 
nr. 3770 din 5 noiembrie 2010, cu modifi cările ulterioare, conform tragerii la 
sorţi efectuată de către Comisia Electorală Centrală, după cum urmează:

PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL 
PARTIDUL DEMOCRAT DIN MOLDOVA
PARTIDUL LIBERAL 
PARTIDUL „MOLDOVA UNITĂ – EДИНАЯ МОЛДОВА”
PARTIDUL POPULAR CREŞTIN DEMOCRAT 
PARTIDUL MIŞCAREA ACŢIUNEA EUROPEANĂ 
PARTIDUL POLITIC „PATRIOŢII MOLDOVEI’’ 
PARTIDUL POLITIC „PENTRU NEAM ŞI ŢARĂ”
PARTIDUL REPUBLICAN DIN MOLDOVA 
PARTIDUL POLITIC „ALIANŢA MOLDOVA NOASTRĂ”
PARTIDUL UMANIST DIN MOLDOVA
PARTIDUL COMUNIŞTILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA
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PARTIDUL LIBERAL DEMOCRAT DIN MOLDOVA
PLEŞCA VALERIU, candidat independent
PARTIDUL CONSERVATOR
STATI GABRIEL, candidat independent
PARTIDUL POPULAR REPUBLICAN 
MIŞCAREA SOCIAL-POLITICĂ „RAVNOPRAVIE” 
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 
STEPANIUC VICTOR, candidat independent
MIŞCAREA SOCIAL-POLITICĂ A ROMILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA
NAZARENCO EVGHENI, candidat independent
RUSSU GHEORGHE, candidat independent
PARTIDUL MUNCII 
LAGUTA MAIA, candidat independent
PARTIDUL POLITIC PARTIDUL ECOLOGIST „ALIANŢA VERDE” DIN MOLDOVA
ŢÎMBALIST TATIANA, candidat independent
CERETEU ROMEO, candidat independent 
BÎRLADEANU AFANASIE, candidat independent
BOLOTNICOV OLEG, candidat independent
CAZAC OLEG, candidat independent
ŢAULEAN VITALIE, candidat independent
BURGHILĂ-LEONTE ELENA, candidat independent 
CUŞNIR VALENTINA, candidat independent 
DEMIAN ALEXANDRU, candidat independent
IACHIM SERGIU, candidat independent 
AXENOVA NATALIA, candidat independent 
LUPAŞCU VASILE, candidat independent
BANARI SERGIU, candidat independent 

3. Buletinele de vot se vor tipări pe hîrtie opacă (mată) de culoare albă. 
4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

Preşedintele
Comisiei Electorale Centrale Eugeniu ŞTIRBU

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale Iurie CIOCAN

Chişinău, 12 noiembrie 2010
Nr. 3815
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HOTĂRÎRE
cu privire la tipărirea şi distribuirea buletinelor de vot

 pentru alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010

În conformitate cu art. 18, 26 şi 49 din Codul electoral nr.1381-XIII din 
21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE:

1. Buletinele de vot pentru alegerile parlamentare anticipate din 28 no-
iembrie 2010 se tipăresc în număr de 2810337 ex. dintre care în limba de 
stat 2112732 ex. şi 697605 ex. în limba rusă. 

2. Buletinele de vot tipărite se vor distribui consiliilor electorale de cir-
cumscripţie, după cum urmează:

Circumscripţia electorală
Numărul 

de 
alegători

Total 
buletine 
solicitate

În limba 
de stat

În limba 
rusă

Chişinău, nr.1

- Secţiile de votare din străinătate

613533 626446
130530

405325
106250

221121
24280

Bălţi, nr. 2 106625 107195 53811 53384

Anenii Noi, nr. 4
- UAT din stînga Nistrului, 
mun. Bender, unele localităţi 
ale raionului Căuşeni

66145 66145
6000

53967
3000

12178
3000

Basarabeasca, nr. 5 16126 16126 9019 7107

Briceni, nr. 6 57683 57683 41204 16479

Cahul, nr. 7 92450 92450 71296 21154

Cantemir, nr. 8 44480 44480 41407 3073

Călăraşi, nr. 9
- Staţiunea balneară (secţia de 
votare nr.19)

61067 61067
260

57512
200

3555
60

Căuşeni, nr. 10
- UAT din stînga Nistrului, 
mun. Bender, unele localităţi 
ale raionului Căuşeni
- Spitalul raional 
(secţia de votare nr. 7)

65757 65757
1000

300

57188
500

250

8569
500

50

Cimişlia, nr. 11 45297 45297 38958 6339
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Circumscripţia electorală
Numărul 

de 
alegători

Total 
buletine 
solicitate

În limba 
de stat

În limba 
rusă

Criuleni, nr. 12 57351 57351 54701 2650

Donduşeni, nr.13 31882 31882 24634 7248

Drochia, nr. 14 67076 67076 59669 7407

Dubăsari, nr.15
- UAT din stînga Nistrului, 
mun. Bender, unele localităţi 
ale raionului Căuşeni 

26904 26904
3000

23782
1500

3122
1500

Edineţ, nr. 16 63519 63519 44285 19234

Făleşti, nr. 17 70640 70640 56743 13897

Floreşti, nr. 18
- UAT din stînga Nistrului, 
mun. Bender, unele localităţi 
ale raionului Căuşeni 

68736 68736
1000

55131
400

13605
600

Glodeni, nr. 19 45850 45850 37047 8803

Hînceşti, nr. 20 90843 90843 84583 6260

Ialoveni, nr. 21 76794 76794 73749 3045

Leova, nr. 22 41577 41577 34289 7288

Nisporeni, nr.23 44446 44446 44446 -

Ocniţa, nr. 24 40758 40758 23682 17076

Orhei, nr. 25 94461 94461 88111 6350

Rezina, nr. 26
- UAT din stînga Nistrului, 
mun. Bender, unele localităţi 
ale raionului Căuşeni
- Penitenciarul nr.17 
(secţia de votare nr. 8)

36912 36912
2500

400

33552
1000

300

3360
1500

100

Rîşcani, nr. 27 53287 53287 38510 14777

Sîngerei, nr. 28 66505 66505 56422 10083

Soroca, nr. 29 70606 70606 61393 9213

Străşeni, nr. 30 72766 72766 69831 2935
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Circumscripţia electorală
Numărul 

de 
alegători

Total 
buletine 
solicitate

În limba 
de stat

În limba 
rusă

Şoldăneşti, nr. 31 32510 32510 31937 573

Ştefan Vodă, nr. 32
- UAT din stînga Nistrului, 
mun. Bender, unele localităţi 
ale raionului Căuşeni

53139 53367
300

48579
150

4788
150

Taraclia, nr. 33 33226 33226 2169 31057

Teleneşti, nr. 34 50957 50957 50457 500

Ungheni, nr. 35 84481 84481 71353 13128

UTA Găgăuzia, nr. 36 108181 108181 1474 106707

Total 2652570 2811571 2113766 697805

Pct. 2 modifi cat prin hot. CEC nr. 3864 din 19.11.10, nr.3914 din 26.11.10, 
nr. 3937 din 27.11.10

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

Preşedintele
Comisiei Electorale Centrale Eugeniu ŞTIRBU

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale Iurie CIOCAN

Chişinău, 12 noiembrie 2010 
Nr. 3816
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3.8. PROIECTUL-PILOT DE TESTARE 
A UNOR MODULE ALE SISTEMULUI INFORMAŢIONAL 

AUTOMATIZAT DE STAT “ALEGERI”

H O T Ă R Î R E
cu privire la statutul operatorilor proiectului-pilot de testare 

a unor module ale Sistemului Informaţional Automatizat de Stat 
„Alegeri” în ziua alegerilor parlamentare anticipate 

din 28 noiembrie 2010

În vederea implementării legii nr. 101 din  15 mai 2008 cu privire la 
Concepţia Sistemului informaţional automatizat de stat „Alegeri”, la 28 no-
iembrie 2010, data alegerilor parlamentare anticipate, Comisia Electorală 
Centrală va testa unele module ale Sistemului Informaţional Automatizat 
de Stat „Alegeri” în 43 de secţii de votare din sectorul Centru al mun. Chi-
şinău. În legătură cu aceasta, a apărut necesitatea prezenţei în secţiile de 
votare respective, pe parcursul întregii zile a operatorilor proiectului-pilot 
menţionat. Reieşind din faptul că art.55 alin. (8) din Codul electoral nr. 
1381-XIII din 21 noiembrie 1997, stipulează expres categoriile de persoa-
ne care au dreptul să asiste la toate operaţiunile electorale şi în conformita-
te cu art. 18 şi art. 26 lit.b) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 
1997 şi legea nr. 101 din  15 mai 2008 cu privire la Concepţia Sistemului 
informaţional automatizat de stat „Alegeri”, Comisia Electorală Centrală 
HOTĂRĂŞTE:

1. Se permite operatorilor proiectului-pilot de testare a unor module 
ale Sistemului Informaţional Automatizat de Stat „Alegeri” să asiste la toa-
te operaţiunile electorale din ziua votării în secţiile de votare nr. 112-154, 
conform anexei.

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.
Modifi cată prin hot. CEC nr. 3916 din 26 noiembrie 2010

Preşedintele
Comisiei Electorale Centrale Eugeniu ŞTIRBU

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale Iurie CIOCAN
 

Chişinău, 9 noiembrie 2010
Nr. 3801
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Notă informativă 
privind proiectul-pilot de testare a Registrului electronic 
al alegătorilor în ziua alegerilor parlamentare anticipate 

din 28 noiembrie 2010

În ziua alegerilor parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010, în 
43 de secţii de votare din sectorul Centru al municipiului Chişinău s-a 
desfăşurat un proiect-pilot de testare a Registrului electronic al alegători-
lor care este parte componentă a Sistemului informaţional automatizat de 
stat „Alegeri”. Pentru a realiza proiectul-pilot, s-au importat din baza de 
date a Întreprinderii de Stat „Centrul Resurselor Informaţionale de Stat 
„Registru” (ÎS „CRIS „Registru”) datele despre persoanele cu drept de 
vot ale sectorului Centru în baza de date a Comisiei Electorale Centrale. 
Aceste date au fost suprapuse cu listele electorale transmise de Pretura 
sectorului Centru, iar diferenţele apărute au fost prelucrate manual. În 
acest fel s-au pregătit listele electorale electronice pentru tot sectorul 
Centru al municipiului Chişinău.    

Registrul electronic al alegătorilor este un sistem informaţional unic 
integrat de evidenţă a alegătorilor din Republica Moldova, destinat colec-
tării, stocării, actualizării şi analizei informaţiei despre cetăţenii Republicii 
Moldova care au atins vîrsta de 18 ani şi nu sînt legal limitaţi în drepturile 
lor civile.

În fi ecare dintre secţiile de votare unde s-a desfăşurat proiectul (nr. 112 
– 156 din sectorul Centru al municipiului Chişinău) au fost instalate cîte 
două laptopuri conectate prin conexiune VPN la baza de date a Comisiei 
Electorale Centrale.

Au fost selectaţi şi instruiţi 90 de operatori care au lucrat în ziua scru-
tinului la secţiile de votare enumerate. Operatorii au verifi cat dacă persoa-
na care s-a prezentat la secţia de votare are dreptul să voteze anume la 
această secţie sau dacă este înscrisă la o altă secţie de votare. Sistemul 
afi şează aceste date, după ce operatorul introduce seria şi numărul buleti-
nului sau IDNP al alegătorului în cîmpul respectiv din sistem. 

S-au pregătit 90 de laptopuri pentru operatori, toate au fost conectate 
la internet prin tehnologia 3G şi la fi ecare calculator s-a instalat un soft 
special care crea conexiune securizată VPN cu serverul Comisiei Electo-
rale Centrale prin canalul de fi bră optică oferit de Î.S. „Centrul de teleco-
municaţii speciale”.  

Alegătorilor înscrişi în listele electorale din sectorul Centru le-au fost 
distribuite în cutiile poştale foi volante (bilingve), iar la sediul secţiilor de 
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votare au fost afi şate postere, prin care au fost informaţi că pot participa la 
înregistrarea electronică.  Pentru aceasta trebuiau să prezinte operatorului 
din secţia de votare actul de identitate în baza căruia se permite participa-
rea la votare. 

Proiecte-pilot similare s-au desfăşurat deja cu succes în timpul alegeri-
lor locale din s. Ştefăneşti şi s. Semionovca, r-nul Ştefan Vodă (noiembrie 
2009) şi or. Sîngera, mun. Chişinău (mai 2010), şi la referendumul republi-
can din 5 septembrie 2010.   
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H O T Ă R Î R E
cu privire la efectuarea în ziua de 28 noiembrie 2010 

a unui sondaj de opinie la ieşirea din secţiile de votare 
(de tip „exit-poll”)

La data de 19 noiembrie 2010 Î.M. „Ştiri Media Grup” S.R.L. (Postul de 
televiziune Publika TV), în comun cu S.C. „Institutul Român pentru Evalu-
are şi Strategie” S.R.L., a depus la Comisia Electorală Centrală un demers 
prin care informează că va organiza la 28 noiembrie 2010 un sondaj de 
opinie la ieşirea din secţiile de votare (de tip „exit-poll”). 

În urma verifi cării documentelor prezentate pentru acreditarea a 108 
operatori de interviu la exit-poll, au fost depistate 2 persoane care nu au 18 
ani împliniţi, iar pentru 3 persoane nu au fost prezentate copiile buletinului 
de identitate. Menţionăm că operatorii de interviu trebuie să fi e persoane 
cu drept de vot, pentru acreditarea cărora trebuie prezentată copia buleti-
nului de identitate.

În conformitate cu art. 18 şi art. 641 alin. (10) din Codul electoral nr. 1381-
XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE:

1. Se acceptă solicitarea Î.M. „Ştiri Media Grup” S.R.L. (Postul de tele-
viziune Publika TV) şi S.C. „Institutul Român pentru Evaluare şi Strategie” 
S.R.L. de a efectua la 28 noiembrie 2010 un sondaj de opinie la ieşirea din 
secţiile de votare (de tip „exit-poll”).

2. Se aprobă textul scrisorii cu instrucţiunile,  de care se vor conduce 
operatorii de interviu (grupurile de operatori de interviu) antrenate în reali-
zarea sondajului de opinie la ieşirea din secţiile de votare (anexa nr. 1).

3. Se acreditează 103 persoane desemnate să efectueze sondajul de 
opinie, conform listei din anexa nr. 2, în care sînt indicate datele lor de 
identifi care.

4. Se aprobă modelul legitimaţiei operatorului de interviu pentru son-
dajul de opinie la ieşirea din secţiile de votare (de tip „exit-poll”). 

5. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

Preşedintele
Comisiei Electorale Centrale Eugeniu ŞTIRBU

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale Iurie CIOCAN

Chişinău, 19 noiembrie 2010
Nr. 3851
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Anexa nr. 1
la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale 

nr. 3851 din 19 noiembrie  2010

Către:

Î.M. „Ştiri Media Grup” S.R.L. (Postul de televiziune Publika TV) 
S.C. „Institutul Român pentru Evaluare şi Strategie” S.R.L.
Preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare

Urmare a solicitării Î.M. „Ştiri Media Grup” S.R.L. (Postul de televiziune 
Publika TV) şi S.C. „Institutul Român pentru Evaluare şi Strategie” S.R.L. 
din 19 noiembrie 2010 privind efectuarea la 28 noiembrie 2010 a unui son-
daj de opinie la ieşirea din secţiile de votare (de tip „exit-poll”), comunicăm 
următoarele.

Prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3851 din 19 noiembrie 
2010,  s-a acceptat solicitarea Î.M. „Ştiri Media Grup” S.R.L. (Postul de 
televiziune Publika TV), depusă în comun cu S.C. „Institutul Român pentru 
Evaluare şi Strategie” S.R.L., de a efectua la 28 noiembrie 2010 sondajul 
de opinie la ieşirea din secţiile de votare (de tip „exit-poll”). 

La efectuarea sondajului, operatorii de interviu se vor conduce de ur-
mătoarele instrucţiuni:

- persoanele care efectuează sondajul vor păstra secretul votării şi 
vor conştientiza că violarea secretului votului constituie infracţiune 
şi se pedepseşte conform legislaţiei;

- sondarea (chestionarea respondenţilor care au acceptat participa-
rea la sondaj) să se facă în afara spaţiilor în care se votează, dar 
în clădirea în care este amplasată secţia de votare sau imediat la 
ieşirea din clădirea, în care este amplasată secţia de votare – în 
cazul în care ieşirea din spaţiul de votare este direct în stradă;

- persoanele care efectuează sondajul vor purta la vedere legitimaţii 
de identifi care şi vor respecta interdicţia de a purta şi arăta ecusoa-
ne, insigne sau alte însemne de agitaţie electorală;

- operatorii de interviu nu pot avea domiciliul în localitatea unde se 
desfăşoară sondajul şi nu pot fi  persoane de încredere/reprezen-
tanţi ai vreunui concurent electoral, observatori sau reprezentanţi 
ai mijloacelor de informare în masă.
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H O T Ă R Î R E
cu privire la efectuarea în ziua de 28 noiembrie 2010 

a unui sondaj de opinie la ieşirea din secţiile de votare 
(de tip „exit-poll”)

La data de 22 noiembrie 2010, Centrul de Investigaţii Sociologice şi 
Marketing „C.B.S.-AXA” S.R.L. a depus la Comisia Electorală Centrală un 
demers prin care informează că va organiza la 28 noiembrie 2010 un son-
daj de opinie la ieşirea din secţiile de votare (de tip „exit-poll”). 

În conformitate cu art. 18 şi art. 641 alin. (10) din Codul electoral nr. 1381-
XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE:

1. Se acceptă solicitarea Centrului de Investigaţii Sociologice şi Mar-
keting „C.B.S.-AXA” S.R.L. de a efectua la 28 noiembrie 2010 un sondaj 
de opinie la ieşirea din secţiile de votare (de tip „exit-poll”).

2. Se aprobă textul scrisorii cu instrucţiunile,  de care se vor conduce 
operatorii de interviu (grupurile de operatori de interviu) antrenate în reali-
zarea sondajului de opinie la ieşirea din secţiile de votare (anexa nr. 1).

3. Se acreditează 258 de persoane desemnate să efectueze sondajul 
de opinie, conform listei din anexa nr. 2, în care sînt indicate datele lor de 
identifi care.

4. Se aprobă modelul legitimaţiei operatorului de interviu pentru son-
dajul de opinie la ieşirea din secţiile de votare (de tip „exit-poll”). 

5. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

Preşedintele
Comisiei Electorale Centrale Eugeniu ŞTIRBU

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale Iurie CIOCAN

Chişinău, 23 noiembrie 2010
Nr. 3911
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Anexa nr. 1
la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale 

nr. 3911 din 23 noiembrie  2010

Către:

Centrul de Investigaţii Sociologice şi Marketing „C.B.S.-AXA” S.R.L.

Urmare a solicitării Centrului de Investigaţii Sociologice şi Marketing 
„C.B.S.-AXA” S.R.L. din 22 noiembrie 2010 privind efectuarea la 28 no-
iembrie 2010 a unui sondaj de opinie la ieşirea din secţiile de votare (de tip 
„exit-poll”), comunicăm următoarele.

Prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3910 din 23 noiembrie 
2010,  s-a acceptat solicitarea Centrului de Investigaţii Sociologice şi Mar-
keting „C.B.S.-AXA” S.R.L. de a efectua la 28 noiembrie 2010 sondajul de 
opinie la ieşirea din secţiile de votare (de tip „exit-poll”). 

La efectuarea sondajului, operatorii de interviu se vor conduce de ur-
mătoarele instrucţiuni:

- persoanele care efectuează sondajul vor păstra secretul votării şi 
vor ţine cont de faptul că violarea secretului votului constituie in-
fracţiune şi se pedepseşte conform legislaţiei;

- sondarea (chestionarea respondenţilor care au acceptat participa-
rea la sondaj) se va face în afara spaţiilor în care se votează, dar 
în clădirea în care este amplasată secţia de votare sau imediat la 
ieşirea din clădirea, în care este amplasată secţia de votare – în 
cazul în care ieşirea din spaţiul de votare este direct în stradă;

- persoanele care efectuează sondajul vor purta la vedere legitimaţii 
de identifi care şi vor respecta interdicţia de a purta şi arăta ecusoa-
ne, insigne sau alte însemne de agitaţie electorală;

- operatorii de interviu nu pot avea domiciliul în localitatea unde se 
desfăşoară sondajul şi nu pot fi  persoane de încredere/reprezen-
tanţi ai vreunui concurent electoral, observatori sau reprezentanţi 
ai mijloacelor de informare în masă.
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Sondaj de opinie realizat de Centrul de Investigaţii Sociologice 
şi Marketing „CBS-AXA” la ieşirea din secţiile de votare

Aspecte metodologice

Studiul a fost realizat pe un eşantion reprezentativ pentru secţiile de 
votare din sectorul Centru a mun. Chişinău.

Numărul de secţii incluse în eşantion constituie 11.
Selecţia secţiilor a fost realizată printr-o procedură de selecţie simplă 

aleatorie, prin aplicarea unui pas statistic asupra listei secţiilor ordonate 
după mărime.

Alegătorii au fost selectaţi prin intermediul unui pas statistic individual 
pentru fi ecare secţie, stabilit în funcţie de numărul de alegători incluşi în 
listele de bază.

Au fost intervievaţi în total 1257 de alegători.
Sondajul este reprezentativ pentru secţiile de votare din sectorul Centru, 

mun. Chişinău, cu o marjă de eroare statistică care nu depăşeşte ±3%.
Rata de refuzuri înregistrată: 17,5%.
Eşantionul care a rezultat are următoarele caracteristici:
– O uşoară feminizare, în sensul predominării în eşantion a femeilor 

(55,1%);
– O structură pe vîrste deplasată spre vîrstele tinere (40,3% respon-

denţi sub 30 de ani);
– Jumătate din eşantion sînt persoane cu studii superioare;
– O structură etnică care refl ectă în general repartiţia populaţiei mu-

nicipiului Chişinău după apartenenţă etnică;
– Aproape o treime de respondenţi (29,9%) sînt vorbitori ai unei limbi 

minoritare. 
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Tabelul 1. Structura eşantionului
Intervievaţi Refuzuri

Sex:
Masculin 44.9% 44.5%
Feminin 55.1% 55.5%

Vîrstă:

18-29 de ani 40.3% 24.7%
30-44 de ani 25.2% 32.4%
45-59 de ani 22.0% 30.6%
60+ ani 12.4% 12.3%

Studii: 

Fără studii 0.4%
Studii medii incomplete (9 clase) 4.0%
Şcoală generală (11 clase) 6.8%
Şcoală profesională 13.3%
Liceu (12 clase) 13.8%
Studii superioare incomplete (colegiu) 10.7%
Studii superioare complete 50.4%
REFUZ 0.6%

Etnia: 

Moldovean 71.4%
Român 8.5%
Rus 11.9%
Ucrainean 4.8%
Găgăuz 0.4%
Bulgar 1.4%
Alta 1.0%
REFUZ 0.8%

Limba 
vorbită 
de obicei:

Moldovenească / Română 69.4%
Rusă 29.6%
Alta 0.3%
REFUZ 0.7%

La general, eşantionul refl ectă structura populaţiei municipiului Chişi-
nău după principalele caracteristici demografi ce. 

Dat fi ind că structura pe vîrste ale alegătorilor care au participat în 
studiu diferă de cea a votanţilor care au refuzat să fi e intervievaţi, în baza 
de date s-a aplicat ponderarea după criteriul vîrstă. Diferenţa maximală 
înregistrată între datele ponderate şi neponderate constituie 0,2%.
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Gradul de satisfacţie de procedura testării

Procedura testării registrului electronic al alegătorilor implică un grad 
pronunţat de satisfacţie. Aproape nouă din zece alegători (85%) se declară 
satisfăcuţi de procedura testării registrului electronic.

În rîndul celorlalţi alegători întervievaţi predomină cei care au refuzat 
să ofere un răspuns la această întrebare şi doar 7% se declară nesati-
sfăcuţi. Un procent relativ înalt de refuzuri (8%) în a oferi un răspuns la 
această întrebare presupunem că se explică prin gradul redus de posesie 
a deprinderilor de lucru la computer, în rîndul acestor alegători.

Figura 1. Gradul de satisfacţie de procedura testării

Sînteţi satisfăcut de procedura testării Registrului electronic al alegătorilor?

Gradul de satisfacţie, pe de o parte, variază după diferite caracteristici 
socio-demografi ce, pe de altă parte în toate grupurile majoritatea absolută 
a respondenţilor se declară mulţumiţi de procedura testării registrului. 

În special remarcăm corelaţia negativă cu vîrsta, odată cu înaintarea 
în vîrstă creşte procentul celor nemulţumiţi. Acest aspect la fel s-ar datora 
faptului că persoanele cu vîrste mai înaintate, posedînd într-o măsură mai 
mică computerul, au răspuns după principiul negării a ceea ce este necu-
noscut.

Un alt aspect de remarcat este faptul că tocmai persoanele cu studii 
superioare într-o măsură mai mare se declară nesatisfăcuţi de procedura 
testării registrului.  

Există şi corelaţia cu apartenenţa etnică. Persoanele din grupurile etni-
ce minoritare, cele care vorbesc o limbă minoritară se declară şi ele într-o 
măsură mai mare nesatisfăcuţi de procedura testării (10,7% şi 10,1%). 
Presupunem că acest lucru este determinat în mod fi resc de structura pe 
vîrste, grupurile etnice minoritare din mun. Chişinău au o structură pe vîr-
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stă mai îmbătrînită. Dar rămîne loc şi de unele suspiciuni privind persona-
lul (operatorul) care deserveşte alegătorii, e posibil că nemulţumirea să 
fi e provocată de cunoaşterea redusă de către operator a limbii vorbite de 
respondent.

Tabelul 2. Gradul de satisfacţie de procedura testării pe grupe 
socio-demografi ce

Satisfă-
cut

Nesatis-
făcut Refuz

Sexul 
respondentului:

Masculin 84,0% 7,8% 8,2%
Feminin 86,5% 5,9% 7,6%

Vîrsta:

18-29 de ani 88,0% 6,1% 5,9%
30-44 de ani 85,2% 5,0% 9,8%
45-59 de ani 84,1% 7,6% 8,3%
60+ ani 80,1% 10,9% 9,0%

Nivelul de studii:

Studii medii incomplete 87,2% 5,3% 7,5%

Şcoală generală sau 
profesională 87,1% 6,3% 6,6%

Liceu 90,8% 5,2% 4,0%
Studii superioare 84,3% 7,4% 8,3%

Apartenenţa 
etnică:

Moldovean/român 87,8% 5,9% 6,4%
Alta 77,5% 10,7% 11,8%

Limba vorbită cel 
mai des:

Moldoveneasca/româna 88,6% 5,4% 6,0%
Alta 79,2% 10,1% 10,7%

Sînteţi satisfăcut de procedura testării Registrului electronic al alegătorilor?

Este bine să fi e utilizat registrul?

În mod similar este acceptată şi perspectiva de utilizare a listelor elec-
tronice ale alegătorilor. Iar majoritatea alegătorilor (84,6%) salută utilizarea 
unor astfel de liste.
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Figura 2. Aprecierea perspectivei de utilizare 
a listelor electronice ale alegătorilor

Credeţi că este bine să fi e utilizate liste electronice ale alegătorilor?

Şi în cazul dat suspiciuni mai pronunţate manifestă persoanele cu stu-
dii superioare, minorităţile etnice / lingvistice. Persoanele cu un nivel redus 
de studii şi cele mai în vîrstă într-o măsură mai mare au evitat să ofere un 
răspuns la întrebare pe motiv de necunoaştere.

Tabelul 3. Aprecierea perspectivei de utilizare a listelor electronice 
a alegătorilor pe grupe socio-demografi ce

Bine Nu este 
bine Nu ştiu

Sexul 
respondentului:

Masculin 84,1% 10,2% 5,7%
Feminin 85,1% 7,5% 7,4%

Vîrsta:

18-29 de ani 86,2% 9,5% 4,3%
30-44 de ani 84,2% 8,8% 6,9%
45-59 de ani 85,9% 7,6% 6,5%
60+ ani 78,2% 8,3% 13,5%

Nivelul de studii:

Studii medii incomplete 80,2% 3,5% 16,3%
Şcoală generală sau 
profesională 87,0% 6,3% 6,7%

Liceu 88,5% 7,5% 4,0%
Studii superioare 84,1% 10,2% 5,7%

Apartenenţa 
etnică:

Moldovean/român 86,7% 7,6% 5,7%
Alta 78,6% 13,6% 7,8%

Limba vorbită 
cel mai des:

Moldoveneasca/româna 88,2% 6,0% 5,8%
Alta 77,9% 15,1% 7,0%

Credeţi că este bine să fi e utilizate liste electronice ale alegătorilor?
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Percepţia potenţialelor riscuri pentru datele personale

Utilizarea sistemului computerizat nu implică careva riscuri în percep-
ţia populaţiei. Doar unu din zece alegători consideră că sistemul compute-
rizat de evidenţă a alegătorilor este în stare să afecteze datele personale 
ale alegătorilor. 

Figura 3. Aprecierea posibilităţii de afectare a datelor personale 
prin utilizarea sistemului computerizat

Consideraţi că sistemul computerizat de evidenţă a alegătorilor 
va afecta cumva datele dvs. personale?

Ca şi riscuri, sînt invocate posibilele erori în bază, faptul că acest lucru 
va oferi un acces mai simplu la datele personale sau că acest lucru va 
încălca confi denţialitatea votului.

Sînt mai îngrijorate de perspectiva afectării datelor personale prin uti-
lizarea listelor electronice aceleaşi categorii, care într-o măsură mai mare 
abrogă ideea utilizării acestor liste. Acestea sînt persoanele în vîrstă, per-
soanele cu studii superioare, dar şi cele cu şcoală medie sau studii profe-
sionale, şi minorităţile etnice şi lingvistice.
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Tabelul 4. Aprecierea posibilităţii de afectare a datelor personale 
prin utilizarea sistemului computerizat pe grupe 

 socio-demografi ce
Va afec-
ta datele 
perso-
nale

Nu va 
afecta Nu ştiu

Sexul 
respondentului:

Masculin 12,4% 79,9% 7,7%
Feminin 8,9% 80,9% 10,2%

Vîrsta:

18-29 de ani 8,5% 85,8% 5,7%
30-44 de ani 9,5% 81,1% 9,5%
45-59 de ani 12,6% 78,0% 9,4%
60+ ani 14,7% 67,3% 17,9%

Nivelul de studii:

Studii medii incomplete 3,6% 80,1% 16,3%
Şcoală generală sau 
profesională 13,9% 76,1% 10,0%

Liceu 6,3% 88,5% 5,2%
Studii superioare 10,8% 80,9% 8,3%

Apartenenţa 
etnică:

Moldovean/român 8,2% 84,7% 7,1%
Alta 20,0% 65,0% 15,0%

Limba vorbită cel 
mai des:

Moldoveneasca/româna 7,2% 86,0% 6,8%
Alta 18,0% 69,1% 12,9%

Consideraţi că sistemul computerizat de evidenţă a alegătorilor 
va afecta cumva datele dvs. personale?
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Uşurinţa identifi cării operatorului în cadrul secţiei de votare

Identifi carea operatorului şi computerului în spaţiile de votare nu pre-
zintă nicio difi cultate, indică 95,3 la sută din cei intervievaţi. 

Figura 4. Uşurinţa identifi cării operatorului 
în cadrul secţiei de votare

Aţi găsit cu uşurinţă operatorul şi computerul în secţia de votare?

Şi iarăşi cele mai mari difi cultăţi le întîmpină persoanele cu un nivel de 
studii redus şi cele în vîrstă – 7,2% şi, respectiv, 3,8% raportează difi cultăţi 
în identifi carea operatorului.

Tabelul 5. Uşurinţa identifi cării operatorului în cadrul secţiei de 
votare pe grupe socio-demografi ce

Am 
găsit cu 
uşurinţă

Nu am 
găsit cu 
uşurinţă

Nu ştiu

Sexul 
respondentului:

Masculin 95,6% 2,8% 1,6%
Feminin 95,0% 2,4% 2,6%

Vîrsta:

18-29 de ani 94,5% 3,2% 2,4%
30-44 de ani 95,0% 1,9% 3,2%
45-59 de ani 97,1% 1,8% 1,1%
60+ ani 94,9% 3,8% 1,3%
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Am 
găsit cu 
uşurinţă

Nu am 
găsit cu 
uşurinţă

Nu ştiu

Nivelul de studii:

Studii medii incomplete 92,8% 7,2%  
Şcoală generală sau 
profesională 96,1% 2,7% 1,2%

Liceu 96,0% 2,3% 1,7%
Studii superioare 95,8% 2,3% 1,9%

Apartenenţa 
etnică:

Moldovean/român 95,7% 2,6% 1,7%
Alta 95,6% 2,8% 1,6%

Limba vorbită cel 
mai des:

Moldoveneasca/româna 95,9% 2,4% 1,7%
Alta 95,3% 3,2% 1,6%

Aţi găsit cu uşurinţă operatorul şi computerul în secţia de votare?

Rapiditatea căutării în baza de date

Sub aspect tehnic, lucrurile par a fi  perfecte. Pe de o parte, doar 6,5% 
respondenţi afi rmă că la căutarea numelui lor în baza de date au întîmpinat 
anumite difi cultăţi, a durat ceva timp.

Mai mult ca atît, utilizarea listei computerizate va urgenta şi va simpli-
fi ca partea formală a votării, deoarece 41% de alegători au afi rmat că  nu-
mele lor a fost găsit mai uşor în lista computerizată, şi doar 30,2% afi rmă 
contrariul, adică în folosul listelor pe hîrtie.

O mică parte (0,6%) de alegători afi rmă că nu au fost căutaţi în lista 
computerizată pe motiv că au votat pe baza certifi catului pentru drept de 
voi, ei fi ind rezidenţi în alte localităţi decît mun. Chişinău.

Numele dvs. s-a regăsit în lista electorală 
electronică?

Figura 5. Cît de uşor a fost găsit numele
respondentului în baza de date

Unde a fost găsit mai uşor numele dvs., 
în calculator sau pe hîrtie?

Figura 6. Unde a fost găsit mai uşor numele 
alegătorului
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Verifi carea computerizată a listei alegătorilor 
va face procedura de vot mai difi cilă?

Drept urmare, doar unu din zece alegători consideră că verifi carea 
computerizată va face procedura de votare mai difi cilă.

Figura 5. Verifi carea computerizată 
şi difi cultatea procedurii de vot

Consideraţi că verifi carea computerizată a listei alegătorilor 
va face procedura de votare mai difi cilă?

Şi din nou persoanele în vîrstă, minorităţile etnice şi persoanele cu 
studii superioare sînt cele ce manifestă reţinere faţă de listele electronice 
ale alegătorilor. 

Tabelul 6. Verifi carea computerizată şi difi cultatea procedurii de 
vot pe grupe socio-demografi ce

Bine Nu este 
bine Nu ştiu

Sexul 
respondentului:

Masculin 13,1% 79,9% 7,0%
Feminin 7,3% 86,7% 6,0%

Vîrsta:

18-29 de ani 7,7% 89,0% 3,4%
30-44 de ani 6,3% 87,4% 6,3%
45-59 de ani 13,4% 79,3% 7,2%
60+ ani 17,9% 67,3% 14,7%
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Bine Nu este 
bine Nu ştiu

Nivelul de studii:

Studii medii incomplete 7,5% 81,6% 11,0%
Şcoală generală sau 
profesională 8,7% 80,6% 10,7%

Liceu 4,0% 92,5% 3,5%
Studii superioare 11,7% 83,6% 4,6%

Apartenenţa 
etnică:

Moldovean/român 8,5% 85,6% 5,9%
Alta 15,3% 78,5% 6,2%

Limba vorbită cel 
mai des:

Moldoveneasca/româna 8,2% 85,9% 5,9%
Alta 13,6% 80,2% 6,2%

Consideraţi că verifi carea computerizată a listei alegătorilor 
va face procedura de votare mai difi cilă?

Concluzii

Ca şi concluzii, menţionăm că acest studiu încă o dată a demonstrat o 
atitudine pozitivă a electoratului faţă de Registrul electronic al alegătorilor, nu-
mărul celor ce nu salută utilizarea acestuia constituind doar în jur de 10%.

Oponenţii utilizării registrului electronic sînt:
• Mai degrabă persoane în vîrstă;
• Minorităţile etnice şi lingvistice, fapt care indică necesitatea să fi e 

atrasă o atenţie mai mare aspectului lingvistic în asigurarea verifi -
cării electronice;

• Dar şi persoanele cu studii superioare, deşi acest lucru poate fi  
determinat iarăşi de factorul etnic, în rîndul respondenţilor de etnie 
minoritară numărul celor cu studii superioare este cu 8% mai mare 
faţă de respondenţii moldoveni/români.

Aspectele tehnice ale utilizării registrului, cum ar fi  amplasarea opera-
torului, rapiditatea de căutare a datelor în baza de date sînt şi ele apreciate 
pozitiv de majoritatea alegătorilor.



615

3.9. DOCUMENTE CU PRIVIRE LA TOTALIZAREA 
REZULTATELOR ALEGERILOR

H O T Ă R Î R E
cu privire la participarea alegătorilor la votare 

în ziua de 28 noiembrie 2010

În baza proceselor-verbale privind totalizarea rezultatelor votării pentru 
alegerile anticipate în Parlamentul Republicii Moldova din 28 noiembrie 
2010, întocmite de consiliile electorale de circumscripţie raionale, ale mu-
nicipiilor Chişinău şi Bălţi şi Unităţii Teritoriale Autonome Găgăuzia, Co-
misia Electorală Centrală a constatat că numărul de alegători, incluşi în 
listele electorale de bază şi cele suplimentare, este de 2.811.469 şi că la 
votare au participat 1.732.944 de alegători.

De asemenea, s-a constatat că, potrivit art. 84 alin. (2) din Codul elec-
toral, 12035 de studenţi şi elevi cu drept de vot, înmatriculaţi în diverse in-
stituţii de învăţămînt din localităţile în care nu au avut viză de domiciliu sau 
de reşedinţă, au votat la una din secţiile de votare deschise în localitatea 
corespunzătoare. 

Peste hotarele Republicii Moldova la votare au participat 64199 de 
alegători cu drept de vot. 

Conform art. 39 din Codul electoral, listele electorale se întocmesc de 
către primărie şi includ toţi cetăţenii cu drept de vot, care domiciliază ori îşi 
au reşedinţa pe teritoriul unei secţii de votare şi, în acest context, alegătorii 
care au participat la votare peste hotarele ţării şi studenţii au fost incluşi 
în listele electorale de bază. Deoarece, conform legislaţiei în vigoare, ale-
gătorul poate fi  înscris într-o singură listă electorală şi la o singură secţie 
de votare, la calcularea ratei participării alegătorilor la votare, categoriile 
sus-menţionate urmează a fi  excluse.

Prin urmare, rata participării alegătorilor la votare în ziua de 28 no-
iembrie 2010 este de 63,35 la sută, ceea ce constituie mai mult de 1/3 din 
numărul de persoane înscrise în listele electorale.

În conformitate cu prevederile art. 18, 26, 60 şi 85 din Codul electoral 
nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală hotă-
răşte:
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1. Se consideră valabile alegerile anticipate în Parlamentul Republicii 
Moldova de legislatura a XIX-a din 28 noiembrie 2010.

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

Preşedintele
Comisiei Electorale Centrale Eugeniu ŞTIRBU

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale Iurie CIOCAN
 

Chişinău, 6 decembrie 2010
Nr. 3945
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H O T Ă R Î R E
cu privire la participarea alegătorilor la votare 

în ziua de 28 noiembrie 2010
 în urma renumărării voturilor din 15 decembrie 2010

În baza proceselor-verbale privind totalizarea rezultatelor renumărării 
voturilor din 15 decembrie 2010, întocmite de consiliile electorale de cir-
cumscripţie raionale, ale municipiilor Chişinău şi Bălţi şi Unităţii Teritoriale 
Autonome Găgăuzia, Comisia Electorală Centrală a constatat că numărul 
de alegători, incluşi în listele electorale de bază şi cele suplimentare, este 
de 2.810.936 şi că la votare au participat 1.733.051 de alegători.

Rata participării alegătorilor la votare în ziua de 28 noiembrie 2010 
este de 63,37 la sută, ceea ce constituie mai mult de 1/3 din numărul de 
persoane înscrise în listele electorale. Deoarece, conform legislaţiei în vi-
goare, alegătorul poate fi  înscris într-o singură listă electorală şi la o singu-
ră secţie de votare, la calcularea ratei participării la votare, au fost excluse 
următoarele categorii de alegători:

12.035 de studenţi şi elevi cu drept de vot, înmatriculaţi în diverse in-
stituţii de învăţămînt din localităţile în care nu au avut viză de domiciliu sau 
de reşedinţă, dar care au votat la una din secţiile de votare deschise în 
localitatea corespunzătoare;

64.201 de alegători care au participat la votare peste hotarele ţării. 
În conformitate cu prevederile art. 18, 26, 60 şi 85 din Codul electoral 

nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:
 
1. Se consideră valabile alegerile anticipate în Parlamentul Republicii 

Moldova de legislatura a XIX-a din 28 noiembrie 2010.
2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

Preşedintele
Comisiei Electorale Centrale Eugeniu ŞTIRBU

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale Iurie CIOCAN
 

Chişinău, 18 decembrie 2010
Nr. 3981
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H O T Ă R Î R E
cu privire la totalizarea rezultatelor alegerilor 

în Parlamentul Republicii Moldova din 28 noiembrie 2010 

În conformitate cu art. 18, 26, 60 şi 85 din Codul electoral nr.1381-XIII 
din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă procesul-verbal privind totalizarea rezultatelor alegerilor 
în Parlamentul Republicii Moldova din 28 noiembrie 2010 (se anexează). 

2. Hotărîrea şi procesul-verbal privind totalizarea rezultatelor alegerilor 
în Parlamentul Republicii Moldova din 28 noiembrie 2010 se remit Curţii 
Constituţionale.

 3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

Preşedintele
Comisiei Electorale Centrale Eugeniu ŞTIRBU

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale Iurie CIOCAN
 

Chişinău, 6 decembrie 2010
Nr. 3946
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Aprobat 
prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale

nr. 3946 din 6 decembrie 2010

PROCESUL-VERBAL
privind totalizarea rezultatelor alegerilor 

în Parlamentul Republicii Moldova din 28 noiembrie 2010

În conformitate cu art. 26, 60 şi 85 din Codul electoral nr.1381-XIII din 
21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală a stabilit:
a)  numărul de alegători incluşi în listele electorale - 2.645.923
b)  numărul de alegători incluşi în listele suplimentare  - 165.546
c)  numărul de alegători care au primit buletine de vot - 1.733.056
d)  numărul de alegători care au participat la votare - 1.732.944
e)  cifra ce refl ectă diferenţa dintre numărul buletinelor 
 de vot primite de alegători şi numărul alegătorilor care 
 au participat la votare - 112
f)  numărul buletinelor de vot declarate nevalabile - 11.907
g)  numărul de voturi valabil exprimate pentru fi ecare concurent 
 electoral: 
Partidul Naţional Liberal - 10.923
Partidul Democrat din Moldova - 218.847
Partidul Liberal - 171.434
Partidul „Moldova Unită – Eдиная Молдова” - 8.178
Partidul Popular Creştin Democrat - 9.046
Partidul Mişcarea Acţiunea Europeană - 21.105
Partidul Politic „Patrioţii Moldovei’’ - 1.583
Partidul Politic „PENTRU NEAM ŞI ŢARĂ” - 4.808
Partidul Republican din Moldova - 1.771
Partidul Politic „Alianţa MOLDOVA NOASTRĂ” - 35.282
Partidul Umanist din Moldova - 15.456
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova - 676.761
Partidul Liberal Democrat din Moldova - 506.365
Pleşca Valeriu, candidat independent - 2.024
Partidul Conservator - 2.084
Stati Gabriel, candidat independent - 8.193
Partidul Popular Republican - 1.999
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Mişcarea social-politică „RAVNOPRAVIE” - 1.783
Partidul Social Democrat - 10.161
Stepaniuc Victor, candidat independent - 1.009
Mişcarea Social-Politică a Romilor din Republica Moldova - 2.391
Nazarenco Evgheni, candidat independent - 452
Russu Gheorghe, candidat independent - 186
Partidul Muncii - 875
Laguta Maia, candidat independent - 1.794
Partidul Politic Partidul Ecologist „Alianţa Verde” 
din Moldova - 1.380

Ţîmbalist Tatiana, candidat independent - 723
Cereteu Romeo, candidat independent - 263
Bîrladeanu Afanasie, candidat independent - 514
Bolotnicov Oleg, candidat independent - 198
Cazac Oleg, candidat independent - 198
Ţaulean Vitalie, candidat independent - 347
Burghilă-Leonte Elena, candidat independent - 370
Cuşnir Valentina, candidat independent - 353
Demian Alexandru, candidat independent - 170
Iachim Sergiu, candidat independent - 170
Axenova Natalia, candidat independent - 682
Lupaşcu Vasile, candidat independent - 398
Banari Sergiu, candidat independent - 761

h)  numărul total de voturi valabil exprimate  - 1.721.037
i)  numărul buletinelor de vot tipărite - 2.811.571
 

Preşedintele 
Comisiei Electorale Centrale  Eugeniu ŞTIRBU

Vicepreşedintele 
Comisiei Electorale Centrale Renata LAPTI

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale  Iurie CIOCAN
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Membrii Comisiei:
 Mihai BUŞULEAC

 Vasile GAFTON

 Nicolae GÎRBU

 Victor KOSTEŢKI 

 Pavel MIDRIGAN

 Valentin VIZANT
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H O T Ă R Î R E
cu privire la totalizarea rezultatelor alegerilor 

în Parlamentul Republicii Moldova din 28 noiembrie 2010 
în urma renumărării voturilor

din 15 decembrie 2010 

În conformitate cu art. 18, 26, 60 şi 85 din Codul electoral nr.1381-XIII 
din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă procesul-verbal privind totalizarea rezultatelor alegerilor 
în Parlamentul Republicii Moldova din 28 noiembrie 2010 în urma renumă-
rării voturilor din 15 decembrie 2010 (se anexează). 

2. Hotărîrea şi procesul-verbal privind totalizarea rezultatelor alegerilor 
în Parlamentul Republicii Moldova din 28 noiembrie 2010 în urma renumă-
rării voturilor din 15 decembrie 2010 se remit Curţii Constituţionale.

 3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

Preşedintele
Comisiei Electorale Centrale Eugeniu ŞTIRBU

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale Iurie CIOCAN
 

Chişinău, 18 decembrie 2010
Nr. 3982
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Aprobat 
prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale

nr. 3982 din 18 decembrie 2010

PROCESUL–VERBAL
privind totalizarea rezultatelor alegerilor 

în Parlamentul Republicii Moldova din 28 noiembrie 2010
în urma renumărării voturilor din 15 decembrie 2010

În conformitate cu art. 26, 60 şi 85 din Codul electoral nr.1381-XIII din 
21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală a stabilit:
a)  numărul de alegători incluşi în listele electorale - 2.645.488
b)  numărul de alegători incluşi în listele suplimentare  - 165.448
c)  numărul de alegători care au primit buletine de vot - 1.733.155
d)  numărul de alegători care au participat la votare - 1.733.051
e)  cifra ce refl ectă diferenţa dintre numărul buletinelor 
 de vot primite de alegători şi numărul alegătorilor care 
 au participat la votare - 104
f)  numărul buletinelor de vot declarate nevalabile - 12.058
g)  numărul de voturi valabil exprimate pentru fi ecare 
 concurent electoral: 

Partidul Naţional Liberal - 10.938
Partidul Democrat din Moldova - 218.620
Partidul Liberal - 171.336
Partidul „Moldova Unită – Eдиная Молдова” - 8.238
Partidul Popular Creştin Democrat - 9.038
Partidul Mişcarea Acţiunea Europeană - 21.049
Partidul Politic „Patrioţii Moldovei’’ - 1.580
Partidul Politic „PENTRU NEAM ŞI ŢARĂ” - 4.819
Partidul Republican din Moldova - 1.763
Partidul Politic „Alianţa MOLDOVA NOASTRĂ” - 35.289
Partidul Umanist din Moldova - 15.494
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova - 677.069
Partidul Liberal Democrat din Moldova - 506.253
Pleşca Valeriu, candidat independent - 2.036
Partidul Conservator - 2.089
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Stati Gabriel, candidat independent - 8.199
Partidul Popular Republican - 1.997
Mişcarea social-politică „RAVNOPRAVIE” - 1.781
Partidul Social Democrat - 10.156
Stepaniuc Victor, candidat independent - 1.011
Mişcarea Social-Politică a Romilor din Republica Moldova - 2.394
Nazarenco Evgheni, candidat independent - 456
Russu Gheorghe, candidat independent - 180
Partidul Muncii - 873
Laguta Maia, candidat independent - 1.799
Partidul Politic Partidul Ecologist „Alianţa Verde” 
din Moldova - 1.385

Ţîmbalist Tatiana, candidat independent - 724
Cereteu Romeo, candidat independent - 260
Bîrladeanu Afanasie, candidat independent - 512
Bolotnicov Oleg, candidat independent - 199
Cazac Oleg, candidat independent - 202
Ţaulean Vitalie, candidat independent - 342
Burghilă-Leonte Elena, candidat independent - 372
Cuşnir Valentina, candidat independent - 351
Demian Alexandru, candidat independent - 171
Iachim Sergiu, candidat independent - 172
Axenova Natalia, candidat independent - 689
Lupaşcu Vasile, candidat independent - 397
Banari Sergiu, candidat independent - 760

h)  numărul total de voturi valabil exprimate  - 1.720.993
i)  numărul buletinelor de vot tipărite - 2.811.571
 
Preşedintele 
Comisiei Electorale Centrale  Eugeniu ŞTIRBU

Vicepreşedintele 
Comisiei Electorale Centrale Renata LAPTI

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale  Iurie CIOCAN
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Membrii Comisiei:
 Mihai BUŞULEAC

 Vasile GAFTON

 Nicolae GÎRBU

 Victor KOSTEŢKI 

 Pavel MIDRIGAN

 Valentin VIZANT
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H O T Ă R Î R E
cu privire la excluderea din operaţia de atribuire 

a mandatelor de deputat în Parlamentul Republicii Moldova 
a partidelor, mişcărilor social-politice şi candidaţilor independenţi, 

care nu au trecut pragul minim de reprezentare la alegerile 
anticipate din 28 noiembrie 2010

În conformitate cu art. 18, 26 şi 86 din Codul electoral nr.1381-XIII din 
21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE:

1. Se exclud din operaţia de atribuire a mandatelor de deputat urmă-
toarele partide şi mişcări social-politice, care au întrunit mai puţin de 4 la 
sută din voturile valabil exprimate în ansamblu pe ţară la alegerile în Par-
lamentul Republicii Moldova din 28 noiembrie 2010:

1. Partidul Naţional Liberal - 0,63
2. Partidul „Moldova Unită – Eдиная Молдова” - 0,48
3. Partidul Popular Creştin Democrat - 0,53
4. Partidul Mişcarea Acţiunea Europeană - 1,23
5. Partidul Politic „Patrioţii Moldovei’’ - 0.09
6. Partidul Politic „PENTRU NEAM ŞI ŢARĂ” - 0,28
7. Partidul Republican din Moldova - 0,10
8. Partidul Politic „Alianţa MOLDOVA NOASTRĂ” - 2,05
9. Partidul Umanist din Moldova - 0,90
10. Partidul Conservator - 0,12
11. Partidul Popular Republican - 0,12
12. Mişcarea social-politică „RAVNOPRAVIE” - 0,10
13. Partidul Social Democrat - 0,59
14. Mişcarea Social-Politică a Romilor din Republica Moldova - 0,14
15. Partidul Muncii - 0,05
16. Partidul Politic Partidul Ecologist „Alianţa Verde” 

din Moldova - 0,08

2. Se exclud din operaţia de atribuire a mandatelor de deputat următo-
rii candidaţi independenţi, care au întrunit mai puţin de 2 la sută din voturile 
valabil exprimate în ansamblu pe ţară la alegerile în Parlamentul Republicii 
Moldova din 28 noiembrie 2010:
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1. Pleşca Valeriu - 0,12
2. Stati Gabriel - 0,48
3. Stepaniuc Victor - 0,06
4. Nazarenco Evgheni - 0,03
5. Russu Gheorghe - 0,01
6. Laguta Maia - 0,10
7. Ţîmbalist Tatiana - 0,04
8. Cereteu Romeo - 0,02
9. Bîrladeanu Afanasie - 0,03
10. Bolotnicov Oleg - 0,01
11. Cazac Oleg - 0,01
12. Ţaulean Vitalie - 0,02
13. Burghilă-Leonte Elena - 0,02
14. Cuşnir Valentina - 0,02
15. Demian Alexandru - 0,01
16. Iachim Sergiu - 0,01
17. Axenova Natalia - 0,04
18. Lupaşcu Vasile - 0,02
19. Banari Sergiu - 0,04

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

Preşedintele
Comisiei Electorale Centrale Eugeniu ŞTIRBU

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale Iurie CIOCAN

Chişinău, 6 decembrie 2010
Nr. 3947
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H O T Ă R Î R E
cu privire la excluderea din operaţia de atribuire 

a mandatelor de deputat în Parlamentul Republicii Moldova 
a partidelor, mişcărilor social-politice şi candidaţilor independenţi, 

care nu au trecut pragul minim de reprezentare la alegerile 
anticipate din 28 noiembrie 2010 în conformitate cu rezultatele

renumărării voturilor din 15 decembrie 2010

În conformitate cu art. 18, 26 şi 86 din Codul electoral nr.1381-XIII din 
21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE:

1. Se exclud din operaţia de atribuire a mandatelor de deputat urmă-
toarele partide şi mişcări social-politice, care au întrunit mai puţin de 4 
la sută din voturile valabil exprimate în ansamblu pe ţară la alegerile în 
Parlamentul Republicii Moldova din 28 noiembrie 2010 în conformitate cu 
rezultatele renumărării voturilor din 15 decembrie 2010:

1. Partidul Naţional Liberal - 0,64
2. Partidul „Moldova Unită – Eдиная Молдова” - 0,48
3. Partidul Popular Creştin Democrat - 0,53
4. Partidul Mişcarea Acţiunea Europeană - 1,22
5. Partidul Politic „Patrioţii Moldovei’’ - 0.09
6. Partidul Politic „PENTRU NEAM ŞI ŢARĂ” - 0,28
7. Partidul Republican din Moldova - 0,10
8. Partidul Politic „Alianţa MOLDOVA NOASTRĂ” - 2,05
9. Partidul Umanist din Moldova - 0,90
10. Partidul Conservator - 0,12
11. Partidul Popular Republican - 0,12
12. Mişcarea social-politică „RAVNOPRAVIE” - 0,10
13. Partidul Social Democrat - 0,59
14. Mişcarea Social-Politică a Romilor din Republica Moldova - 0,14
15. Partidul Muncii - 0,05
16. Partidul Politic Partidul Ecologist „Alianţa Verde” 

din Moldova - 0,08

2. Se exclud din operaţia de atribuire a mandatelor de deputat următo-
rii candidaţi independenţi, care au întrunit mai puţin de 2 la sută din voturile 
valabil exprimate în ansamblu pe ţară la alegerile în Parlamentul Republicii 
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Moldova din 28 noiembrie 2010 în conformitate cu rezultatele renumărării 
voturilor din 15 decembrie 2010:

1. Pleşca Valeriu - 0,12
2. Stati Gabriel - 0,48
3. Stepaniuc Victor - 0,06
4. Nazarenco Evgheni - 0,03
5. Russu Gheorghe - 0,01
6. Laguta Maia - 0,10
7. Ţîmbalist Tatiana - 0,04
8. Cereteu Romeo - 0,02
9. Bîrladeanu Afanasie - 0,03
10. Bolotnicov Oleg - 0,01
11. Cazac Oleg - 0,01
12. Ţaulean Vitalie - 0,02
13. Burghilă-Leonte Elena - 0,02
14. Cuşnir Valentina - 0,02
15. Demian Alexandru - 0,01
16. Iachim Sergiu - 0,01
17. Axenova Natalia - 0,04
18. Lupaşcu Vasile - 0,02
19. Banari Sergiu - 0,04

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

Preşedintele
Comisiei Electorale Centrale Eugeniu ŞTIRBU

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale Iurie CIOCAN

Chişinău, 18 decembrie 2010
Nr. 3983
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H O T Ă R Î R E
cu privire la numărul mandatelor de deputat 

în Parlamentul Republicii Moldova ce revin concurenţilor 
electorali în urma alegerilor anticipate 

din 28 noiembrie 2010 

După totalizarea rezultatelor alegerilor anticipate în Parlamentul Repu-
blicii Moldova din 28 noiembrie 2010, Comisia Electorală Centrală a con-
statat că, în ansamblu, concurenţii electorali au obţinut 1.721.037 de voturi 
valabil exprimate. 

 Ţinîndu-se cont de faptul, că niciun candidat independent nu a atins 
pragul de reprezentare, stabilit la art. 86 din Codul electoral, s-a procedat 
la împărţirea numărului de voturi valabil exprimate la numărul mandatelor 
de deputat în Parlament (101) şi astfel a fost stabilit coefi cientul electoral 
al alegerilor parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010, care constituie 
17.040. 

Pragul de reprezentare în alegeri a fost atins de patru concurenţi elec-
torali: Partidul Comuniştilor din Republica Moldova, Partidul Liberal Demo-
crat din Moldova, Partidul Democrat din Moldova şi Partidul Liberal. Prin 
împărţirea numărului de voturi valabil exprimate, obţinut de aceste formaţi-
uni, la coefi cientul electoral, a fost stabilit numărul de mandate de deputat 
ce revin fi ecăruia, după cum urmează:

Nr. 
d/o Concurenţii electorali

Numărul 
de voturi 
valabil 

exprimate 

Numărul man-
datelor obţi-
nut în urma 
împărţirii la 
coefi cientul 

electoral 

Totalul 
man-

datelor 
obţinute

1. Partidul Comuniştilor din 
Republica Moldova 676761 39,7 40

2. Partidul Liberal Democrat 
din Moldova 506365 29,7 30

3. Partidul Democrat din 
Moldova 218847 12,8 13

4. Partidul Liberal 171434 10,1 10

Total: 93



631

Mandatele de deputat rămase nedistribuite (8) au fost repartizate suc-
cesiv, cîte unul fi ecărui concurent electoral, începînd cu cel care a obţinut 
cel mai mare număr de mandate, în ordine descrescîndă. În urma reparti-
zării, fi ecare dintre cei patru concurenţi, care au atins pragul de reprezen-
tare în Parlament, a obţinut cîte două mandate, numărul total al mandate-
lor obţinute fi ind: PCRM – 42, PLDM – 32, PDM – 15, PL – 12.

În conformitate cu art. 18, 26, 86 şi 87 din Codul electoral nr.1381-XIII 
din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE: 

1. Se stabileşte numărul mandatelor de deputat în Parlamentul Re-
publicii Moldova de legislatura a XIX-a ce revin concurenţilor electorali în 
urma alegerilor anticipate din 28 noiembrie 2010, după cum urmează:

1) Partidul Comuniştilor din Republica Moldova – 42 mandate

2) Partidul Liberal Democrat din Moldova  – 32 mandate

3) Partidul Democrat din Moldova  – 15 mandate

4) Partidul Liberal – 12 mandate

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

Preşedintele
Comisiei Electorale Centrale Eugeniu ŞTIRBU

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale Iurie CIOCAN

Chişinău, 6 decembrie 2010
Nr. 3948
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H O T Ă R Î R E
cu privire la numărul mandatelor de deputat 

în Parlamentul Republicii Moldova ce revin concurenţilor 
electorali în urma alegerilor anticipate

din 28 noiembrie 2010 în conformitate cu rezultatele
renumărării voturilor din 15 decembrie 2010

 
După totalizarea rezultatelor renumărării voturilor din 15 decembrie 

2010, Comisia Electorală Centrală a constatat că, în ansamblu, concurenţii 
electorali au obţinut 1.720.993 de voturi valabil exprimate. 

 Ţinîndu-se cont de faptul, că niciun candidat independent nu a atins 
pragul de reprezentare, stabilit la art. 86 din Codul electoral, s-a procedat 
la împărţirea numărului de voturi valabil exprimate la numărul mandatelor 
de deputat în Parlament (101) şi astfel a fost stabilit coefi cientul electoral al 
alegerilor parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010, în conformitate 
cu rezultatele renumărării voturilor din 15 decembrie 2010, care constituie 
17.040. 

Pragul de reprezentare în urma renumărării voturilor din 15 decembrie 
2010 a fost atins de patru concurenţi electorali: Partidul Comuniştilor din 
Republica Moldova, Partidul Liberal Democrat din Moldova, Partidul De-
mocrat din Moldova şi Partidul Liberal. Prin împărţirea numărului de voturi 
valabil exprimate, obţinut de aceste formaţiuni, la coefi cientul electoral, a 
fost stabilit numărul de mandate de deputat ce revin fi ecăruia, după cum 
urmează:

Nr. 
d/o Concurenţii electorali

Numărul 
de voturi 

valabil ex-
primate 

Numărul man-
datelor obţinut 

în urma împărţi-
rii la coefi cien-

tul electoral 

Totalul 
manda-
telor ob-
ţinute

1. Partidul Comuniştilor din 
Republica Moldova 677069 39,73 40

2. Partidul Liberal Democrat din 
Moldova 506253 29,70 30

3. Partidul Democrat din Moldova 218620 12,82 13
4. Partidul Liberal 171336 10.05 10

Total: 93
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Mandatele de deputat rămase nedistribuite (8) au fost repartizate suc-
cesiv, cîte unul fi ecărui concurent electoral, începînd cu cel care a obţinut 
cel mai mare număr de mandate, în ordine descrescîndă. În urma reparti-
zării, fi ecare dintre cei patru concurenţi, care au atins pragul de reprezen-
tare în Parlament, a obţinut cîte două mandate, numărul total al mandate-
lor obţinute fi ind: PCRM – 42, PLDM – 32, PDM – 15, PL – 12.

În conformitate cu art. 18, 26, 86 şi 87 din Codul electoral nr.1381-XIII 
din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE: 

1. Se stabileşte numărul mandatelor de deputat în Parlamentul Re-
publicii Moldova de legislatura a XIX-a, ce revin concurenţilor electorali în 
urma alegerilor anticipate din 28 noiembrie 2010 în conformitate cu rezul-
tatele renumărării voturilor din 15 decembrie 2010, după cum urmează:

1) Partidul Comuniştilor din Republica Moldova – 42 mandate

2) Partidul Liberal Democrat din Moldova  – 32 mandate

3) Partidul Democrat din Moldova  – 15 mandate

4) Partidul Liberal – 12 mandate

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

Preşedintele
Comisiei Electorale Centrale Eugeniu ŞTIRBU

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale Iurie CIOCAN

Chişinău, 18 decembrie 2010
Nr. 3984
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H O T Ă R Î R E
cu privire la atribuirea mandatelor de deputat 

în Parlamentul Republicii Moldova concurenţilor electorali 
conform rezultatelor alegerilor anticipate 

din 28 noiembrie 2010

În conformitate cu art. 18, 26, 88 şi 89 din Codul electoral nr.1381-XIII 
din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE:

1. Se atribuie mandatele de deputat în Parlamentul Republicii Moldova 
concurenţilor electorali conform rezultatelor alegerilor anticipate din 28 no-
iembrie 2010, conform anexei.

2. Se prezintă Curţii Constituţionale Lista deputaţilor aleşi pentru vali-
darea mandatelor de deputat în Parlamentul Republicii Moldova de legis-
latura a XIX-a.

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 
Preşedintele
Comisiei Electorale Centrale Eugeniu ŞTIRBU

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale Iurie CIOCAN

Chişinău, 6 decembrie 2010
Nr. 3949
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Anexă
la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale 

nr. 3949 din 6 decembrie 2010

LISTA
concurenţilor electorali cărora li s-au atribuit 

mandate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova 
în urma alegerilor anticipate din 28 noiembrie 2010

PARTIDUL COMUNIŞTILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA
1.  Voronin Vladimir
2.  Greceanîi Zinaida
3.  Muntean Iurie
4.  Postoico Maria
5.  Tkaciuk Marc
6.  Dodon Igor
7.  Mişin Vadim
8.  Vitiuc Vladimir
9.  Vlah Irina
10.  Petrenco Grigore
11.  Balmoş Galina
12.  Zagorodnîi Anatolie 
13.  Ivanov Violeta
14.  Şova Vasilii
15.  Sîrbu Serghei
16.  Domenti Oxana
17.  Chistruga Zinaida
18.  Gagauz Miron
19.  Panciuc Vasilii
20.  Mironic Alla
21.  Bannicov Alexandr

22.  Poleanschi Mihail
23.  Stati Sergiu
24.  Todua Zurabi
25.  Gorilă Anatolie
26.  Bodnarenco Elena
27.  Starîş Constantin
28.  Bondari Veaceslav
29.  Abramciuc Veronica
30.  Reidman Oleg
31.  Muşuc Eduard
32.  Eremciuc Vladimir
33.  Garizan Oleg
34.  Babenco Oleg
35.  Mîndru Victor
36.  Filipov Serghei
37.  Reşetnicov Artur
38.  Şupac Inna
39.  Botnariuc Tatiana
40.  Petcov Alexandr 
41.  Popa Gheorghe
42.  Anghel Gheorghe

PARTIDUL LIBERAL DEMOCRAT DIN MOLDOVA
1.  Filat Vladimir 
2.  Tănase Alexandru
3.  Godea Mihai
4.  Palihovici Liliana
5.  Leancă Iurie

6.  Belostecinic Grigore
7.  Hotineanu Vladimir
8.  Juravschi Nicolae 
9.  Ţap Iurie
10.  Bolocan Lilia
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11.  Ghileţchi Valeriu
12.  Şleahtiţchi Mihail
13.  Agache Angel
14.  Balan Ion
15.  Deliu Tudor 
16.  Ioniţă Veaceslav
17.  Streleţ Valeriu 
18.  Furdui Simion 
19.  Lucinschi Chiril
20.  Mocanu Gheorghe
21. Cobzac Grigore

22.  Cimbriciuc Alexandru 
23.  Butmalai Ion
24.  Ciobanu Ghenadie 
25.  Olaru Nicolae 
26.  Ionaş Ivan 
27.  Pleşca Nae – Simion
28.  Dimitriu Anatolie
29.  Ciobanu Maria
30.  Vlah Petru
31.  Vacarciuc Andrei
32.  Ştirbate Petru

PARTIDUL DEMOCRAT DIN MOLDOVA
1.  Lupu Marian
2.  Plahotniuc Vladimir
3.  Lazăr Valeriu
4.  Corman Igor
5.  Diacov Dumitru 
6.  Răducan Marcel
7.  Candu Andrian
8.  Buliga Valentina

9.  Filip Pavel
10.  Botnari Vasile
11.  Stoianoglo Alexandru
12.  Apolschii Raisa
13.  Bolboceanu Iurie
14.  Guma Valeriu
15.  Ghilaş Anatolie

PARTIDUL LIBERAL
1. Ghimpu Mihai
2. Şalaru Anatolie
3.  Fusu Corina
4.  Hadârcă Ion
5.  Munteanu Valeriu
6.  Bodrug Oleg

7.  Vieru Boris
8.  Lupan Vladimir
9.  Popa Victor
10.  Cojocaru Vadim
11.  Guţu Ana
12.  Brega Gheorghe

 

 
 



637

H O T Ă R Î R E
cu privire la atribuirea mandatelor de deputat 

în Parlamentul Republicii Moldova concurenţilor electorali 
în urma alegerilor anticipate din 28 noiembrie 2010 
în conformitate cu rezultatele renumărării voturilor

 din 15 decembrie 2010

În conformitate cu art. 18, 26, 88 şi 89 din Codul electoral nr.1381-XIII 
din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE:

1. Se atribuie mandatele de deputat în Parlamentul Republicii Moldova 
concurenţilor electorali în urma alegerilor anticipate din 28 noiembrie 2010 
în conformitate cu rezultatele renumărării voturilor din 15 decembrie 2010, 
conform anexei.

2. Se prezintă Curţii Constituţionale Lista deputaţilor aleşi pentru vali-
darea mandatelor de deputat în Parlamentul Republicii Moldova de legis-
latura a XIX-a.

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 
Preşedintele
Comisiei Electorale Centrale Eugeniu ŞTIRBU

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale Iurie CIOCAN

Chişinău, 18 decembrie 2010
Nr. 3985
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Anexă
la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale 

nr. 3985 din 18 decembrie 2010

LISTA
concurenţilor electorali cărora li s-au atribuit 

mandate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova 
în urma alegerilor anticipate din 28 noiembrie 2010 în conformitate 

cu rezultatele renumărării voturilor din 15 decembrie 2010

PARTIDUL COMUNIŞTILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA
1. Voronin Vladimir
2. Greceanîi Zinaida
3. Muntean Iurie
4. Postoico Maria
5. Tkaciuk Marc
6. Dodon Igor
7. Mişin Vadim
8. Vitiuc Vladimir
9. Vlah Irina
10. Petrenco Grigore
11. Balmoş Galina
12. Zagorodnîi Anatolie 
13. Ivanov Violeta
14. Şova Vasilii
15. Sîrbu Serghei
16. Domenti Oxana
17. Chistruga Zinaida
18. Gagauz Miron
19. Panciuc Vasilii
20. Mironic Alla
21. Bannicov Alexandr

22. Poleanschi Mihail
23. Stati Sergiu
24. Todua Zurabi
25. Gorilă Anatolie
26. Bodnarenco Elena
27. Starîş Constantin
28. Bondari Veaceslav
29. Abramciuc Veronica
30. Reidman Oleg
31. Muşuc Eduard
32. Eremciuc Vladimir
33. Garizan Oleg
34. Babenco Oleg
35. Mîndru Victor
36. Filipov Serghei
37. Reşetnicov Artur
38. Şupac Inna
39. Botnariuc Tatiana
40. Petcov Alexandr 
41. Popa Gheorghe
42. Anghel Gheorghe

PARTIDUL LIBERAL DEMOCRAT DIN MOLDOVA
1. Filat Vladimir 
2. Tănase Alexandru
3. Godea Mihai
4. Palihovici Liliana

5. Leancă Iurie 
6. Belostecinic Grigore
7. Hotineanu Vladimir
8. Juravschi Nicolae
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9. Ţap Iurie
10. Bolocan Lilia 
11. Ghileţchi Valeriu
12. Şleahtiţchi Mihail
13. Agache Angel
14. Balan Ion
15. Deliu Tudor 
16. Ioniţă Veaceslav
17. Streleţ Valeriu 
18. Furdui Simion 
19. Lucinschi Chiril
20. Mocanu Gheorghe

21. Cobzac Grigore 
22. Cimbriciuc Alexandru 
23. Butmalai Ion
24. Ciobanu Ghenadie 
25. Olaru Nicolae 
26. Ionaş Ivan 
27. Pleşca Nae-Simion
28. Dimitriu Anatolie
29. Ciobanu Maria
30. Vlah Petru
31. Vacarciuc Andrei
32. Ştirbate Petru

PARTIDUL DEMOCRAT DIN MOLDOVA
1. Lupu Marian
2. Plahotniuc Vladimir
3. Lazăr Valeriu
4. Corman Igor
5. Diacov Dumitru 
6. Răducan Marcel
7. Candu Andrian
8. Buliga Valentina 

9. Filip Pavel
10. Botnari Vasile
11. Stoianoglo Alexandru
12. Apolschii Raisa
13. Bolboceanu Iurie
14. Guma Valeriu
15. Ghilaş Anatolie

PARTIDUL LIBERAL
1. Ghimpu Mihai
2. Şalaru Anatolie
3. Fusu Corina
4. Hadârcă Ion
5. Munteanu Valeriu
6. Bodrug Oleg

7. Vieru Boris
8. Lupan Vladimir
9. Popa Victor
10. Cojocaru Vadim
11. Guţu Ana
12. Brega Gheorghe
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H O T Ă R Î R E
cu privire la declararea candidaţilor supleanţi 

la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova 
din partea concurenţilor electorali în urma alegerilor 

parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010

În conformitate cu art. 18, 26, 88 şi 89 din Codul electoral nr.1381-XIII 
din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE:

1. Se declară candidaţi supleanţi la funcţia de deputat în Parlamentul 
Republicii Moldova în urma alegerilor parlamentare anticipate din 28 no-
iembrie 2010, după cum urmează:

din partea Partidului Comuniştilor din Republica Moldova – 61 candi-
daţi (anexa nr. 1);

din partea Partidului Liberal Democrat din Moldova – 71 candidaţi 
(anexa nr. 2);

din partea Partidului Democrat din Moldova – 87 candidaţi (anexa nr. 3).
din partea Partidului Liberal – 91 candidaţi (anexa nr. 4).

2. Se prezintă Curţii Constituţionale pentru confi rmare Listele candi-
daţilor declaraţi supleanţi la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii 
Moldova. 

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

Preşedintele
Comisiei Electorale Centrale Eugeniu ŞTIRBU

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale Iurie CIOCAN

Chişinău, 6 decembrie 2010
Nr. 3950
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Anexa nr. 1

LISTA
candidaţilor declaraţi supleanţi la funcţia de deputat 
în Parlamentul Republicii Moldova în urma alegerilor 

parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 din partea 
Partidului Comuniştilor din Republica Moldova

Nr. 
d/o

Numele, 
prenumele Domiciliul Anul 

naşterii
Aparte-
nenţa 

politică
Profesia 

(ocupaţia)

1 Morcov 
Ghenadie or. Drochia 1965 PCRM medic, deputat, Parlamentul 

Republicii Moldova

2 Mocan 
Mihail mun. Chişinău 1962 PCRM

jurist, politolog, preşedinte, 
Uniunea Veteranilor 
Războiului din Afganistan

3 Vremea Igor s. Mereşeni, 
r-nul Hînceşti 1973 -

jurist, dr. în drept, conferenţi-
ar universitar, deputat, Parla-
mentul Republicii Moldova

4 Ceban Ion mun. Chişinău 1980 PCRM
matematician, şef, 
Secţia relaţii externe, 
Aparatul СС al PCRM

5 Barbulat 
Mihail mun. Chişinău 1971 PCRM

pedagog, dirijor, fi lolog, şef 
de secţie, Aparatul CC al 
PCRM

6
Telnov 
Vladimir mun. Chişinău 1976 PCRM

licenţiat în geografi e şi 
biologie, şef, Secţia politică, 
Aparatul CC al PCRM

7 Putregai 
Constantin

s. Hănăseni,
r-nul Cantemir 1963 PCRM

agronom, preşedinte, 
Cooperativa Agricolă „Glia”, 
s. Pleşeni, raionul Cantemir

8 Scutaru 
Oleg or. Edineţ 1972 PCRM

economist, inspector fi scal 
principal, Inspectoratul Fiscal 
de Stat Edineţ

9 Caraseni 
Demian

s. Congaz,
UTA Găgăuzia 1966 PCRM

pedagog, magistru în relaţii 
internaţionale şi drept, prim-
vicepreşedinte, Adunarea 
Populară a Găgăuziei

10 Bogatico 
Victor or. Rîşcani 1977 PCRM

inginer-tehnolog, prim-
secretar al Comitetului 
raional Rîşcani al PCRM
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Nr. 
d/o

Numele, 
prenumele Domiciliul Anul 

naşterii
Aparte-
nenţa 

politică
Profesia 

(ocupaţia)

11 Porcescu 
Petru or. Străşeni 1953 PCRM

inginer cadastral, deputat, 
Parlamentul Republicii 
Moldova

12 Goncearenco 
Dumitru or. Criuleni 1971 PCRM

jurist, director general, 
SA „Baza Transport Auto-
18,” or. Criuleni

13 Vîsotina 
Natalia mun. Chişinău 1970 PCRM pedagog, deputat, Parlamen-

tul Republicii Moldova

14 Gudumac 
Elena or. Glodeni 1968 PCRM

pedagog, manager-
economist, prim-secretar 
eliberat al Comitetului raional 
Glodeni al PCRM 

15 Popuşoi 
Anatolie or. Anenii Noi 1949 -

agronom-savant, deputat, 
Parlamentul Republicii 
Moldova

16 Melnic 
Viorel mun. Chişinău 1975 -

economist, dr. în economie, 
conferenţiar universitar, 
Universitatea Agrară de Stat 
din Moldova, mun. Chişinău

17 Afanasenco 
Serghei mun. Chişinău 1968 PCRM

inginer, specialist principal, 
Centrul „ARTICO”, 
mun. Chişinău 

18 Calin Ivan mun. Chişinău 1935 PCRM

economist, politolog, dr. în 
economie, diplomat, deputat, 
Parlamentul Republicii 
Moldova

19 Iovv Vasile mun. Chişinău 1942 PCRM

inginer-tehnolog, economist, 
dr. în economie, deputat, 
Parlamentul Republicii 
Moldova

20 Ostapciuc 
Eugenia mun. Chişinău 1947 PCRM

inginer-tehnolog, deputat, 
Parlamentul Republicii 
Moldova

21 Miron Anton mun. Chişinău 1941 PCRM
agronom-savant, politolog, 
deputat, Parlamentul 
Republicii Moldova

22 Todoroglo 
Dmitrii mun. Chişinău 1944 PCRM

agronom, deputat, 
Parlamentul Republicii 
Moldova
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Nr. 
d/o

Numele, 
prenumele Domiciliul Anul 

naşterii
Aparte-
nenţa 

politică
Profesia 

(ocupaţia)

23 Florea Nina or. Şoldăneşti 1952 PCRM

economist-contabil, politolog, 
temporar neangajată în 
cîmpul muncii, prim-secretar 
al Comitetului raional 
Şoldăneşti al PCRM

24 Bivol Ştefan or. Ialoveni 1975 PCRM

inginer, economist, 
preşedinte, Asociaţia de 
Coproprietari în Condominiu, 
or. Ialoveni

25 Pîrlog Vitalie s. Vărzăreşti,
r-nul Nisporeni 1974 -

jurist, preşedinte, AO „Alianţa 
pentru Justiţie şi Drepturile 
Omului”

26 Strogoteanu 
Efi m

s. Ecaterinovca,
r-nul Cimişlia 1960 PCRM jurist, primarul comunei 

Ecaterinovca, r-nul Cimişlia

27 Babiuc 
Aliona or. Briceni 1969 PCRM istoric, deputat, Parlamentul 

Republicii Moldova

28 Sava Valeriu or. Străşeni 1958 PCRM

politolog, sociolog, inginer-
mecanic, prim-secretar al 
Comitetului raional Călăraşi 
al PCRM

29 Baliţchi 
Valeri or. Ungheni 1956 PCRM

inginer, politolog, şef-adjunct, 
Staţia Ungheni, ÎS „Calea 
Ferată din Moldova”

30 Mahu 
Octavian mun.Bălţi 1977 PCRM

jurist, magistru în drept, 
director, Întreprinderea 
Municipală Bălţi „Gospodăria 
Specializată Auto”

31 Ciorici 
Valeriu

s. Ţareuca,
r-nul Rezina 1955 PCRM economist-contabil, 

preşedintele raionului Rezina

32 Ciubotaru 
Grigore mun. Chişinău 1961 PCRM

inginer-constructor, director, 
SRL „Societatea de Montaj 
şi Construcţii „Materiale de 
Construcţie Hînceşti” 

33 Panfi lov 
Valentina or. Căuşeni 1968 PCRM

medic, medic de familie, 
Ofi ciul Medicilor de Familie 
Grigorievca, r-nul Căuşeni

34 Cebotari 
Ivan or. Sîngerei 1952 PCRM

inginer-mecanic, director 
comercial, ÎI „Snejana 
Cebotari”, or. Sîngerei
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Nr. 
d/o

Numele, 
prenumele Domiciliul Anul 

naşterii
Aparte-
nenţa 

politică
Profesia 

(ocupaţia)

35 Ţugulea Ion or. Nisporeni 1957 PCRM

inginer-tehnolog, magistru 
în administraţia publică, 
prim-secretar al Comitetului 
raional Nisporeni al PCRM

36 Buraga 
Eujenii or. Leova 1954 PCRM

inginer-constructor, prim-
secretar al Comitetului 
raional Leova al PCRM

37 Rotari 
Nicolae mun. Bălţi 1955 PCRM

tehnician-mecanic, director, 
Gospodăria agricolă 
„Demider-Com”, s. Prăjila, 
r-nul Floreşti

38 Grigoriev 
Igor mun. Chişinău 1974 PCRM

economist-contabil, 
consultant principal, 
fracţiunea PCRM în 
Parlamentul Republicii 
Moldova

39 Terzi Fiodor or. Vulcăneşti,
UTA Găgăuzia 1959 PCRM politolog, pensionar MAI

40 Bolgar 
Maxim

or. Comrat,
UTA Găgăuzia 1984 PCRM

jurist, magistru în drept, 
lector, Universitatea de 
Stat din Comrat, secretar 
al CC Uniunea Tineretului 
Comunist din Moldova

41 Batrîncea 
Vlad mun. Chişinău 1981 PCRM

jurist, secretar al Comitetului 
raional al PCRM, sectorul 
Rîşcani, mun.Chişinău

42 Nicolaev 
Nicolai

or. 
Basarabeasca 1963 PCRM

inginer-electrician, şef, 
Direcţia furnizare energie 
electrică Basarabeasca, ÎS 
„Calea Ferată din Moldova” 

43
Stancev 
Gheorghe

s. Gara 
Catranîc,
r-nul Făleşti

1951 PCRM

agronom, specialist în 
administraţia publică, 
primarul comunei Egorovca, 
r-nul Făleşti

44 Ţveatcov 
Nicolai

s. Valea Perjei,
r-nul Taraclia 1983 PCRM

politolog, dr. în ştiinţe 
politice, secretarul 
comitetului raional al PCRM, 
sectorul Buiucani, 
mun. Chişinău
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Nr. 
d/o

Numele, 
prenumele Domiciliul Anul 

naşterii
Aparte-
nenţa 

politică
Profesia 

(ocupaţia)

45 Filipenco 
Olga or. Cahul 1983 PCRM

antropolog, prim-secretar al 
Comitetului raional Cahul al 
Uniunii Tineretului Comunist 
din Moldova 

46 Bezer 
Mariana

s. Ciuciuleni,
r-nul Hînceşti 1966 PCRM

pedagog, psiholog, primarul 
satului Ciuciuleni, 
r-nul Hînceşti

47 Grozavu 
Igor

s. Gribova,
r-nul Drochia 1972 PCRM jurist, primarul satului 

Gribova, r-nul Drochia

48 Radu Oxana or. Ungheni 1976 PCRM jurist, deputat, Parlamentul 
Republicii Moldova

49 Ivanov 
Alexandru or. Orhei 1984 PCRM

economist-contabil, inspector 
fi scal superior, Inspectoratul 
Fiscal de Stat Orhei

50 Crestincova 
Maria

s. Stoianovca,
r-nul Cantemir 1963 PCRM pedagog, profesor, gimnaziu, 

s. Stoianovca, r-nul Cantemir

51 Baraneţchi 
Piotr

s. Cuconeştii 
Noi,
r-nul Edineţ

1974 PCRM pedagog, primarul satului 
Cuconeştii Noi, r-nul Edineţ

52 Cuciuc Oleg s. Sălcuţa,
r-nul Căuşeni 1971 PCRM

inginer-tehnolog, secretar 
eliberat al Comitetului raional 
Căuşeni al PCRM

53 Onişciuc 
Vitalie or. Criuleni 1967 PCRM

agronom, magistru în 
economie, profesor, Şcoala 
profesională nr. 2, or. Criuleni

54 Mititiuc 
Victor or. Donduşeni 1974 PCRM jurist, vicepreşedintele 

raionului Donduşeni

55 Groapă 
Veaceslav

s. Holoşniţa, 
r-nul Soroca 1973 PCRM

antrenor sportiv, primarul 
comunei Holoşniţa, 
r-nul Soroca

56 Celacuş 
Valentina

s. Dolna, 
r-nul Străşeni 1963 PCRM agronom, primarul satului 

Dolna, r-nul Străşeni

57 Doga Denis mun. Chişinău 1988 PCRM
student, Universitatea 
Tehnică din Moldova, 
mun. Chişinău

58 Moscaliciuc 
Elizaveta

s. Dubăsarii 
Vechi,
r-nul Criuleni

1986 –

studentă, Universitatea de 
Stat de Medicină şi Farmacie 
„Nicolae Testemiţanu”, 
mun. Chişinău
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Nr. 
d/o

Numele, 
prenumele Domiciliul Anul 

naşterii
Aparte-
nenţa 

politică
Profesia 

(ocupaţia)

59 Isaev 
Alexandr mun. Chişinău 1969 PCRM jurnalist, redactor-şef, ziarul 

„Comunistul”, mun. Chişinău

60 Leadschii 
Anton mun. Chişinău 1987 PCRM

economist, inspector, 
Serviciul Securitate 
Aeronautică, ÎS ”Aeroportul 
Internaţional Chişinău”

61 Roşco 
Alexandr mun. Chişinău 1986 PCRM

jurist, temporar neangajat 
în cîmpul muncii, prim-
secretar al Uniunii Tineretului 
Comunist din Moldova 
sectorul Rîşcani, 
mun.Chişinău
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Anexa nr. 2

LISTA
candidaţilor declaraţi supleanţi la funcţia de deputat 

în Parlamentul Republicii Moldova în urma alegerilor parlamentare 
anticipate din 28 noiembrie 2010 din partea Partidului Liberal 

Democrat din Moldova

Nr. 
d/o

Numele, 
prenumele Domiciliul Anul 

naşterii
Aparte-
nenţa 

politică
Profesia 

(ocupaţia)

1 Frumosu 
Elena or. Criuleni 1968 PLDM

istoric, politolog, şef, Direcţia 
cultură şi turism, Consiliul 
raional Criuleni 

2 Apostolachi 
Iurie

s. Varniţa, 
r-nul Anenii Noi 1960 PLDM

inginer, director, 
Întreprinderea de stat 
„Moldsilva” Tighina, 
or. Ştefan Vodă

3 Grişciuc 
Simion

s. Micăuţi, 
r-nul Străşeni 1977 PLDM jurist, director, Întreprinderea 

de Stat „Moldsilva” Străşeni

4 Bodiu Victor mun. Chişinău 1971 – economist, inginer, Ministru 
de Stat

5 Nasu Maria or. Şoldăneşti 1956 PLDM
pedagog, profesor, Liceul 
Teoretic „Alexei Mateevici”, 
or. Şoldăneşti

6 Chiorescu 
Iurie mun. Chişinău 1979 PLDM

politolog, şef de catedră, 
Universitatea de Studii 
Politice şi Economice 
Europene, mun. Chişinău

7 Zaporojan 
Lilian or. Glodeni 1977 PLDM

jurist, şef-adjunct, Ofi ciul 
Teritorial Bălţi al Cancelariei 
de Stat 

8 Toma Iurie or. Ungheni 1971 PLDM
pedagog, manager general, 
SRL „Maben-Com”, 
or. Ungheni

9 Focşa 
Gheorghe  or. Leova 1960 PLDM inginer, jurist, primarul 

oraşului Leova

10 Gogu Sergiu or. Căuşeni 1966 PLDM
inginer-mecanic, 
vicepreşedintele
raionului Căuşeni
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Nr. 
d/o

Numele, 
prenumele Domiciliul Anul 

naşterii
Aparte-
nenţa 

politică
Profesia 

(ocupaţia)

11 Lupaşcu 
Grigore

s. Mîndîc, 
r-nul Drochia 1957 PLDM

agronom, director, 
SRL „Grildasagro”, s. Mîndîc, 
r-nul Drochia

12 Barbăroşie 
Alexandru

com. Mereni, 
r-nul Anenii Noi 1974 PLDM

istoric, director, 
SRL „Sinoimpex”, 
com. Mereni, r-nul Anenii Noi

13 Sacara 
Liubomir or. Făleşti 1973 PLDM pedagog, viceprimarul

oraşului Făleşti

14 Iarmaliuc 
Nicolae

s. Mihăileni,
r-nul Rîşcani 1971 PLDM

istoric, profesor, Liceul 
Teoretic „Eugen Coşeriu”, 
s. Mihăileni, r-nul Rîşcani

15 Spatari 
Mihaela mun. Chişinău 1989 PLDM

ştiinţe ale comunicării, 
vicepreşedinte, Organizaţia 
de Tineret a PLDM

16 Vovc Vasile or. Edineţ 1962 PLDM
inginer-mecanic, director, 
SRL „Vovc & K”, 
or. Edineţ 

17 Bandalac 
Efi mia or. Briceni 1962 PLDM

jurist, avocat, Biroul asociat 
de avocaţi „Juristul”, 
or. Briceni

18 Damaschin 
Nicolae mun. Chişinău 1977 PLDM

regizor de cinema, TV, 
regizor, IPNA Compania 
„Teleradio-Moldova”

19 Dimitrieva 
Fedora or. Taraclia 1965 PLDM pedagog, profesor, Liceul 

Teoretic nr. 2, or. Taraclia 

20 Vrancean 
Vasile

s. Cojuşna 
r-nul Străşeni 1948 PLDM

zootehnician, prim-prorector, 
Universitatea Agrară de Stat 
din Moldova, mun. Chişinău

21 Vovc Ion mun. Bălţi 1946 PLDM
istoric, director, Şcoala 
profesională nr. 5, 
mun. Bălţi

22 Profi re Petru mun. Chişinău 1983 PLDM

licenţiat în administrarea 
publică, administrator, ÎS 
„Nezavisimaia Moldova”, 
mun. Chişinău

23 Malaşevschi 
Andrei or. Cantemir 1957 PLDM medic, preşedintele raionului 

Cantemir
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Nr. 
d/o

Numele, 
prenumele Domiciliul Anul 

naşterii
Aparte-
nenţa 

politică
Profesia 

(ocupaţia)

24 Azizov 
Nighina mun. Chişinău 1983 PLDM

master în ştiinţe politice, 
expert politolog, Asociaţia 
„Mişcarea Tinerilor pentru 
Democraţie”, mun. Chişinău

25 Tulgara Iurie 
s. Ghidighici, 
mun. Chişinău
 

1972 PLDM
jurist, administrator, SRL 
„IVIS PLUS”, s. Sărătenii 
Vechi, r-nul Teleneşti

26
Ursu 
Grigore s. Costeşti,

 r-nul Ialoveni 1959 PLDM

agronom, şef, Direcţia 
raională de supraveghere 
fi tosanitară şi control 
semincer Ialoveni

27 Buza Leon s. Bălăureşti, 
r-nul Nisporeni 1950 PLDM

agronom, director, SRL 
„Tanipanis”, s. Bălăureşti, 
r-nul Nisporeni

28 Rabii Ilie s. Cucuruzeni, 
r-nul Orhei 1948 PLDM

agronom, şef interimar, 
Direcţia raională de 
supraveghere fi tosanitară şi 
control semincer Orhei

29 Pârţu 
Ghenadie or. Rezina 1969 PLDM inginer, inginer-şef, SA 

„Moldtelecom” fi liala Rezina

30 Scutaru 
Sergiu or. Ungheni 1959 PLDM

administrare publică, 
temporar neangajat în 
cîmpul muncii

31 Ponomariov 
Vitalie or. Cahul 1975 PLDM

magistru în istorie şi ştiinţe 
politice, şef, Secţia integrare 
europeană, Universitatea de 
Stat „B.P. Hasdeu”, or. Cahul

32 Pălărie 
Maria or. Ştefan Vodă 1947 PLDM

medic pediatru, director me-
dical, Centrul medical creştin 
”Emanuel Cioburciu”, s. Cio-
burciu, r-nul Ştefan Vodă

33 Buliga 
Janeta mun. Chişinău 1964 PLDM

medic, director comercial, 
SRL „Iantex-Total”, 
mun. Chişinău

34 Meaun 
Gheorghe

s. Răzălăi, 
r-nul Sîngerei 1972 PLDM inginer, temporar neangajat 

în cîmpul muncii

35 Ioncu Mihail s. Onişcani,
r-nul Şoldăneşti 1985 PLDM

jurist, administrator, 
SRL „Intervizstudio”, 
or. Şoldăneşti
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Nr. 
d/o

Numele, 
prenumele Domiciliul Anul 

naşterii
Aparte-
nenţa 

politică
Profesia 

(ocupaţia)

36 Ţarigradschi 
Valeriu or. Glodeni 1959 PLDM

pedagog, director, rezervaţia 
„Pădurea Domnească”, 
or. Glodeni

37 Gumeniţă 
Ruslan or. Leova 1984 PLDM

fi nanţe, inspector fi scal, 
Inspectoratul Fiscal de Stat, 
mun. Chişinău 

38 Ciuvaga 
Alexandru 

s. Sculeni, 
r-nul Ungheni 1953 PLDM

istoric, director adjunct, 
Liceul Teoretic, s. Sculeni, 
r-nul Ungheni 

39 Eşanu 
Elena 

s. Coşcalia, 
r-nul Căuşeni 1967 PLDM contabil, primarul satului 

Coşcalia, r-nul Căuşeni

40 Mogoreanu 
Petru or. Drochia 1957 PLDM

medic, vicedirector, IMSP 
Spitalul raional Drochia 
„Nicolae Testemiţanu”

41 Samson 
Nicolae or. Anenii Noi 1941 PLDM jurist, pensionar

42 Balica 
Eduard

or. Făleşti 1974 PLDM
magistru în administrarea 
publică, director, GŢ „FAL-
BAD-AGRO”, or. Făleşti

43 Irimciuc 
Alexandru

s. Şaptebani, 
r-nul Rîşcani 1954 PLDM

inginer-tehnolog,
director, SRL Stăncăuţi, 
s. Şaptebani, r-nul Rîşcani 

44 Munteanu 
Ion or. Donduşeni 1958 PLDM

medic stomatolog, şef, 
Secţia stomatologie, IMSP 
Spitalul raional Donduşeni

45 Banari 
Elena mun. Chişinău 1975 PLDM

pedagog, magistru în 
fi lologie, lector universitar, 
Universitatea de Stat din 
Moldova, mun. Chişinău

46 Hlevnoi 
Anatolie

s. Ruseni, 
r-nul Edineţ 1953 PLDM

agronom, vicedirector 
SRL „Agromilari”,
s. Ruseni, r-nul Edineţ

47 Bobuţac 
Valerii 

or. Lipcani, 
r-nul Briceni 1963 PLDM

agronom, director, SRL 
„Cariopsa”, or. Lipcani, 
r-nul Briceni

48 Marcoci 
Boris mun. Bălţi 1965 PLDM

inginer, director, 
SRL „MARSHARCON”, 
mun. Bălţi
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49 Lupu Vera mun. Chişinău 1969 PLDM
jurist, preşedinte, AO „Fe-
meia pentru Societatea Con-
temporană”, mun. Chişinău

50 Gurduza 
Sergiu mun. Chişinău 1985 PLDM

jurist, magistru în drept, 
specialist principal, Ministerul 
Justiţiei

51
Patraşcu 
Vera s. Cotul Morii, 

r-nul Hincesti 1953 PLDM

pedagog, şef-adjunct 
Direcţia generală învăţămînt, 
tineret şi sport, Consiliul 
raional Hînceşti

52 Culai Vasile mun. Chişinău 1946 PLDM merceolog, pensionar

53 Prisăcaru 
Ion mun. Chişinău 1957 PLDM

economist, jurist, director 
general, SRL „Ecofi n-audit-
service”, redactor-şef, 
revista „Fin consultant”, 
mun. Chişinău

54 Guţuţui Olga or. Cupcini, 
r-nul Edineţ 1986 PLDM

licenţiat în ştiinţe politice, 
manager, Teatrul „Satiricus 
Ion Luca Caragiale”, 
mun. Chişinău 

55 Spînu 
Andrei

s. Ratuş, 
r-nul Criuleni 1986 PLDM

licenţiat în economie, direc-
tor marketing, SC „Mentor-
Grup” SRL, mun. Chişinău

56 Mocrac Ilie mun. Chişinău 1984 PLDM economist, temporar 
neangajat în cîmpul 

57 Marţ Viorica or. Cantemir 1971 PLDM

pedagog, şef, Direcţia 
generală învăţămînt, tineret 
şi sport, Consiliul raional 
Cantemir

58
Ignat 
Anatolie mun. Chişinău 1965 PLDM

economist, cercetător 
ştiinţifi c, Institutul de 
Economie, Finanţe şi 
Statistică, Academia de 
Ştiinţe a Moldovei, 
mun. Chişinău

59 Dubalari 
Pavel mun. Chişinău 1984 PLDM

licenţiat în drept,
consultant superior, 
Ofi ciul Teritorial Chişinău al 
Cancelariei de stat
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60 Lazarencu 
Sergiu

s. Măgdăceşti, 
r-nul Criuleni 1985 PLDM economist, director, SRL 

„Luxiton”, mun. Chişinău

61 Grigor 
Ludmila

s. Mîndîc, 
r-nul Drochia 1972 PLDM pedagog, profesor, gimnaziu, 

s. Mîndîc, r-nul Drochia

62
Carauş 
Vadim or. Soroca 1989 PLDM

student, Academia de Studii 
Economice din Moldova, 
mun. Chişinău

63 Covaliuc 
Elena mun. Bălţi 1957 PLDM

pedagog, metodist, 
Universitatea de Stat „Alecu 
Russo”, mun. Bălţi

64 Cazacu 
Tamara or. Glodeni 1963 PLDM

economist, director, Casa 
Teritorială de Asigurări 
Sociale Glodeni

65 Stefoglo 
Verginia or. Bender 1966 PLDM

pedagog, profesor, Liceul 
Teoretic „Alexandru cel Bun”, 
or. Bender

66 Popa 
Ecaterina or. Nisporeni 1987 PLDM

matematică aplicată, 
secretar responsabil, Agenţia 
de Stat pentru Proprietate 
Intelectuală, or. Nisporeni

67 Rusu Sergiu or. Floreşti 1960 PLDM
matematician, 
vicepreşedintele raionului 
Floreşti

68 Şaragov 
Natalia or. Soroca 1976 PLDM

jurist, sociolog, lector 
superior, Universitatea de 
Stat de Educaţie Fizică şi 
Sport, mun. Chişinău

69 Ghilescu 
Doina 

s. Corlăteni,
r-nul Rîşcani 1972 PLDM

contabilitate şi audit, 
contabil-şef, CAP 
„Corlăţeanca”, s. Corlăteni, 
r-nul Rîşcani

70 Balan 
Dumitriţa mun. Chişinău 1987 PLDM

marketing, contabil, SRL 
„Podgoria Vin”, s. Lingura, 
r-nul Cantemir

71 Mîţu Alina s. Zastînca, 
r-nul Soroca 1990 PLDM

studentă, Universitatea de 
Stat din Moldova, 
mun. Chişinău
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Anexa nr. 3
LISTA

candidaţilor declaraţi supleanţi la funcţia de deputat 
în Parlamentul Republicii Moldova în urma alegerilor 

parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 din partea 
Partidului Democrat din Moldova

Nr. 
d/o

Numele, 
prenumele Domiciliul Anul 

naşterii
Aparte-
nenţa 

politică
Profesia 

(ocupaţia)

1 Jantuan 
Stella mun. Chişinău 1966 PDM

istoric, sociolog, deputat, 
Parlamentul Republicii 
Moldova

2 Stratan 
Valentina mun. Chişinău 1962 PDM

medic imunolog, magistru 
în administraţia publică, dr. 
în ştiinţe biologice, deputat, 
Parlamentul Republicii 
Moldova

3 Braşovschi 
Gheorghe or. Sîngerei 1964 PDM

agronom, magistru în 
administraţia publică, 
primarul oraşului Sîngerei 

4 Sîrbu Oleg or. Edineţ 1967 PDM agronom, deputat, Parla-
mentul Republicii Moldova

5 Ţulea Oleg mun. Chişinău 1980 PDM
politolog, magistru în ştiinţe 
politice, viceministru, Minis-
terul Tineretului şi Sportului 

6 Chetraru 
Anatol or. Hînceşti 1949 PDM pedagog, politolog, preşedin-

tele raionului Hînceşti

7 Solcan 
Mihail mun. Chişinău 1963 PDM

economist, dr. în economie, 
lector superior, Academia 
de Studii Economice din 
Moldova, mun. Chişinău

8 Stratulat Ion or. Orhei 1946 PDM inginer-economist, primarul 
oraşului Orhei

9 Tabuica 
Valeriu or. Ocniţa 1965 PDM

inginer-constructor, director, 
SRL „Vista-Const”, 
or. Ocniţa

10 Godoroja 
Dumitru mun. Chişinău 1976 PDM

inginer-tehnolog, 
viceministru, Ministerul 
Agriculturii şi Industriei 
Alimentare
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11 Richicinschi 
Iurie mun. Chişinău 1970 PDM

economist, dr. în drept, 
secretar al Consiliului 
Suprem de Securitate, 
Aparatul Preşedintelui 
Republicii Moldova

12 Băieşu Aurel mun. Chişinău 1964 PDM

jurist, deputat, vicepreşedinte 
al Comisiei juridice, numiri 
şi imunităţi, Parlamentul 
Republicii Moldova 

13 Axenti Petru mun. Bălţi 1952 PDM
inginer-mecanic, director 
general, SA „CET-Nord”, 
mun. Bălţi

14 Bînzari 
Iraida or. Făleşti 1958 PDM pedagog, vicepreşedintele 

raionului Făleşti

15 Zubcu Victor mun. Chişinău 1983 PDM

politolog, master în 
management politic, 
magistru în drept, 
preşedinte, Organizaţia de 
Tineret a PDM, temporar 
neangajat în cîmpul muncii 

16 Andriuţa 
Iurie or. Criuleni 1960 PDM jurist, director, SRL „Crioleal-

com”, or. Criuleni

17 Cucu Vasile or. Chişinău 1957 PDM
istoric, vicedirector, 
SRL „Autobin-Grup”, 
mun. Chişinău

18 Beleacova 
Elena mun. Chişinău 1958 PDM

economist, dr. în economie, 
director general, Biroul relaţii 
interetnice 

19 Babuc 
Monica mun. Chişinău 1964 PDM

istoric, consilier al 
vicepreşedintelui 
Parlamentului Republicii 
Moldova

20 Greţu 
Efrosinia or. Leova 1953 PDM pedagog, vicepreşedintele 

raionului Leova

21 Nicuţa 
Vladimir or. Soroca 1957 PDM

inginer, manager în 
administraţia publică, 
vicepreşedintele raionului 
Soroca



655

Nr. 
d/o

Numele, 
prenumele Domiciliul Anul 

naşterii
Aparte-
nenţa 

politică
Profesia 

(ocupaţia)

22 Chiţan 
Valeriu mun. Chişinău 1955 PDM

economist, top-manager, 
grupul „Lukoil”, 
or. Ploieşti, România

23 Palade 
Iacob

com. Sărătenii 
Vechi, 
r-nul Teleneşti 1958 PDM

zootehnician, director, 
SRL „Avicola Sărătenii 
Vechi”, s. Sărătenii Vechi, 
r-nul Teleneşti

24 Timciuc 
Iacob mun. Chişinău 1954 PDM

inginer, consultant strategii 
dezvoltare, SRL „Profesional 
Consulting Grup”, 
mun. Chişinău

25 Grabciuc 
Larisa

com. Brătuşeni, 
r-nul Edineţ 1962 PDM

farmacist, director comercial, 
SRL „Lavitest”, s. Brătuşeni, 
r-nul Edineţ

26 Starciuc 
Eleonora or. Cantemir 1954 PDM

pedagog, magistru în 
administraţia publică, 
secretar, Consiliul raional 
Cantemir

27 Chendighilean 
Nicolae

or. 
Basarabeasca 1957 PDM

inginer-constructor, director, 
SRL „Alfa & Ko”, 
or. Basarabeasca

28 Graur 
Cecilia

mun. Bălţi 1959 PDM
pedagog, director adjunct, 
Liceul Teoretic „Mihai 
Eminescu”, mun. Bălţi

29
Surugiu 
Sergiu or. Cimişlia 1957 PDM

pedagog, manager în 
administraţia publică, 
director, SRL „Agrodesur”, 
or. Cimişlia

30 Ceka Ion or. Cahul 1971 PDM economist, vicepreşedintele 
raionului Cahul

31 Bugai 
Anatolie or. Drochia 1960 PDM jurist, director, 

SRL ”Scorpion”, or. Drochia

32 Mandatii 
Aliona or. Chişinău 1970 PDM chimist, manager, SRL 

”Domulterra”, or. Floreşti

33 Cherdivară 
Mircea or. Rîşcani 1964 PDM pedagog, director, şcoala 

profesională, or. Rîşcani

34 Macovei 
Vasile or. Nisporeni 1951 PDM pedagog, director, SRL 

„Nisvaldos”, or. Nisporeni
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35 Tuluş Maria or. Taraclia 1958 PDM
economist-agronom, 
director, SRL „Caghet-plus”, 
or.Taraclia

36 Rotundu 
Svetlana

com. Climăuţii 
de Jos, 
r-nul Şoldăneşti 

1963 PDM

pedagog, şef, Secţia 
asistenţă socială şi protecţie 
a familiei, Consiliul raional 
Şoldăneşti

37 Chiriac 
Mariana

s.Climăuţi, 
r-nul 
Donduşeni

1967 PDM
merceolog, contabil, primăria 
satului Climăuţi, 
r-nul Donduşeni 

38 Bohlin 
Arcadie

or. Lipcani, 
r-nul Briceni 1959 PDM tehnician-mecanic, 

pensionar

39 Grosu 
Vasile

s. Filipeni, 
r-nul Leova 1967 PDM inginer-agronom, primarul 

satului Filipeni, r-nul Leova

40 Popa 
Serghei

com. Cocieri, 
r-nul Dubăsari 1954 PDM

inginer-hidrotehnician, 
director, SRL „Torent Plus”, 
com. Cocieri, r-nul Dubăsari

41 Gaidarji 
Olga or.Taraclia 1962 PDM

pedagog, şef-adjunct, 
Administraţia Ceadîr-Lunga, 
UTA Găgăuzia

42 Kopushchulu 
Georgy

or.Vulcaneşti,
UTA Găgăuzia 1963 PDM jurist, inspector, Agenţia 

Ecologică, UTAGăgăuzia

43 Ursu 
Margarita or. Floreşti 1986 PDM

pedagog, master în ştiinţe 
politice, consultant superior, 
Ministerul Culturii

44 Aghenie 
Vasile

s. Sadova, 
r-nul Călăraşi 

1961 PDM tehnolog, antreprenor, 
s. Sadova, r-nul Călăraşi

45 Nedelea 
Veaceslav mun. Chişinău 1964 PDM istoric, jurist, SA „Moldtele-

com”, mun. Chişinău

46 Iachimciuc 
Olga

s. Zubreşti, 
r-nul Străşeni 1973 PDM

pedagog, director, 
Liceul Teoretic s. Zubreşti, 
r-nul Străşeni

47 Caşu Lilia mun. Chişinău 1966 PDM tehnician-mecanic, temporar 
neangajată în cîmpul muncii

48 Filip 
Gheorghe mun. Chişinău 1953 PDM

inginer-constructor, 
preşedinte, SA „Crismax’’, 
mun. Chişinău
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49 Lîsîi 
Alexandru mun.Chişinău 1985 PDM

jurist, jurisconsult, ÎS „Centrul 
Resurselor Informaţionale 
de Stat „Registru”, Ministerul 
Tehnologiilor Informaţionale 
şi Comunicaţiilor 

50 Culic Elena  mun. Bălţi 1980 PDM
jurist, lector universitar, 
Universitatea de Stat „Alecu 
Russo”, mun. Bălţi

51 Ţurcanu 
Zinaida

s.Temeleuţi, 
r-nul Călăraşi 

1966 PDM
agronom, director, 
SRL „Izvorul Bîcului CL”, 
s. Temeleuţi, r-nul Călăraşi

52 Placinta Ion or. Criuleni 1974 PDM
inginer, antreprenor 
individual în construcţii, 
or. Criuleni

53 Babii Viorel s. Răuţel, 
r-nul Făleşti, 

1972 PDM pedagog, jurist, director, 
SRL „Energia”, mun. Bălţi

54 Golub Tudor or. Orhei 1972 PDM

istoric, coordonator de 
programe, Agenţia de 
Dezvoltare Rurală – Centru, 
or. Orhei

55 Bălan 
Dumitru

com. Pepeni, 
r-nul Sîngerei 1946 PDM

pedagog, director, Liceul 
Teoretic „A. Agapie”,
 com. Pepeni, r-nul Sîngerei

56 Pancu Iulia or. Ungheni 1964 PDM
pedagog, şef, Direcţia 
generală învăţămînt, tineret 
şi sport, Consiliul raional 
Ungheni

57 Terzi 
Alexandru mun. Chişinău 1948 PDM

inginer-electrician, manager-
şef, Centrul de formare 
continuă, Institutul Naţional 
de Standardizare şi 
Metrologie, mun. Chişinău

58 Baligari 
Vladimir or. Ştefan Vodă 1963 PDM

pedagog, director adjunct, 
Şcoala profesională, 
or. Ştefan Vodă

59 Tonu 
Valentina or.Hînceşti 1964 PDM

pedagog, şef, Direcţia 
generală învăţămînt, tineret 
şi sport, Consiliul raional 
Hîncesti
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60 Eremei 
Serghei or.Căuşeni 1975 PDM jurist, şef, Ofi ciul de 

executare Căuşeni 

61 Crivorotico 
Natalia or. Anenii Noi 1989 PDM

studentă, Institutul 
Internaţional de 
Management, mun. Chişinău

62 Gaidar Ala or. Cahul 1956 PDM
fi lolog, director, Liceul 
Teoretic ”Mihai Eminescu”, 
or. Cahul

63 Postovan 
Galina or. Drochia 1954 PDM

pedagog, şef, Direcţia 
generală învăţămînt, tineret 
şi sport, Consiliul raional 
Drochia

64 Paniş 
Ştefan or. Floreşti 1957 PDM

inginer-zootehnician, 
director, SRL „PANCLIP”, 
or. Floreşti

65 Gruşac 
Vitalie

s. Grimăncăuţi, 
r-nul Briceni 1977 PDM

sportiv, antrenor de box, 
şcoala sportivă, 
or. Edineţ

66 Bocancea 
Ivan

s.Cernoleuca, 
r-nul 
Donduşeni

1989 PDM
student, Academia de Studii 
Economice din Moldova, 
mun. Chişinău

67 Maistru 
Antonina

s. Grinăuţi- 
Raia, 
r-nul Ocniţa

1954 PDM

agronom, specialist în 
administraţia publică, 
director, Casa Teritorială de 
Asigurări Sociale Ocniţa

68 Gaţcan 
Leonid

com. Molovata 
Nouă, 
r-nul Dubăsari

1967 PDM

jurist, avocat, biroul 
individual de avocaţi „Guţcan 
Leonid”, com. Molovata 
Nouă, r-nul Dubăsari

69 Ivanoglo 
Gheorghi

mun. Comrat,
UTA Găgăuzia 1950 PDM pedagog, temporar 

neangajat în cîmpul muncii

70 Bucico 
Clara or. Basarabeasca 1955 PDM

fi lolog, director adjunct, 
Liceul Teoretic „N.V. Gogol”, 
or. Basarabeasca

71 Adauji Stela mun. Chişinău 1973 PDM

farmacist, conferenţiar 
universitar, Universitatea de 
Stat de Medicină şi Farmacie 
„Nicolae Testemiţanu”, 
mun. Chişinău
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72 Vucol 
Octavian mun. Chişinău 1976 PDM

economist-manager, 
preşedinte, Organizaţia 
obştească „Mondial”, 
mun. Chişinău

73 Tatarciuc 
Alexandru or. Briceni 1985 PDM jurist, consultant, Judecătoria 

Briceni

74 Izvoreanu 
Oleg mun. Chişinău 1984 PDM politolog, consultant, 

Ministerul Economiei

75 Dodon 
Simion or. Călăraşi 1964 PDM inginer-mecanic, pensionar 

76 Bucatca 
Alexandr or. Glodeni 1976 PDM jurist, manager, SRL 

„Slavaldublu”, or. Glodeni 

77 Negară 
Vladislav

com. 
Alexeevca, 
r-nul Ungheni 

1979 PDM
jurist, secretar, Consiliul 
comunal Alexeevca,
 r-nul Ungheni

78 Dascal Iurie
s. Drochia, 
r-nul Drochia 1961 PDM

agronom, director, 
SRL „TEHAGRODAS”, 
or. Drochia

79 Ţih Angela 
s.Volintiri, 
r-nul Ştefan 
Vodă

1967 PDM
pedagog, director, 
Liceul Teoretic, s. Volintiri, 
r-nul Ştefan Vodă

80 Donţu Olga com. Zaim, 
r-nul Căuşeni 1948 PDM

pedagog, şef-adjunct, 
Direcţia generală învăţămînt, 
tineret şi sport, Consiliul 
raional Căuşeni 

81 Bogovic 
Olga or. Anenii Noi 1955 PDM

pedagog, şef-adjunct, 
Direcţia generală învăţămînt, 
tineret şi sport, Consiliul 
raional Anenii Noi

82 Cheptănaru 
Alexandru or.Rîşcani 1956 PDM

merceolog, preşedinte, 
Cooperativa raională 
de consum „Univercoop 
Rîşcani”

83 Musteaţă 
Gheorghe or. Şoldăneşti 1961 PDM merceolog, fermier, 

or. Şoldăneşti

84 Chiriac 
Tatiana

s.Ustia, 
r-nul Dubăsari 1960 PDM

agronom, agronom, 
SRL „Sălcuţa”, s.Ustia, 
r-nul Dubăsari
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85 Potînga 
Octavian mun. Chişinău 1972 PDM

topograf minier, decan-
adjunct, Universitatea Agrară 
de Stat din Moldova, 
mun. Chişinău

86 Prodan 
Sveatoslav or. Cimişlia 1960 PDM inginer-silvicultor, director, ÎS 

„Silvo-Cinegetica Cimişlia”

87 Josan 
Angela or. Anenii Noi 1970 PDM

pedagog, director, 
Căminul cultural, s.Teliţa, 
r-nul Anenii Noi
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Anexa nr. 4

LISTA
candidaţilor declaraţi supleanţi la funcţia de deputat 

în Parlamentul Republicii Moldova în urma alegerilor parlamentare 
anticipate din 28 noiembrie 2010 din partea Partidului Liberal 

Nr.
d/o

Numele, 
prenumele Domiciliul Anul 

naşterii
Aparte-
nenţa

politică
Profesia 

(ocupaţia)

1. Lupu Ion
com. 
Vărzăreşti, 
r-nul Nisporeni

1963 PL
inginer-silvicultor, director, 
Agenţia „Apele Moldovei”, 
mun. Chişinău

2. Saharneanu 
Vladimir mun. Chişinău 1952 - jurnalist, preşedinte, Uniunea 

Jurnaliştilor din Moldova

3. Nemerenco 
Valeriu mun. Chişinău 1959 PL

jurist, dr. în drept, deputat, 
Parlamentul Republicii 
Moldova

4. Apostol Ion mun. Chişinău 1962 PL
pedagog, deputat, 
Parlamentul Republicii 
Moldova

5. Arhire 
Anatolie or. Ungheni 1956 PL inginer, deputat, Parlamentul 

Republicii Moldova

6. Vacarciuc 
Vadim mun. Bălţi 1972 PL

pedagog, antrenor, deputat, 
Parlamentul Republicii 
Moldova

7. Vasilachi 
Ana mun. Chişinău 1970 PL

jurist, viceministru, Ministerul 
Muncii, Protecţiei Sociale şi 
Familiei 

8. Cîrlig Mihail mun. Chişinău 1965 PL
medic, pretor, pretura 
sectorului Rîşcani, 
mun. Chişinău

9. Casian Ion mun. Chişinău 1953 PL
jurist, avocat, Baroul 
avocaţilor din Republica 
Moldova, mun. Chişinău

10. Şalaru 
Gheorghe

com. Gradişte, 
r-nul Cimişlia 1961 PL pedagog, ministru, Ministerul 

Mediului

11. Marinuţa 
Vitalie

s. Holercani,
r-nul Dubăsari 1970 PL traducător, militar, magistru, 

ministru, Ministerul Apărării
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12. Cebanu Ion mun. Chişinău 1984 PL
jurist, master în drept, 
ministru, Ministerul 
Tineretului şi Sportului

13. Moldovanu 
Mihail mun. Chişinău 1965 PL

medic, dr. în medicină, 
director, Direcţia sănătăţii, 
Consiliul municipal Chişinău

14. Arseni 
Alexandru mun. Chişinău 1952 _

jurist, conferenţiar 
universitar, Universitatea 
de Stat din Moldova, mun. 
Chişinău, membru, Consiliul 
Superior al Magistraturii

15. Berezovschi 
Valentin mun. Chişinău 1952 PL

pedagog, director, 
Liceul Teoretic „Mihail 
Berezovschi”, mun. Chişinău

16. Varta Ion mun. Chişinău 1958 PL

istoric, cercetător ştiinţifi c 
coordonator, şef, Secţia 
Istorie Modernă, Institutul 
de Istorie, Stat şi Drept, 
Academia de Ştiinţe a 
Moldovei

17. Carp Lilian s. Zamcioji, 
r-nul Străşeni 1978 PL

pedagog, şef de cabinet al 
primarului general, 
mun. Chişinău

18. Urîtu Ştefan or. Tiraspol 1951 PL
fi zician, pedagog, deputat, 
Parlamentul Republicii 
Moldova

19. Guzgan 
Valentin mun. Chişinău 1950 PL

pedagog, director, Liceul 
Teoretic „Ion Creangă”, 
mun. Chişinău

20. Ciobanu 
Sergiu mun. Chişinău 1982 PL

economist, jurist, 
viceministru, Ministerul 
Economiei 

21. Boaghie 
Dionisie

s. Măgdăceşti, 
r-nul Criuleni 1962 PL

inginer-silvicultor, director, 
Întreprinderea silvică 
Chişinău

22. Chitoroagă 
Ştefan

com. Sipoteni, 
r-nul Călăraşi 1959 PL

inginer, viceministru, 
Ministerul Agriculturii şi 
Industriei Alimentare 
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23. Vătămanu 
Vasile mun. Chişinău 1955 PL jurnalist, temporar neangajat 

în cîmpul muncii

24. Amoaşii Ilie or. Orhei 1953 PL medic, medic, IMSP Spitalul 
raional Orhei

25. Andronachi 
Nicolae

s. Mileştii Mici, 
r-nul Ialoveni 1980 PL

master în administrarea 
publică, economist, 
viceministru, Ministerul 
Tineretului şi Sportului

26. Trofi m 
Mihail or. Cahul 1973 PL economist, director adjunct, 

SA „Aqua-Prut”, or. Cahul

27. Cârnu 
Anatolie or. Ştefan Vodă 1951 PL

istoric, şef-adjunct, Ofi ciul 
teritorial Căuşeni al 
Cancelariei de Stat

28. Vlas Ştefan
s. Sărata-
Galbenă, 
r-nul Hînceşti

1964 PL
iluminare culturală, primarul 
comunei Sărata-Galbenă, 
r-nul Hînceşti

29. Coadă 
Anatolie

s. Cîrnăţeni, 
r-nul Căuşeni 1969 PL pedagog, inspector şef, 

Inspecţia Ecologică Căuşeni

30. Boghean 
Sergiu or. Cantemir 1986 PL

istoric şi geograf, consultant, 
Ofi ciul de Afaceri şi Investiţii 
din Moldova, preşedinte, 
Organizaţia de tineret a Par-
tidului Politic Partidul Liberal

31. Bejan 
Valerian

s. Mîndreşti, 
r-nul Teleneşti 1958 PL

inginer-tehnolog, dr. în ştiinţe 
tehnice, director general, 
SA „NOROC”, or. Teleneşti

32. Culicovschi 
Victor

s. Şofranovca, 
r-nul Cantemir 1970 PL

jurist, administrator, 
SC „Victor Culicovschi” SRL, 
or. Cantemir

33. Juganaru 
Igor

s. Sărata Nouă, 
r-nul Leova 1975 PL

jurist, director, 
ÎS „Întreprinderea pentru 
Silvicultură Iargara”, 
or. Iargara, r-nul Leova

34. Huzun 
Maria or. Sîngerei 1959 PL pedagog, specialist, Consiliul 

raional Sîngerei

35. Ivasi Boris or. Soroca 1957 PL
inginer-tehnolog, şef de 
secţie, SA „Hidroimpex”, 
or. Soroca
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36. Colin 
Valentina or. Rîşcani 1958 PL economist, şef, Inspectoratul 

Fiscal Rîşcani

37. Roşca 
Violeta or. Drochia 1960 PL pedagog, inspector şef, 

Inspecţia Ecologică Drochia

38. Camerzan 
Arcadii

s. Camenca, 
r-nul Glodeni 1963 PL

pedagog, director, 
ÎÎ „Filadelfi a Camerzan”, 
s. Camenca, r-nul Glodeni

39. Paierele 
Leonid or. Şoldăneşti 1963 PL

pedagog, inspector-şef, 
Inspecţia ecologică 
Şoldăneşti

40. Pavalean 
Albina

s. Răuţel, 
r-nul Făleşti 1965 PL

provizor analitic, manager, 
SRL „Danvic-Service”, 
s. Răuţel, r-nul Făleşti

41. Bargan Ion or. Cimişlia 1988 PL

student, Universitatea de 
Stat din Moldova, mun. 
Chişinău, vicepreşedinte, 
Organizaţia de tineret a 
Partidului Liberal

42. Creţu 
Arcadii

s. Corjeuţi, 
r-nul Briceni 1963 PL

inginer-programator, 
temporar neangajat în 
cîmpul muncii

43. Gîscă Ion or. Edineţ 1973 PL
agronom, administrator, 
ÎCS „World Saving Energy”, 
or. Edineţ

44. Nicolaiciuc 
Mariana

s. Coloniţa, 
mun. Chişinău 1982 PL inginer, temporar neangajată 

în cîmpul muncii

45. Botezatu 
Veaceslav or. Donduşeni 1982 PL

economist, manager 
operaţiuni bancare, 
BC „Moldindconbank” SA, 
fi liala Donduşeni

46. Şalari Vitalie com. Băcioi, 
mun. Chişinău 1977 PL

jurist, specialist principal, 
primăria municipiului 
Chişinău

47. Gulii Iraida or. Floreşti 1969 PL
pedagog, profesor, Liceul 
Teoretic „M. Eminescu”, 
or. Floreşti

48. Gutium 
Tatiana

s. Grătieşti, 
mun Chişinău 1959 PL

medic-obstetrician, director, 
Maternitatea municipală 
nr. 2 Chişinău
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49. Stratu 
Gheorghe

s. Abaclia, 
r-nul 
Basarabeasca

1959 PL

agronom, specialist în 
probleme de reglementare 
funciară, primărie, s. Abaclia, 
r-nul Basarabeasca

50. Bucşanu 
Vladimir

s. Ghidighici, 
mun. Chişinău 1955 PL jurist, inginer-şef, SA 

„Lusmecon”, mun. Chişinău

51. Calaidjoglu 
Nicolae

or. Vulcăneşti,
UTA Găgăuzia 1946 PL

istoric, preşedinte, Asociaţia 
obştească „Lumea Mea”, 
mun. Chişinău

52. Lungu 
Mariana

s. Vărvăreuca, 
r-nul Floreşti 1974 PL

contabil, consultant principal, 
Direcţia analiză, monitorizare 
şi evaluare a politicilor, 
Ministerul Tineretului şi 
Sportului

53. Căpăstru 
Victor

s. Bălăureşti,
r-nul Nisporeni 1966 PL

zootehnician-inginer, 
preşedinte, Cooperativa 
agricolă de întreprinzător 
„VEGETALCOM”, 
s. Bălăureşti, r-nul Nisporeni

54. Ştirbu Alina s. Recea, 
r-nul Străşeni 1987 PL

licenţiată în ştiinţe 
economice, business şi 
administrare, temporar 
neangajată în cîmpul muncii

55. Sofronovici 
Ştefan

or. Durleşti, 
mun. Chişinău 1957 PL

pedagog, cercetător ştiinţifi c, 
Institutul de Filologie, 
Academia de Ştiniţe a 
Moldovei, preşedinte, 
AO „Tezaur”, mun. Chişinău

56. Lari Mihail s. Sîngera, 
mun. Chişinău 1962 PL

inginer-mecanic, specialist 
principal, Direcţia generală 
transport public şi căi de 
comunicaţie, Consiliul 
municipal Chişinău

57. Crudu 
Violeta

s. Cruzeşti, 
mun. Chişinău 1975 PL

fi lolog, profesor, 
Casa Limbii Române, 
mun. Chişinău

58. Roşca 
Andrei mun. Chişinău 1958 PL

inginer, preşedinte, 
SA „Calcar”, or. Vatra, 
mun. Chişinău
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59. Calancea 
Stepan

or. Vadul lui 
Vodă, mun. 
Chişinău

1955 PL
medic, manager, temporar 
neangajat în cîmpul muncii

60. Buzu 
Veronica mun. Chişinău 1981 PL

politolog, lector universitar, 
Universitatea Tehnică din 
Moldova, mun. Chişinău

61. Boldurescu 
Ion

com. Sipoteni, 
r-nul Călăraşi 1987 PL

inginer-constructor, 
masterand, Academia de 
Administrare Publică pe 
lîngă preşedintele Republicii 
Moldova, vicepreşedinte, 
Organizaţia de tineret a 
Partidului Liberal

62. Slobozianu 
Roman

or. Cricova, 
mun. Chişinău 1986 PL

trafi c de mărfuri şi pasageri, 
miner, SA „Mineral Cricova”, 
or. Cricova, mun. Chişinău

63. Cîrja Natalia com. Budeşti, 
mun. Chişinău 1976 PL

biolog, profesor, Liceul 
Teoretic „Budeşti”, com. 
Budeşti, mun. Chişinău

64. Paladi 
Margareta

s. Vărzăreşti, 
r-nul Nisporeni 1968 PL

medic, medic de familie, 
IMSP „Centrul de Sănătate 
Vatra”, or. Vatra, 
mun. Chişinău

65. Enciu 
Hristofor mun. Chişinău 1956 PL

pedagog, manager, 
SC „Entor-Auto” SRL, 
mun. Chişinău

66. Bujag 
Mariana mun. Chişinău 1974 PL

jurist, jurist, Agenţia pentru 
silvicultură „Moldsilva”, 
mun. Chişinău

67. Graur Victor mun. Chişinău 1967 PL
jurist, şef de secţie, 
„Centrul Mamei şi Copilului”, 
mun. Chişinău

68. Vatavu 
Dumitru mun. Chişinău 1963 PL

medic, pedagog, şef-adjunct, 
Direcţia educaţie, tineret şi 
sport, sectorul Rîşcani, 
mun. Chişinău

69. Cernat 
Vladimir or. Ialoveni 1974 PL

jurist-economist, director, 
SRL „CristSand Com”, 
or. Ialoveni



667

Nr.
d/o

Numele, 
prenumele Domiciliul Anul 

naşterii
Aparte-
nenţa

politică
Profesia 

(ocupaţia)

70. Luca 
Luminiţa

s. Cioreşti, 
r-nul Nisporeni 1973 PL

asistent medical, asistent 
medical coordonator, Centrul 
de Sănătate, s. Cioreşti, 
r-nul Nisporeni

71. Tamaciuc 
Pavel or. Străşeni 1958 PL jurist-economist, şef, Ofi ciul 

Cadastral Teritorial Străşeni

72. Saşcov 
Galina or. Criuleni 1962 PL

pedagog, şef-adjunct, 
Direcţia asistenţă socială şi 
protecţie a familiei, Consiliul 
raional Criuleni

73. Bădărău 
Zinaida or. Călăraşi 1964 PL

istoric, profesor, Liceul 
Teoretic „V. Alecsandri”, 
or. Călăraşi

74. Miron 
Natalia or. Orhei 1976 PL psiholog, psiholog, gimnaziul 

„M. Eminescu”, or. Orhei

75. Chiorescu 
Doina mun. Chişinău 1990 PL

studentă, Universitatea 
de Stat din Moldova, 
mun. Chişinău

76. Sin Iurie
s. Slobozia 
Mare, 
r-nul Cahul

1982 PL

management tehnologii 
informaţionale şi 
comunicare, specialist 
principal, Direcţia generală 
învăţămînt, Consiliul raional 
Cahul

77. Crăciun 
Ludmila

s. Pîrîta,
r-nul Dubăsari 1977 PL

pedagog, inspector, 
Inspectoratul Teritorial al 
Muncii Chişinău

78. Salcuţan 
Eugeniu

s. Mereni, 
r-nul Anenii Noi 1980 PL jurist, inspector-şef, Inspecţia 

Ecologică Anenii Noi

79. Sîrbu Ion s. Buţeni,
r-nul Hînceşti 1959 PL

agronom, director executiv, 
organizaţia raionalǎ Hînceşti, 
Federaţia Naţională a 
Fermierilor din Moldova

80. Iucal Vasile or. Ungheni 1963 PL
istoric, director, 
Muzeul de Istorie şi 
Etnografi e, or. Ungheni

81. Savcenco 
Svetlana or. Căuşeni 1966 PL pedagog, educator, grădiniţa 

de copii nr. 1, or. Căuşeni
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82. Tulbure Ion com. Tîrşiţei, 
r-nul Teleneşti 1967 PL economist, primarul comunei 

Tîrşiţei, r-nul Teleneşti

83. Moldovanu 
Vladimir mun. Chişinău 1976 PL jursit, director, ÎI „Moldovanu 

Vladimir”, mun. Chişinău

84. Creţu Oleg or. Leova 1977 PL
avocat, jurist, director 
general, SRL „ALEXLEON-
COM”, or. Leova

85. Ursachi 
Angela

s. Mateuţi, 
r-nul Rezina 1972 PL

pedagog, şef-adjunct, Ofi ciul 
Teritorial Orhei al Cancelariei 
de Stat

86. Beresteanu 
Anatolie

s. Topala, 
r-nul Cimişlia 1962 PL

medic anesteziolog 
reanimator, medic, IMSP 
Spitalul raional Cimişlia

87. Guţu Vasile or. Rîşcani 1959 PL
inginer-mecanic, director, 
Colegiul Agroindustrial, 
or. Rîşcani

88. Balan 
Rodica

s. Gribova, 
r-nul Drochia 1975 PL

medic, medic, Staţia Zonală 
Asistenţa Medicală Urgentă 
Drochia

89. Croitoru 
Veaceslav or. Şoldăneşti 1957 PL medic, medic internist, IMSP 

Spitalul raional Şoldăneşti

90. Marcoci 
Mihail or. Soroca 1958 PL

inginer-constructor, director, 
SA „Drumuri Soroca”, 
or. Soroca

91. Spînu 
Dumitru or. Făleşti 1965 PL medic, vicedirector medical, 

IMSP Spitalul raional Făleşti
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H O T Ă R Î R E
cu privire la declararea candidaţilor supleanţi 

la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova 
din partea concurenţilor electorali în urma alegerilor parlamentare 

anticipate din 28 noiembrie 2010 în conformitate cu rezultatele 
renumărării voturilor din 15 decembrie 2010

În conformitate cu art. 18, 26, 88 şi 89 din Codul electoral nr.1381-XIII 
din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE:

1. Se declară candidaţi supleanţi la funcţia de deputat în Parlamen-
tul Republicii Moldova în urma alegerilor parlamentare anticipate din 28 
noiembrie 2010 în conformitate cu rezultatele renumărării voturilor din 15 
decembrie 2010, după cum urmează:

din partea Partidului Comuniştilor din Republica Moldova – 61 candi-
daţi (anexa nr. 1);

din partea Partidului Liberal Democrat din Moldova – 71 candidaţi 
(anexa nr. 2);

din partea Partidului Democrat din Moldova – 87 candidaţi (anexa nr. 3).
din partea Partidului Liberal – 91 candidaţi (anexa nr. 4).

2. Se prezintă Curţii Constituţionale pentru confi rmare Listele candi-
daţilor declaraţi supleanţi la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii 
Moldova. 

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

Preşedintele
Comisiei Electorale Centrale Eugeniu ŞTIRBU

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale Iurie CIOCAN

Chişinău, 18 decembrie 2010
Nr. 3986

Notă:  Vezi Listele candidaţilor declaraţi supleanţi la funcţia de deputat în Parla-
mentul Republicii Moldova anexate la hotărîrea nr. 3950 din 6 decembrie 
2010.



670

H O T Ă R Î R E
despre Raportul Comisiei Electorale Centrale 

cu privire la rezultatele alegerilor parlamentare anticipate 
din 28 noiembrie 2010

În conformitate cu art. 60 alin. (2) şi (3) din Codul electoral nr.1381-XIII 
din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE: 

1. Se aprobă Raportul Comisiei Electorale Centrale cu privire la rezul-
tatele alegerilor parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010.

2. Raportul Comisiei Electorale Centrale se prezintă Curţii Constitu-
ţionale pentru confi rmarea rezultatelor alegerilor şi validarea mandatelor 
atribuite deputaţilor aleşi în Parlamentul Republicii Moldova. 

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

Preşedintele
Comisiei Electorale Centrale Eugeniu ŞTIRBU

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale Iurie CIOCAN

Chişinău, 6 decembrie 2010
Nr. 3951
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Aprobat
prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale 

nr. 3951 din 6 din decembrie 2010

RAPORT
cu privire la rezultatele alegerilor parlamentare 

din 28 noiembrie 2010

Prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 563-V din 28 sep-
tembrie 2010 a fost dizolvat Parlamentul de legislatura a XVIII-a şi a fost 
stabilită data de 28 noiembrie 2010 pentru desfăşurarea alegerilor în noul 
Parlament.

Întru executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr. 563-V 
din 28 septembrie 2010 privind dizolvarea Parlamentului de legislatura a 
XVIII-a şi stabilirea datei de 28 noiembrie 2010 pentru desfăşurarea alege-
rilor în noul Parlament şi în conformitate cu art. 18 şi 26 alin.(1) din Codul 
electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală 
prin hotărîrea nr. 3552 din 29 septembrie 2010 a aprobat Programul ca-
lendaristic pentru realizarea acţiunilor prevăzute de Codul electoral privind 
organizarea şi desfăşurarea alegerilor parlamentare anticipate din 28 no-
iembrie 2010.

În aceeaşi şedinţă a fost aprobat Devizul de cheltuieli în sumă de 
43 132 060 lei pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor parlamentare 
anticipate.

Au fost constituite comisiile de recepţionare a documentelor electorale 
în vederea înregistrării candidaţilor la funcţia de deputat pentru alegerile 
parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 şi de tragere la sorţi în 
vederea stabilirii ordinii de primire a documentelor şi a fost stabilit locul 
şi timpul primirii documentelor necesare pentru înregistrarea candidaţilor 
pentru funcţia de deputat la alegerile parlamentare anticipate din 28 no-
iembrie 2010. 

În conformitate cu prevederile art.15, 18, 26 alin.(1) lit.d) şi 41 alin.(2) lit.a) 
din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală 
Centrală a hotărît publicarea Listei partidelor şi organizaţiilor social-politice, 
prezentată de către Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova care, conform 
statutelor, au dreptul să participe la alegerile parlamentare anticipate din 28 
noiembrie 2010 (31 partide politice şi organizaţii social-politice).

Au fost stabilite atribuţiile de serviciu ale membrilor Comisiei Electorale 
Centrale în perioada electorală pentru alegerile parlamentare anticipate din 
28 noiembrie 2010, constituite 37 circumscripţii electorale de nivelul doi.
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Conform art. 18, 26 şi 44 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 no-
iembrie 1997, Comisia Electorală Centrală prin hotărîrea nr. 3557 din 29 
septembrie 2010 a aprobat modelele legitimaţiilor pentru candidatul la 
funcţia de deputat din partea partidelor şi organizaţiilor social-politice şi 
pentru candidatul independent la funcţia de deputat. 

Prin hotărîrea nr. 3562 din 5 octombrie 2010 CEC a aprobat modelele 
documentelor electorale pentru alegerile parlamentare anticipate din 28 
noiembrie 2010. 

Au fost stabilite pentru fi ecare concurent electoral numărul de per-
soane de încredere în fi ecare circumscripţie electorală (585); numărul de 
membri ai organelor electorale care pot fi  degrevaţi de atribuţiile de la locul 
de muncă permanent şi termenul degrevării (110); statele de personal ale 
aparatelor consiliilor electorale de circumscripţie.

Prin hotărîrea nr. 3566 din 5 octombrie 2010 CEC a stabilit plafonul 
mijloacelor fi nanciare ce pot fi  virate în fondul electoral la alegerile parla-
mentare anticipate din 28 noiembrie 2010:

– pentru partide, organizaţii social-politice, blocuri electorale: 
  21 664 445 lei
– pentru candidaţi independenţi: 2 166 444 lei

Au fost aprobate: Regulamentul privind refl ectarea campaniei elec-
torale la alegerile parlamentare din 28 noiembrie 2010 în mijloacele de 
informare în masă din Republica Moldova şi Instrucţiunea privind ordinea 
de împachetare, sigilare şi transmitere a documentelor şi materialelor elec-
torale, au fost modifi cate: Regulamentul privind procedura de examinare şi 
soluţionare a contestaţiilor de către organele electorale în perioada elec-
torală; Regulamentul cu privire la procedurile de tragere la sorţi; Regula-
mentul privind modalitatea plasării publicităţii electorale pe panourile pu-
blicitare în perioada electorală; Regulamentul privind activitatea consiliului 
electoral de circumscripţie; Regulamentului privind statutul observatorilor 
şi procedura de acreditare a acestora; Instrucţiunea cu privire la procedura 
de vot cu urna mobilă, etc.

La 8 octombrie 2010 au fost constituite 35 Consilii electorale ale cir-
cumscripţiilor electorale municipale şi raionale (hotărîrile nr.3579-3613).

Prin hotărîrile Comisiei Electorale Centrale nr. 3624-3635 din 11 oc-
tombrie 2010 au fost înregistraţi candidaţii la funcţia de deputat în Parla-
mentul Republicii Moldova din partea: Partidului Republican din Moldo-
va, Partidului Naţional Liberal, Partidului „Patrioţii Moldovei”, Partidului 
Comuniştilor din Republica Moldova, Partidului Politic Partidul Liberal, 
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Partidului Mişcarea Acţiunea Europeană, Partidului Popular Creştin De-
mocrat, Partidului Politic „PENTRU NEAM ŞI ŢARĂ”, Partidului Politic 
„Alianţa MOLDOVA NOASTRĂ”, Partidului Democrat din Moldova, Parti-
dului „Moldova Unită-Eдиная Молдова”, Partidului Politic „Partidul Uma-
nist din Моldova”. Totodată au fost înregistrate simbolurile electorale şi 
confi rmaţi reprezentanţii partidelor cu drept de vot consultativ în Comisia 
Electorală Centrală.

La 15 octombrie curent au fost înregistraţi candidaţii la funcţia de 
deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Liberal 
Democrat, a simbolului electoral, confi rmarea reprezentantului cu drept 
de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală (hotărîrea nr. 3656); la 
19 octombrie – candidatul independent, dl Valeriu Pleşca (hotărîrea nr. 
3667); din partea Partidului Conservator (hotărîrea nr. 3668); la 22 oc-
tombrie – candidatul independent, dl Gabriel Stati (hotărîrea nr. 3685); 
la 26 octombrie – din partea Partidului Popular Republican (hotărîrea nr. 
3700); candidatul independent dl Stepaniuc Victor (hotărîrea nr. 3701); din 
partea Partidului Social Democrat (hotărîrea nr. 3702); din partea Mişcă-
rii Social-Politice Republicane „Ravnopravie (hotărîrea nr. 3703); din par-
tea Mişcării Social-Politice a Romilor din Republica Moldova (hotărîrea 
nr. 3704); la 29 octombrie – candidatul independent dl Russu Gheorghe 
(hotărîrea nr. 3713); candidatul independent dl Nazarenco Evgheni (ho-
tărîrea nr. 3714); din partea Partidului Muncii (hotărîrea nr. 3715); candi-
datul independent dna Laguta Maia (hotărîrea nr. 3716); din partea Parti-
dului Politic Partidul Ecologist „Alianţa Verde” din Moldova) (hotărîrea nr. 
3717); candidatul independent dna Ţîmbalist Tatiana (hotărîrea nr. 3718); 
la 2 noiembrie – candidatul independent dl Cereteu Romeo (hotărîrea nr. 
3739); candidatul independent dl Volneanschi Leonid (hotărîrea nr. 3740); 
candidatul independent dl Bîrladeanu Afanasie (hotărîrea nr. 3741); can-
didatul independent dl Cazac Oleg (hotărîrea nr. 3742); candidatul inde-
pendent dl Bolotnicov Oleg(hotărîrea nr. 3743); candidatul independent 
dl Lupascu Vasile(hotărîrea nr. 3744); candidatul independent dl Iachim 
Sergiu(hotărîrea nr. 3745); candidatul independent dna Cuşnir Valentina 
(hotărîrea nr. 3746); candidatul independent dl Demian Alexandru (hotă-
rîrea nr. 3747); candidatul independent dl Ţaulean Vitalie (hotărîrea nr. 
3748); candidatul independent dna Burghilă-Leonte Elena (hotărîrea nr. 
3749); candidatul independent dna Axenova Natalia (hotărîrea nr. 3750); şi 
candidatul independent dl Banari Sergiu (hotărîrea nr. 3751).

În total au fost înregistraţi 40 concurenţi electorali. În fi ecare zi (cînd au 
fost depuse documentele în conformitate cu art. 44 din Codul electoral), 
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către ora 17.00 a fost efectuată tragerea la sorţi privind stabilirea ordinii 
de înscriere a concurenţilor electorali în buletinul de vot pentru alegerile 
Parlamentului Republicii Moldova din 28 noiembrie 2010. 

De menţionat că Listele de candidaţi au fost modifi cate pînă în ultimele 
7 zile inainte de expirarea termenului – de 30 de ori de către 18 concu-
renţi electorali: PNL – 4 ori; PL – 3 ori; Mişcarea Social-Politică a Romilor 
din Republica Moldova – 3 ori; PLDM, PD, PPCD, MAE, ”Moldova Unită-
Eдиная Молдова” – cîte 2 ori, etc.

Conform art. 45 din Codul electoral, au fost înregistrate 513 persoa-
ne de încredere din partea Partidului Comuniştilor din Republica Mol-
dova la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010; 303 
din partea Partidului Democrat din Moldova; 485 din partea Partidului 
Liberal Democrat din Moldova; 155 din partea Partidului Popular Creştin 
Democrat; 529 de persoane de încredere din partea Partidului Politic 
„Alianţa MOLDOVA NOASTRĂ”; 6 persoane din partea Partidului Politic 
Partidul Liberal; 354 de persoane din partea Partidului „Moldova Unită 
– Eдиная Молдова”; 60 de persoane din partea Partidului Mişcarea 
Acţiunea Europeană; din partea Mişcarii Social-Politice a Romilor din 
Republica Moldova – 92; 47 din partea candidaţilor independenţi: 37 din 
partea dlui Gabriel Stati; 4 din partea dnei Cuşnir Valentina; 6 din partea 
dlui Nazarenco Evgheni; 

Guvernul Republicii Moldova, prin demersul nr. 2204-86 din 15 oc-
tombrie 2010, a transmis Comisiei Electorale Centrale propunerile privind 
organizarea secţiilor de votare în străinătate, inclusiv în afara misiunilor di-
plomatice şi consulare. Comisia Electorală Centrală a hotărît organizarea 
secţiilor de votare în străinătate pentru alegerile parlamentare anticipate 
din 28 noiembrie 2010 (hotărîrea nr. 3672 din 19 octombrie 2010). Hotă-
rîrea a fost adusă la cunoştinţă Guvernului în vederea demarării procedu-
rilor de instituţionalizare a acestor secţii de votare. 

Prin hotărîrea nr. 3690 din 22 octombrie 2010 CEC a stabilit respon-
sabilităţi suplimentare pentru unele autorităţi ale administraţiei publice 
centrale şi altor instituţii privind asigurarea desfăşurării în bune condiţii a 
alegerilor parlamentare din 28 noiembrie 2010. Despre mersul executării 
prezentei hotărîri organele nominalizate au informat Comisia Electorală 
Centrală o dată la 10 zile pe parcursul perioadei electorale.

Pe parcursul perioadei electorale regulat au fost adoptate hotărîri (nr. 
3711; 3796; 3832; 3850; 3876; 3912; 3936) cu privire la rapoartele fi nanci-
are ale concurenţilor electorali la alegerile parlamentare anticipate din 28 
noiembrie 2010.
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Conform informaţiilor depuse la Comisia Electorală Centrală, nu au 
deschis conturi bancare şi nu au efectuat cheltuieli concurenţii electorali: 
Partidul Politic „Patrioţii Moldovei’’; Nazarenco Evgheni, Russu Gheorghe, 
Laguta Maia, Cereteu Romeo, Bolotnicov Oleg, Cuşnir Valentina, Axenova 
Natalia, Lupaşcu Vasile – candidaţi independenţi. 

Pentru încălcarea art. 38 din Codul electoral au fost atenţionaţi concu-
renţii electorali: Partidul Naţional Liberal, Partidul Liberal, Partidul Popular 
Creştin Democrat, Partidul Mişcarea Acţiunea Europeană, Partidul Repu-
blican din Moldova, Partidul Comuniştilor din Republica Moldova, Partidul 
Popular Republican, Mişcarea social-politică „RAVNOPRAVIE”, Bîrladea-
nu Afanasie şi Banari Sergiu – candidaţi independenţi.

Au fost avertizaţi concurenţii electorali Partidul Liberal pentru neexecu-
tarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 3832 din 12 noiembrie 2010, 
Partidul Conservator, Cuşnir Valentina – candidat independent, pentru în-
călcarea prevederilor art.38 din Codul electoral.

În conformitate cu art. 18, 38 alin. (10) din Codul electoral nr.1381-XIII din 
21 noiembrie 1997 şi Regulamentul privind fi nanţarea campaniilor electorale 
şi a partidelor politice, Comisia Electorală Centrală a luat act de rapoartele 
fi nanciare privind veniturile şi cheltuielile concurenţilor electorali şi a aprobat 
Raportul fi nanciar privind veniturile şi cheltuielile concurenţilor electorali în 
campania electorală pentru alegerile parlamentare anticipate din 28 noiem-
brie 2010, la venituri în sumă de 45 873 432,75 lei şi la cheltuieli în sumă de 
45 716 839,86 lei, conform situaţiei la data de 26 noiembrie 2010.

În vederea implementării legii nr. 101 din 15 mai 2008 cu privire la 
Concepţia Sistemului informaţional automatizat de stat „Alegeri”, la ale-
gerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010, Comisia Electorală 
Centrală a hotărît (nr. 3801 din 9 noiembrie) testarea unor module ale Sis-
temului Informaţional Automatizat de Stat „Alegeri” în 43 de secţii de vota-
re din sectorul Centru al mun. Chişinău. În legătură cu aceasta, Comisia 
Electorală Centrală a permis operatorilor proiectului-pilot de testare a unor 
module ale Sistemului Informaţional Automatizat de Stat „Alegeri” să asiste 
la toate operaţiunile electorale din ziua votării în secţiile de votare nr. 112-
154 şi a aprobat modelul legitimaţiei de operator.

La 5 noiembrie 2010 Partidul Liberal a depus la Comisia Electorală 
Centrală un demers prin care a solicitat modifi carea denumirii partidului 
din „Partidul Politic Partidul Liberal” în „Partidul Liberal”, anexînd decizia 
respectivă a Ministerului Justiţiei din 4 noiembrie 2010, precum şi extrasul 
din Registrul de Stat al organizaţiilor necomerciale. 

În baza acestor documente, Comisia Electorală Centrală a înlocuit sin-
tagma „Partidul Politic Partidul Liberal” cu sintagma „Partidul Liberal”. 
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La 11 noiembrie 2010, dl Volneanschi Leonid, candidat independent, 
înregistrat prin hotărîrea nr. 3740 din 2 noiembrie 2010, a depus la Comisia 
Electorală Centrală, conform prevederilor art. 46 şi 80 din Codul electoral, 
un demers cu privire la retragerea sa din campania electorală pentru ale-
gerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010. 

Comisia Electorală Centrală a acceptat retragerea din campania elec-
torală pentru alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 a 
concurentului electoral Volneanschi Leonid (hotărîrea nr. 3814), a modifi -
cat hotărîrea nr. 3770 din 5 noiembrie 2010 „Cu privire la stabilirea ordinii 
de înscriere a concurenţilor electorali în buletinul de vot pentru alegerile 
Parlamentului Republicii Moldova din 28 noiembrie 2010” în care poziţia 
„nr. 30 – Volneanschi Leonid” – a fost exclusă. 

În conformitate cu art. 18, 26 alin.(1) lit. f), 48, 49 şi 83 din Codul elec-
toral, Comisia Electorală Centrală (hotărîrea nr. 3815 din 12 noiembrie) a 
aprobat modelul buletinului de vot pentru alegerile în Parlamentul Republi-
cii Moldova din 28 noiembrie 2010. 

Buletinul de vot este divizat în 39 de patrulatere, fi ecare avînd dimen-
siunile de 110 mm pe 20 mm. Lungimea buletinului este de 945 mm, iar 
lăţimea – de 140 mm.

A fost aprobat textul buletinului de vot pentru alegerea în Parlamentul 
Republicii Moldova din 28 noiembrie 2010. Concurenţii electorali au fost 
înscrişi în buletinul de vot cu litere majuscule în ordinea, stabilită prin ho-
tărîrea nr. 3770 din 5 noiembrie 2010, cu modifi cările ulterioare, conform 
tragerii la sorţi efectuată de către Comisia Electorală Centrală. Buletinele 
de vot au fost tipărite pe hîrtie opacă (mată) de culoare albă.

În vederea securizării procesului de vot, s-a decis ca concomitent 
cu eliberarea buletinului de vot să fi e aplicată ştampila specială „Alegeri 
28.11.2010” pe fi şa de însoţire a buletinului de identitate sau pe actul de 
identitate în baza căruia cetăţeanul a votat.

În conformitate cu art. 18, 26 şi 49 din Codul electoral, Comisia Elec-
torală Centrală (hotărîrile nr. 3816 din 12 noiembrie, nr. 3864 din 19 no-
iembrie 2010, nr. 3914 din 26 noiembrie 2010 şi nr. 3937 din 27 noiembrie 
2010) în baza deciziilor consiliilor electorale de circumscripţie a decis tipă-
rirea, şi distribuirea în cadrul alegerilor parlamentare anticipate 2 811 571 
buletine, dintre care în limba de stat 2 113 766 ex. şi în limba rusă 697 805 
ex., inclusiv 20 000 ex. pentru secţiile de votare la care au votat cetăţenii 
din localităţile din stînga Nistrului şi 130 530 ex. pentru secţiile de votare 
din străinătate. 

Pentru a asigura exercitarea dreptului de vot al cetăţenilor Republicii 
Moldova domiciliaţi în unităţile administrativ-teritoriale din stînga Nistrului, 
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în municipiul Bender şi în unele localităţi ale raionului Căuşeni, afl ate pro-
vizoriu în afara controlului suveran din partea autorităţilor constituţionale 
ale Republicii Moldova, la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiem-
brie 2010 şi în conformitate cu art. 18 şi 26 din Codul electoral, Comisia 
Electorală Centrală prin hotărîrea nr. 3835 din 16 noiembrie 2010 a stabilit 
că în cadrul alegerilor parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 cetă-
ţenii Republicii Moldova, domiciliaţi în unităţile administrativ-teritoriale din 
stînga Nistrului, în municipiul Bender şi în unele localităţi ale raionului Că-
uşeni, afl ate provizoriu în afara controlului suveran al autorităţilor constitu-
ţionale ale Republicii Moldova, pot vota în una din 21 secţii de votare: 3 în 
mun. Chişinău; 3 în Anenii Noi; 3 raionul Căuşeni; 9 în raionul Dubăsari; o 
secţie de votare din satul Sănătăuca, raionul Floreşti; o secţie de votare în 
oraşul Rezina, raionul Rezina; o secţie de votare în satul Răscăieţi, raionul 
Ştefan Vodă.

În hotărîre a fost stipulat că alegătorii domiciliaţi în unităţile administra-
tiv-teritoriale din stînga Nistrului, în municipiul Bender şi în unele localităţi 
ale raionului Căuşeni, vor fi  înscrişi în lista suplimentară la prezentarea 
actului de identitate, ce atestă domiciliul sau reşedinţa persoanei în loca-
litatea corespunzătoare , iar la rubrica „Notă” din această listă se va con-
semna „UAT din stînga Nistrului”. Conform proceselor-verbale ale consilii-
lor electorale de circumscripţie, în total au participat la votare 7704 cetăţeni 
din aceste localităţi.

Comisia Electorală Centrală în scopul garantării securităţii procesului 
de votare la secţiile de votare din localităţile afl ate în Zona de Securitate, 
a făcut apel către observatorii naţionali, internaţionali şi Comisia Unifi cată 
de Control, în vederea monitorizării desfăşurării paşnice a procesului elec-
toral în cadrul secţiilor de votare menţionate. 

Comisia Electorală Centrală a solicitat Ministerului Afacerilor Interne, 
în baza atribuţiilor ce-i revin conform prevederilor Codului electoral, să 
întreprindă toate măsurile necesare privind menţinerea ordinii publice în 
localităţile unde îşi au sediul secţiile de votare.

La data de 23 noiembrie CEC a adoptat hotărîrea cu privire la votarea 
alegătorilor din comuna Corjova, raionul Dubăsari la alegerile parlamenta-
re anticipate din 28 noiembrie 2010. 

Prin hotărîrea nr. 3/1 din 27 octombrie 2010 a Consiliului electoral al 
circumscripţiei electorale raionale Dubăsari nr. 15 a fost constituită secţia 
de votare nr. 5 din comuna Corjova, r-nul Dubăsari, amplasată în Liceul 
teoretic „Mihai Eminescu”, ulterior modifi cînd-o, a stabilit localul acestei 
secţii de votare în incinta gimnaziului, str. S. Lazo, comuna Corjova, r-nul 
Dubăsari.
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Ţinînd cont de faptul că pe parcursul ultimilor ani autorităţile necon-
stituţionale de la Tiraspol au blocat participarea alegătorilor din această 
localitate la scrutinele electorale şi pornind de la necesitatea asigurării 
unui proces electoral liber şi democratic, Comisia Electorală Centrală a 
examinat problema în cauză, a consultat opinia alegătorilor din localitatea 
nominalizată, precum şi a unor instituţii de stat şi a ajuns la concluzia că 
este necesară reamplasarea secţiei de votare nr. 5 din comuna Corjova în 
incinta primăriei satului Cocieri, raionul Dubăsari.

O altă hotărîre foarte importantă vizează desfăşurarea testării votului di-
rect şi secret pentru persoanele cu dizabilităţi de vedere în secţia de votare 
nr. 151, Circumscripţia electorală municipală Chişinău, nr. 1, sectorul Centru.

Reprezentanţa Asociaţiei Obşteşti Hilfswerk Austria în Moldova, în par-
teneriat cu Centrul Euroregional pentru Democraţie din Timişoara, Româ-
nia, a înaintat Comisiei Electorale Centrale un demers, prin care solicită 
aprobarea desfăşurării testării votului direct şi secret pentru persoanele cu 
dizabilităţi de vedere prin utilizarea plicurilor-trafaret speciale la alegerile 
parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010.

Comisia Electorală Centrală a aprobat desfăşurarea testării votului di-
rect şi secret pentru persoanele cu dizabilităţi de vedere prin utilizarea 
plicului-trafaret special la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiem-
brie 2010 în secţia de votare sus-menţionată şi a aprobat modelul plicului-
trafaret special (hotărîrea nr. 3854 din 19 noiembrie 2010), de asemenea 
a fost aprobată şi Instrucţiunea privind procedura de desfăşurare a testării 
votului direct şi secret pentru persoanele cu dizabilităţi de vedere în alege-
rile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010.

În vederea asigurării aplicării uniforme a legislaţiei electorale privind 
modul de participare la votare a studenţilor şi elevilor în cadrul alegerilor 
parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010, în conformitate cu preve-
derile din Codul electoral, Comisia Electorală Centrală a aprobat Circulara 
privind particularităţile participării la votare a studenţilor şi elevilor în ca-
drul alegerilor parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010, care a fost 
transmisă consiliilor electorale de circumscripţie şi birourilor electorale ale 
secţiilor de votare în vederea aplicării uniforme a prevederilor 84 alin. (2) 
din Codul electoral (hotărîrea nr. 3852 din 19 noiembrie 2010).

Pentru monitorizarea alegerilor parlamentare au fost acreditaţi 3554 de 
observatori naţionali din partea a 26 de instituţii, inclusiv 101 persoane din 
partea a 6 concurenţi electorali şi 594 de observatori internaţionali din partea 
a 39 de instituţii, inclusiv 31 de experţi electorali din partea a 7 organe elec-
torale din alte state. Au fost înregistraţi 221 de interpreţi pentru 3 instituţii.
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Pentru secţiile de votare de peste hotarele ţării au fost acreditaţi 151 
de observatori din partea a 10 instituţii.

În scopul asigurării activităţii efi ciente a observatorilor internaţionali în 
perioada electorală pentru alegerile parlamentare anticipate din 28 noiem-
brie 2010 şi în conformitate cu art. 18, 22 şi 63 alin. (7) din Codul electoral 
şi pct. 17 din Regulamentul privind statutul observatorilor şi procedura de 
acreditare a acestora, Comisia Electorală Centrală a constituit Ofi ciul de 
protocol al observatorilor internaţionali pe lîngă Comisia Electorală Centra-
lă. Sediul Ofi ciului de protocol a fost stabilit în incinta Comisiei Electorale 
Centrale. De asemenea au fost stabilite şi atribuţiile acestuia.

Observatorii naţionali şi internaţionali au constatat că „..alegerile au fost 
administrate într-un mod transparent şi imparţial de către Comisia Electo-
rală Centrală, care s-a bucurat de încrederea majorităţii concurenţilor. Pro-
cedurile electorale, inclusive votarea, numărarea şi totalizarea voturilor, 
au fost evaluate pozitiv. CEC a activat de o manieră efi cientă, respectînd 
termenele şi în general adoptînd hotărîrile prin consens. În general CEC a 
activat de o manieră transparentă şi imparţială. Şedinţele au fost deschise 
pentru public, observatori şi mass-media. Hotărîrile sale au fost publicate 
pe pagina web”.

Pentru refl ectarea campaniei electorale pentru alegerile parlamentare 
anticipate din 28 noiembrie au fost acreditaţi 147 jurnalişti naţionali (pe 
durata mandatului) de la 23 instituţii mass-media şi 58 de jurnalişti interna-
ţionali de la 24 de instituţii mass-media din străinătate.

La Comisia Electorală Centrală au fost depuse 2 demersuri: din par-
tea Î.M. „Ştiri Media Grup” S.R.L. (Postul de televiziune Publika TV), S.C. 
„Institutul Român pentru Evaluare şi Strategie” S.R.L., şi Centrul de Inves-
tigaţii Sociologice şi Marketing „C.B.S.-AXA” S.R.L prin care CEC a fost 
informată că vor organiza la 28 noiembrie 2010 un sondaj de opinie la 
ieşirea din secţiile de votare (de tip „exit-poll”). 

În urma verifi cării documentelor prezentate, Comisia Electorală Cen-
trală a acceptat solicitarea Î.M. „Ştiri Media Grup” S.R.L. (Postul de televi-
ziune Publika TV) şi S.C. „Institutul Român pentru Evaluare şi Strategie” 
S.R.L. şi a Centrului de Investigaţii Sociologice şi Marketing „C.B.S.-AXA” 
S.R.L de a efectua la 28 noiembrie 2010 un sondaj de opinie la ieşirea din 
secţiile de votare (de tip „exit-poll”), a aprobat textul scrisorii cu instrucţiu-
nile  de care se vor conduce operatorii de interviu.

Au fost acreditate 567 persoane din partea Î.M. „Ştiri Media Grup” 
S.R.L. (Postul de televiziune Publika TV), S.C. „Institutul Român pentru 
Evaluare şi Strategie” S.R.L. şi 258 de persoane din partea Centrului de 
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Investigaţii Sociologice şi Marketing „C.B.S.-AXA” S.R.L, a fost aprobat 
modelul legitimaţiei operatorului de interviu care va efectua sondajul. 

Comisia Electorală Centrală a acordat o atenţie deosebită procesului 
de instruire a funcţionarilor electorali. CEC a desfăşurat un seminar de 
instruire de 2 zile cu preşedinţii şi secretarii consiliilor electorale de circum-
scripţie, a desfăşurat 6 seminare raionale cu primarii privind întocmirea 
listelor electorale pentru alegerile parlamentare din 28 noiembrie 2010. 

În legătură cu necesitatea pregătirii către alegerile parlamentare antici-
pate şi în conformitate cu art. 18 alin. (1), 22 lit. d), 29, 39 şi 76 alin. (3) din 
Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, prin hotărîrea nr. 3529 
din 9 septembrie 2010 Comisia Electorală Centrală a stabilit că primarii 
urmau să organizeze întocmirea listelor electorale pentru fi ecare secţie 
de votare, în două exemplare, în care vor fi  incluşi toţi cetăţenii cu drept 
de vot, care la moment aveau domiciliul sau reşedinţa în raza acestora. În 
mod deosebit a fost atrasă atenţia asupra includerii în listă a persoanelor 
care au împlinit 18 ani şi excluderii persoanelor decedate.

Comisia Electorală Centrală constată că calitatea listelor electorale de 
bază a fost mult mai bună. Potrivit ultimelor modifi cări operate în Codul 
electoral şi aplicate la alegerile parlamentare anticipate din 28.11.2010, 
numărul persoanelor înscrise în listele electorale suplimentare a fost com-
pletată cu următoarele categorii de alegători: studenţii şi elevii cu drept de 
vot înmatriculaţi la instituţii de învăţămînt într-o localitate în care nu au viză 
de domiciliu sau de reşedinţă.

Comisia Electorală Centrală prezintă, la nivel comparativ, numărul 
alegătorilor înscrişi în listele electorale suplimentare, precum şi impactul 
modifi cării legislaţiei electorale asupra ponderii de votare a alegătorilor în 
baza listelor electorale suplimentare, pe parcursul scrutinelor electorale 
parlamentare din anii 2001, 2005, 2009 şi, respectiv 2010.

-  la alegerile parlamentare din 2001 în baza listelor electorale supli-
mentare au votat 123 250 de alegători, ceea ce reprezintă 5,46 % 
de alegători;

-  în 2005 – 159 869 de alegători pe listele electorale suplimentare 
(7,04 %);

-  la 5 aprilie 2009 – 117 794 de alegători pe listele electorale supli-
mentare (4,55 %);

-  la 29 iulie 2009 – 105 223 de alegători pe listele electorale supli-
mentare (4,04 %);

-  la 28 noiembrie 2010 – 165.546 de alegători pe listele electora-
le suplimentare (6,25 %), dintre care: 62.412 peste hotarele ţării; 
7704 – cetăţenii Republicii Moldova care îşi au domiciliul sau reşe-
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dinţa în localităţile din stînga Nistrului; 12.035 – studenţii şi elevii cu 
drept de vot; 17.672 – în baza certifi catelor cu drept de vot.

Comisia Electorală Centrală consideră că anume din aceste consi-
derente numărul de alegători încluşi în listele electorale suplimentare s-a 
majorat şi a atins coefi cientul de 6,25%. Prin urmare, în cazul în care s-ar 
exclude din numărul total de alegători incluşi în listele electorale suplimen-
tare – 165 546, cetăţenii care au votat peste hotarele ţării şi au fost înscrişi 
în listele electorale suplimentare – 62 412, precum şi studenţii şi elevii cu 
drept de vot – 12 035, s-ar ajunge la cifra de 91 099, ceea ce reprezintă 
3,44% din alegători. Numărul cetăţenilor care au votat la alegerile din 28 
noiembrie 2010 pe listele electorale suplimentare, din cauza erorilor comi-
se în listele electorale de bază, este net inferior faţă de scrutinele prece-
dente, ceea ce denotă o calitate mai bună a listelor electorale de bază.

În colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene 
cu susţinerea fi nanciară a Consiliului Europei a organizat un seminar de 
instruire pentru reprezentanţii MAEIE desemnaţi în calitate de preşedinţi ai 
secţiilor de votare constituite peste hotarele ţării. 

De instruire au benefi ciat şi operatorii proiectului-pilot de testare a 
registrului electronic al alegătorilor şi operatorii sistemului de transmitere 
electronică a datelor. 

Comisia a elaborat şi unele materiale didactice: 
- acţiuni „Pas cu pas” ale primarului la întocmirea, administrarea, 

transmiterea şi actualizarea listelor electorale; 
- manuale pentru consiliile electorale de circumscripţie, birourile 

electorale ale secţiilor de votare;
- ghidul preşedintelui consiliului electoral; 
- fi lme instructive şi documentare pentru secţiile de votare constitui-

te în afara ţării; 
- broşura ABC-ul funcţionarului electoral;
- manuale pentru operatorii proiectului-pilot şi operatorii sistemului 

de transmitere electronică a rezultatelor votării.
Considerăm că şi datorită eforturilor sporite a CEC, care pentru aceste 

alegeri a organizat şi desfăşurat o amplă campanie de informare şi educa-
ţie civică a electoratului, a sporit vizibil activismul civic al alegătorilor. 

Comisia Electorală Centrală a venit cu o abordare integrată nouă şi 
modernă în informarea cetăţenilor în preajma alegerilor parlamentare din 
28 noiembrie 2010, a utilizat reţelele sociale (Facebook, Twitter, YouTube) 
şi a lansat un concurs pe Internet adresat tinerilor şi persoanelor care se 
afl ă în străinătate (www.lume.md). Sloganul campaniei a fost „Votează, 
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lume!”, care a inclus producţie tradiţională: video şi audio, materiale printa-
te (leafl et-uri, calendare, panouri stradale, light box-uri, street-linere, ecra-
ne plasma, bannere Internet). Toate materialele au fost difuzate/plasate pe 
întreg teritoriul ţării. 

CEC a produs 10 spoturi de informare şi educaţie civică adresate di-
feritor grupuri ţintă de alegători din ţară şi din afara ţării. Spoturile au fost 
elaborate în limba de stat şi în limba rusă şi au fost difuzate de circa 4 000 
de ori prin intermediul a 27 de radiodifuzori care cumulativ acoperă tot 
spaţiul informaţional al Republicii Moldova. De asemenea, spoturile menţi-
onate au fost plasate pe ecrane plasma din capitală. Un alt instrument de 
informare utilizat de CEC în această campanie au fost mesajele scurte de 
tip SMS cu îndemnul de a participa la votare transmise la circa 800 000 de 
abonaţi ai reţelelor de telefonie mobilă. 

Pentru această campanie Comisia a pus la dispoziţia alegătorilor, 
mass-media, observatori, alte persoane interesate un şir de instrumente 
de comunicare printre care Centrul media, Centrul de documentare şi in-
formare pentru cetăţeni. 

În perioada electorală în incinta Comisiei Electorale Centrale a funcţio-
nat „linia fi erbinte” la care au apelat circa 2000 de cetăţeni.

Comisia Electorală Centrală, împreună cu Organizaţia Internaţională a 
Migraţiei, a produs 54 000 de broşuri şi calendare informative cu adresele 
secţiilor de votare, 300 de postere pentru informarea cetăţenilor afl aţi peste 
hotarele ţării, care au fost distribuite prin intermediul ambasadelor, diaspo-
relor, Aeroportului Internaţional Chişinău, Gării feroviare şi auto, punctelor 
de trecere vamală. Pentru cetăţenii de peste hotare au fost elaborate şi 
difuzate 3 spoturi video. 

În perioada campaniei electorale au avut loc 27 de şedinţe ale Comisi-
ei Electorale Centrale, la care au fost adoptate 383 hotărîri privind organi-
zarea şi desfăşurarea alegerilor în Parlamentul Republicii Moldova din 28 
noiembrie 2010.

Toate hotărîrile CEC cu regularitate au fost plasate pe pagina web. 
Pe durata campaniei electorale CEC a difuzat circa 70 comunicate de 

presă privind activităţile ce ţin de organizarea alegerilor parlamentare din 
28 noiembrie.

În decursul zilei alegerilor CEC a anunţat cu regularitate cifrele privind 
prezenţa alegătorilor la vot şi a început raportarea rezultatelor preliminare 
la ora 23:00 în noaptea alegerilor, imediat ce acestea erau disponibile prin 
intermediul sistemului electronic de prelucrare a datelor.

La Comisia Electorală Centrală au fost depuse 82 de contestaţii (dintre 
care 3 de completare) din partea alegătorilor concurenţilor electorali, pre-
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cum şi din partea altor părţi, care însă nu reprezintă subiecţii unei contes-
taţii potrivit art. 65 alin. (1) din Codul electoral, după cum urmează:

-  alegători – 7 contestaţii (dintre care 1 de completare);
-  concurenţi electorali: PCRM – 26 contestaţii; PDM – 7 contestaţii 

(dintre care 1 de completare); PPCD – 6 contestaţii; PL – 6 con-
testaţii; PLDM – 6 contestaţii; PUM – 4 contestaţii; PPNŢ – 4 con-
testaţii; PNL – 3 contestaţii; AMN – 2 contestaţii (dintre care 1 de 
completare). 

-  alţi subiecţi/persoane neîmputernicite – 11 contestaţii.
În majoritatea cazurilor Comisia Electorală Centrală a fost sesizată 

asupra încălcării legislaţiei electorale în efectuarea agitaţiei electorale de 
către concurenţii electorali, efectuarea agitaţiei electorale în ziua alegeri-
lor şi cea precedentă, nerefl ectarea în rapoartele fi nanciare a cheltuielilor 
legate de difuzarea şi plasarea publicităţii electorale sau refl ectarea unor 
informaţii neveridice, utilizarea resurselor administrative, nesuspendarea 
din funcţie a unor candidaţi ai concurenţilor electorali, comiterea unor erori 
în listele electorale, asupra modului de constituire a birourilor electorale ale 
secţiilor de votare din străinătate, precum şi asupra acţiunilor/inacţiunilor 
altor instituţii/organizaţii. Comisia a fost sesizată asupra unor erori comise 
atît în ziua votării, cît şi în procesul de votare şi totalizare a rezultatelor vo-
tării. Au fost invocate încălcări ale prevederilor art. 13 alin. (3), art. 29 alin. 
(11), art. 38 alin. (2), (5), (7) – (9), art. 39, art. 47, art. 54, art. 641 alin. (6), 
(10), art. 84 din Codul electoral.

Drept urmare a examinării acestor contestaţii, Comisia Electorală Cen-
trală a adoptat hotărîri pe marginea a 45 de contestaţii, a răspuns prin scri-
sori la 5 contestaţii (cerinţele invocate fi ind soluţionate în regim de lucru). 
16 contestaţii au fost restituite, prin scrisori de însoţire, ca fi ind depuse de 
persoane neîmputernicite şi/sau nu constituie obiectul unei contestaţii, o 
contestaţie a fost restituită, întrucît anterior CEC a adoptat o hotărîre pe 
marginea unei contestaţii prin care s-au invocat aceleaşi încălcări. 12 con-
testaţii au fost transmise spre examinare conform competenţei, 2 contestaţii 
au fost retrase de către contestatari, o contestaţie a fost examinată de către 
CECEM Chişinău nr. 1, fi ind iniţial transmisă CEC, conform competenţei.

CEC a adoptat 34 de hotărîri asupra a 45 de contestaţii, prin care: 21 
au fost admise, 8 admise parţial, 14 respinse ca fi ind neîntemeiate, lipsă 
de probe sau tardive, asupra a 2 din ele s-a luat act şi a fost stabilit că exa-
minarea obiectului acestora nu ţine de competenţa Comisiei.

Drept urmare a soluţionării acestor contestaţii Comisia Electorală Cen-
trală a constatat următoarele încălcări ale legislaţiei electorale:
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-  realizarea atribuţiilor de serviciu în perioada campaniei electorale, 
cu încălcarea art. 13 alin.(3) din Codul electoral (hotărîrea CEC 
nr. 3737 din 29.10.2010);

-  încălcarea art. 38 alin. (2) din Codul electoral în partea nedes-
chiderii contului bancar special cu menţiunea „Fond electoral” şi 
nevirarea în el a mijloacelor fi nanciare utilizate la comandarea şi 
distribuirea materialelor electorale publicitare (hotărîrea CEC nr. 
3665 din 15.10.2010);

-  distribuirea bunurilor materiale fără plată alegătorilor, cu încălca-
rea art. 38 alin.(7) din Codul electoral (hotărîrea CEC nr. 3849 din 
16.11.2010);

-  amplasarea afi şajului electoral cu încălcarea art. 47 alin. (7) din 
Codul electoral (hotărîrea CEC nr. 3877 din 19.11.2010);

-  încălcarea de către postul de televiziune „NIT” a prevederilor 
art. 47 alin.(8) din Codul electoral (hotărîrea CEC nr. 3940 din 
28.11.2010);

-  publicarea şi distribuirea materialelor electorale publicitare cu încăl-
carea prevederilor art. 641 alin. (6) din Codul electoral, în partea ce 
ţine de neincluderea elementelor identifi catoare: data tipăririi, tirajul 
materialului şi denumirea tipografi ei care l-a tipărit (12 hotărîri); 

Au fost avertizaţi concurenţii electorali: 
-  AMN – încălcarea art. 13 alin. (3) din Codul electoral;
-  PPNŢ – încălcarea art. 38 alin.(2) şi art. 641 alin. (6) din Codul 

electoral;
-  PDM – încălcarea art. 38 alin.(7) din Codul electoral;
-  Partidul Politic „Patrioţii Moldovei”, PPCD, PLDM, PDM, PL – încăl-

carea art. 641 alin. (6) din Codul electoral. 
Au fost remise Ministerului Afacerilor Interne hotărîri, în vederea exa-

minării, conform competenţei, a cazurilor descrise în contestaţii sub aspec-
tul stabilirii elementelor constitutive ale contravenţiilor legate de efectuarea 
alegerilor. 

Au fost obligate administraţiile Universităţii de Stat din Moldova şi Spi-
talului Clinic Republican să înlăture materialul publicitar electoral din locu-
rile neautorizate; obligaţi concurenţii electorali PPNŢ, Partidul Politic „Pa-
trioţii Moldovei”, să deschidă contul bancar special „Fond electoral” şi să 
vireze în el cheltuielile legate de fi nanţarea campaniei electorale; obligaţi 
concurenţii electorali PLDM, PDM de a nu distribui materialele electorale 
contestate rămase în stocuri. A fost sesizat Consiliul Coordonator al Au-
diovizualului asupra verifi cării acţiunilor postului de televiziune „NIT”, sub 
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aspectul respectării prevederilor Codului electoral, întreprinderii măsurilor 
conform legislaţiei în vigoare.

În instanţa de judecată au fost contestate 84 de hotărîri ale Comisiei 
Electorale Centrale. Concurenţii electorali/membrii partidelor politice au 
contestat la Curtea de Apel Chişinău – 7 hotărîri ale Comisiei, iar de către 
cetăţeanul Vladimir Arseni au fost contestate majoritatea hotărîrilor adop-
tate de către CEC în perioada electorală (77 de hotărîri).

Dintre acestea, 83 au fost menţinute în vigoare prin hotărîre judecă-
torească defi nitivă şi irevocabilă, şi doar 1 (una) a fost anulată prin hotă-
rîrea Curţii de Apel Chişinău, după cum urmează: hotărîrea nr.3849 din 
16.11.2010 (prin care a fost avertizat concurentul electoral PDM pentru 
încălcarea art. 38 alin. (7) din Codul electoral şi i-a fost interzisă distribui-
rea cutiilor (pachetelor) cu seminţe).

Comisia Electorală Centrală prin hotărîrea nr 3946 din 6 decembrie 
2010 a aprobat procesul-verbal privind totalizarea rezultatelor alegerilor 
Parlamentului Republicii Moldova (Procesul-verbal se anexează). 

Asociaţia obştească „Promo-LEX”, care a avut acreditaţi 2316 obser-
vatori, a constatat în Raportul său că datele observatorilor corespund cu 
cele ale Comisiei Electorale Centrale.

Pe parcursul campaniei electorale şi în ziua votării au avut loc unele 
încălcări minore, care nu au afectat procesul electoral şi nu au infl uenţat re-
zultatele alegerilor, cum ar fi : publicitatea electorală a fost limitată la locurile 
desemnate, dar aceste locuri nu au fost sufi ciente pentru materialele elec-
torale ale tuturor concurenţilor; plasarea afi şelor electorale în locuri neauto-
rizate. Multe afi şe au fost deteriorate sau acoperite cu alte afi şe, fapt care a 
dus la nemulţumiri; postul „NIT” a dat dovadă de părtinire vădită în favoarea 
unui concurent; APL nu a pregătit sufi ciente urne de vot, cele existente s-au 
umplut repede, în unele cazuri perdeaua de la cabina de vot era prea trans-
parentă, etc., însă ele nu au afectat procesul electoral şi nu au infl uenţat 
asupra rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 noiembrie 2010.

În baza proceselor-verbale privind totalizarea rezultatelor votării pen-
tru alegerile în Parlamentul Republicii Moldova din 28 noiembrie 2010 ale 
consiliilor electorale de circumscripţie raionale, municipale Chişinău şi Băl-
ţi, Unităţii Teritoriale Autonome Găgăuzia, Comisia Electorală Centrală a 
constatat: numărul de alegători incluşi în listele electorale de bază şi cele 
suplimentare este de 2.811.469, la votare au participat 1.732.944 alegă-
tori sau 63,35 la sută, ceea ce constituie mai mult de 1/3 din numărul de 
persoane înscrise în listele electorale. În urma analizei proceselor-verbale 
a fost constatat, că procesele-verbale au fost semnate de toţi membrii bi-
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rourilor electorale şi consiliilor electorale de circumscripţie, inclusiv, de toţi 
reprezentanţii partidelor parlamentare.

Comisia Electorală Centrală a considerat valabile alegerile în Parla-
mentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a din 28 noiembrie 2010 
(hotărîrea nr. 3945 din 6 decembrie 2010). 

Numărul buletinelor de vot declarate nevalabile a constituite – 11.907, 
stabilindu-se astfel coefi cientul – 0,68%. Comisia Electorală Centrală 
apreciază tendinţa de scădere a numărului de buletine declarate nevala-
bile, ceea ce denotă o creştere a nivelului de educaţie şi a spiritului civic 
al alegătorilor, datorită impactului pozitiv de implementare a programelor 
de educaţie civică, precum şi efortul considerabil al organelor electorale în 
vederea pregătirii şi difuzării programelor de informare în masă în perioada 
electorală.

Este de remarcat faptul că, în cadrul alegerilor parlamentare anticipate 
din 28 noiembrie 2010 a fost înregistrată o creştere a ratei de participare a 
alegătorilor la votare faţă de ultimele 4 scrutine desfăşurate. 

În procesul de organizare şi desfăşurare a alegerilor parlamentare 
anticipate din 28 noiembrie 2010, în secţiile de votare constituie în afara 
ţării în alte localităţi decît cele de pe lîngă misiunile diplomatice şi ofi -
ciile consulare ale Republicii Moldova, au fost înregistrate 3 cazuri în 
care alegătorii s-au prezentat la votare într-un număr mai mare decît 
capacitatea de absorbţie a unei singure secţii de votare potrivit legislaţiei 
electorale, după cum urmează: Italia: Roma – 3061, Padova – 3202; 
Federaţia Rusă, Moscova – 3147.De asemenea, în secţia de votare din 
Paris, Franţa, s-au prezentat la votare un număr mai mare de alegători, şi 
anume – 2525, decît numărul de buletine solicitate de CECEM Chişinău 
nr. 1, conform informaţiei prezentate de MAEIE, pentru secţia de votare 
respectivă – 2000. Comisia Electorală Centrală reţine crearea unui pre-
cedent în istoria desfăşurării alegerilor, astfel că pentru prima dată de la 
organizarea alegerilor în afara ţării, s-a înregistrat o rată de participare 
de aproximativ 3 ori mai mare în raport cu scrutinele precedente. Comi-
sia Electorală Centrală consideră că birourile electorale ale secţiilor de 
votare sus-menţionate au acţionat în condiţii „de extremă necesitate”, 
atunci cînd au decis permiterea exercitării dreptului de vot de către ale-
gătorii afl aţi în străinătate pe foi A 4. 

Conform proceselor-verbale, parvenite din secţiile de votare din Paris 
(316), Roma (322), Padova (327), Moscova (355), au votat pe voi A 4 – 
956 alegători au fost înscrişi în listele electorale şi au primit buletinele de 
vot; 27 buletine de vot au fost declarate nevalabile. 
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Totodată CEC a constatat că în cadrul procedurii de vot excepţionale 
aplicate în unele birouri din afara ţării în lipsa buletinelor de vot de modelul 
aprobat, organele electorale au acţionat în conformitate cu norma constitu-
ţională, care garantează fi ecărui cetăţean dreptul la vot, în aceste condiţii 
respectînd spiritul legii supreme. Reieşind din aplicarea legii speciale, Co-
dul Electoral, art. 57, al.1, CEC a fost pus în condiţia declarării invalabilităţii 
a 929 de voturi expuse de cetăţenii Republicii Moldova pe foi A4. În urma 
examinarii situaţiei în ansamblu, CEC a constatat că 929 voturi din cele 4 
birouri electorale n-au fost de natură să infl uenţeze rezultatele fi nale ale 
votării şi distribuirea de mandate în viitorul Parlament. Din punct de vede-
rea teoretic, o presupunere că numărul votanţilor pe foi A4 ar fi  mai mare 
decît valoarea numerică a unui mandat de deputat în viitorul Parlament, ar 
pune în difi cultate însăşi valabilitatea alegerilor în genere. În acest context, 
CEC solicită Curţii Constituţionale emiterea unei Adrese către Parlamentul 
Republicii Moldova pentru ajustarea legislaţiei în vederea creării cadrului 
legal de neadmitere a unor asemenea situaţii pe viitor.

CEC a exclus din operaţia de atribuire a mandatelor de deputat 16 
partide şi mişcări social-politice, care au întrunit mai puţin de 4 la sută 
din voturile valabil exprimate în ansamblu pe ţară, precum şi candidaţii 
independenţi, care au întrunit mai puţin de 2 la sută din voturile valabil 
exprimate în ansamblu pe ţară la alegerile în Parlamentul Republicii Mol-
dova din 28 noiembrie 2010 (hotărîrea nr. 3947 din 6 decembrie 2010); a 
stabilit numărul de mandate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova 
de legislatura a XIX-a ce revin concurenţilor electorali (hotărîrea nr. 3948); 
a atribuit mandatele de deputat în Parlamentul Republicii Moldova concu-
renţilor electorali (hotărîrea nr. 3949) şi a declararat candidaţii supleanţi 
la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova în urma alegerilor 
parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 (hotărîrea nr. 3950).

În conformitate cu art. 18, 26, 60 alin. (2) şi (3) din Codul electoral, 
Comisia Electorală Centrală va prezenta Curţii Constituţionale Raportul 
şi procesul-verbal privind totalizarea rezultatelor scrutinului parlamentar 
în vederea validării mandatelor deputaţilor aleşi în Parlamentul Republicii 
Moldova.
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H O T Ă R Î R E
despre Raportul Comisiei Electorale Centrale 

cu privire la rezultatele renumărării din 15 decembrie 
a voturilor de la alegerile parlamentare anticipate 

din 28 noiembrie 2010

În conformitate cu art. 60 alin. (2) şi (3) din Codul electoral nr. 1381-XIII 
din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE: 

1. Se aprobă Raportul Comisiei Electorale Centrale cu privire la rezul-
tatele renumărării din 15 decembrie a voturilor de la alegerile parlamentare 
anticipate din 28 noiembrie 2010.

2. Raportul Comisiei Electorale Centrale se prezintă Curţii Constitu-
ţionale pentru confi rmarea rezultatelor alegerilor şi validarea mandatelor 
atribuite deputaţilor aleşi în Parlamentul Republicii Moldova. 

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

Preşedintele
Comisiei Electorale Centrale Eugeniu ŞTIRBU

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale Iurie CIOCAN

Chişinău, 18 decembrie 2010
Nr. 3988 
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Anexă
la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale

nr. 3987 din 18 decembrie 2010

RAPORT
cu privire la rezultatele renumărării din 15 decembrie 2010 

a voturilor de la alegerile parlamentare din 28 noiembrie 2010

La 6 decembrie 2010 Comisia Electorală Centrală a efectuat totaliza-
rea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 noiembrie 2010 şi a pre-
zentat Curţii Constituţionale setul de documente în conformitate cu art. 
18, 26, 60 alin (2) şi (3) din Codul electoral în vederea validării mandatelor 
deputaţilor aleşi în Parlamentul Republicii Moldova.

Menţionăm că pe lista partidelor politice şi mişcărilor social-politice au 
fost înscrişi 1930 candidaţi. În urma verifi cării minuţioase de către membrii 
CEC, în conformitate cu art. 44 (alin 1), a documentelor prezentate s-a con-
statat că candidaţii pe listele de partid, precum şi 20 candidaţi independenţi 
sînt cetăţeni ai Republicii Moldova cu drept de vot, sînt stabiliţi cu domiciliul 
în ţară şi au viza de reşedinţă valabilă. Toţi candidaţii au depus declaraţii pe 
proprie răspundere, că nu au interdicţii legale/judecătoreşti de a candida. 
Copiile de pe datele biografi ce şi copiile de pe declaraţiile pe proprie răs-
pundere despre lipsa interdicţiilor legale/judecătoreşti de a candida au fost 
prezentate Curţii Constituţionale împreună cu hotărîrile privind înregistrarea 
candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, care în 
24 de ore de la adoptare au fost plasate pe pagina web a CEC.

Totodata, la 6 decembrie 2010, concurentul electoral Partidul Comu-
niştilor din Republica Moldova şi candidaţii independenţi Axenova Natalia, 
Nazarenco Evgheni şi Bolotnicov Oleg, in conformitate cu art. 60 alin. (21) 
din Codul electoral, au solicitat Curţii Constituţionale să dispună renumă-
rarea voturilor exprimate în alegerile parlamentare anticipate din 28 noiem-
brie 2010 în ansamblu pe ţară. 

Curtea Constituţională prin Decizia nr. 5 din 10 decembrie 2010 a dis-
pus renumărarea voturilor exprimate în alegerile parlamentare anticipate 
din 28 noiembrie 2010 în ansamblu pe ţară. 

Comisia Electorală Centrală prin hotărîrea nr. 3973 din 11 decembrie 
2010 a luat act de decizia Curţii Constituţionale, a abrogat hotărîrea Co-
misiei Electorale Centrale nr. 3953 din 6 decembrie 2010 „Cu privire la 
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dizolvarea consiliilor electorale de circumscripţie şi a birourilor electorale 
ale secţiilor de votare”, a decis că consiliile electorale de circumscripţie îşi 
vor anula hotărîrile adoptate cu privire la dizolvarea birourilor electorale ale 
secţiilor de votare, constituite în vederea organizării şi desfăşurării alege-
rilor parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010; a hotărît ca procesul 
de renumărare a buletinelor de vot valabil exprimate pentru fi ecare concu-
rent electoral, buletinelor de vot nevalabile, buletinelor de vot neutilizate şi 
anulate, verifi carea listelor electorale de bază, suplimentare şi cele pentru 
votarea la locul afl ării, să înceapă la 15 decembrie 2010, ora 8.00, şi să se 
efectueze în conformitate cu Instrucţiunea privind renumărarea buletinelor 
de vot de la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010, apro-
bată prin hotărîrea nr. 3975 din 11 decembrie 2010.

Responsabilitatea organizării şi efectuării procesului de renumărare şi 
verifi care a fost pusă în sarcina consiliilor electorale de circumscripţie şi 
birourilor electorale ale secţiilor de votare. La acest proces a fost aproba-
tă şi cu asistenţa reprezentanţilor concurenţilor electorali şi observatorilor 
acreditaţi de organele electorale.

Au fost degrevaţi, cu începere de la data de 13 pînă la 17 decembrie 
2010 inclusiv, de la locul de muncă permanent membrii consiliilor elec-
torale de circumscripţie, persoana responsabilă de fi nanţe din aparatele 
acestora şi a fost stabilit că consiliile electorale vor angaja, după necesi-
tate, personalul tehnic necesar bunei funcţionări a organelor electorale, 
responsabile pentru organizarea renumărării voturilor şi vor degreva şi/sau 
convoca, pentru un termen de două zile, 14-15 decembrie 2010, întreaga 
componenţă a birourilor electorale ale secţiilor de votare (nr. 3976 din 11 
decembrie 2010).

Prin hotărîrea nr. 3974 din 11 decembrie au fost aprobate modelele şi 
tirajul documentelor electorale privind rezultatele renumărării voturilor de 
la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010:

a) actul privind rezultatele renumărării buletinelor de vot valabil ex-
primate pentru fi ecare concurent electoral, buletinelor de vot nevalabile, 
buletinelor neutilizate şi anulate în urma alegerilor parlamentare anticipate 
din 28 noiembrie 2010, întocmit de biroul electoral al secţiei de votare;

b) actul privind totalizarea rezultatelor renumărării buletinelor de vot vala-
bil exprimate pentru fi ecare concurent electoral, buletinelor de vot nevalabile, 
buletinelor neutilizate şi anulate în urma alegerilor parlamentare anticipate 
din 28 noiembrie 2010, întocmit de consiliul electoral de circumscripţie;

c) procesul-verbal privind rezultatele renumărării voturilor, întocmit de 
biroul electoral al secţiei de votare;
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d) procesul-verbal privind totalizarea rezultatelor renumărării voturilor, 
întocmit de consiliul electoral de circumscripţie;

e) actul de predare-recepţionare a documentelor electorale:
-  de la instanţa de judecată către consiliul electoral de circumscripţie;
-  de la consiliul electoral de circumscripţie către instanţa de judecată;
-  de la consiliul electoral de circumscripţie către biroul electoral al 

secţiei de votare;
-  de la biroul electoral al secţiei de votare către consiliul electoral de 

circumscripţie;
A fost aprobat Devizul de cheltuieli pentru renumărarea voturilor în 

sumă de 13 115 923 lei (nr. 3978 din 11 decembrie 2010).
Au fost stabilite responsabilităţi suplimentare ale unor autorităţi ale ad-

ministraţiei publice centrale şi altor instituţii ce ţin de asigurarea desfăşu-
rării în bune condiţii a procesului de renumărare a voturilor exprimate în 
alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 (nr. 3977 din 11 
decembrie 2010).

La data de 13 decembrie au fost convocaţi într-o şedinţă preşedinţii 
consiliilor electorale de circumscripţie pentru a fi  instructaţi în privinţa mo-
dalităţii de organizare şi desfăşurare a renumărării voturilor exprimate în 
alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010. Totodată au fost 
distribuite documentele necesare pentru organizarea procesului de renu-
mărare. Consiliile electorale, la rîndul lor, au convocat preşedinţii birourilor 
electorale ale secţiilor de votare, le-au adus la cunoştinţă, prin semnătură, 
Instrucţiunea privind renumărarea buletinelor de vot de la alegerile par-
lamentare anticipate din 28 noiembrie 2010, aprobată prin hotărîrea nr. 
3975 din 11 decembrie 2010. Preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor 
de votare, de asemenea prin semnătură, au familiarizat membrii birourilor 
cu Instrucţiunea sus-menţionată.

Comisia Electorală Centrală a expediat o circulară organelor adminis-
traţiei publice privind punerea la dispoziţia consiliilor electorale şi birourilor 
electorale ale secţiilor de votare a localurilor şi logisticii necesare.

La 15 decembrie 2010 la ora 8.00 a fost începută efectuarea renumă-
rării buletinelor de vot valabil exprimate pentru fi ecare concurent electoral, 
buletinelor de vot nevalabile, buletinelor de vot neutilizate şi anulate, con-
form Deciziei Curţii Constituţionale nr. 5 din 10 decembrie 2010.

La 16 decembrie 2010 Consiliile electorale de circumscripţie, în baza 
actelor şi proceselor-verbale ale birourilor electorale ale secţiilor de votare, 
au întocmit procese-verbale şi acte privind totalizarea rezultatelor renumă-
rării voturilor pe care le-au prezentat Comisiei Electorale Centrale.
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Menţionam că birourile electorale ale secţiilor de votare au acordat o 
atenţie deosebită verifi cării tuturor listelor electorale. Procesul de renumă-
rare a înglobat verifi carea tuturor listelor în vederea stabilirii numărului de 
cetăţeni care au participat la alegerile parlamentare anticipate din 28 no-
iembrie 2010. Drept dovadă a acestei activităţi este majorarea numărului 
alegătorilor înscrişi în liste, care este cu 107 mai mare decît cel anterior. 
Despre această activitate vorbeşte şi faptul că fără verifi carea cu mare 
atenţie a listelor electorale nu ar fi  fost posibilă completarea proceselor-
verbale, unde primele 4 aliniate sînt în direct legate de liste.

În urma analizei proceselor-verbale şi actelor privind totalizarea rezul-
tatelor renumărării voturilor pe ţara au fost depistate divergenţe de ordinul 
unităţilor în distribuirea voturilor valabil exprimate pentru unii concurenţi 
electorali.

Totodată a fost depistat un caz grav, în opinia CEC, cînd în secţia de 
votare nr. 49 (satul Rubleniţa, r-nul Soroca) divergenţele între concurenţii 
care au acces în parlament în comparaţie cu numărarea voturilor din 28 
noiembrie în această secţie de votare au fost următoarele:

PCRM  + 395
PLDM  – 129
PDM  – 160
PL  – 34

Pe cazul dat Consiliul electoral de circumscripţie Soroca, nr. 29 s-a 
adresat procuraturii raionale privind investigarea cazului conform legisla-
ţiei în vigoare.

În urma analizării proceselor-verbale şi actelor privind rezultatele re-
numărării buletinelor de vot valabil exprimate pentru fi ecare concurent 
electoral, buletinelor de vot nevalabile, buletinelor neutilizate şi anulate în 
urma alegerilor parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010, întocmite 
de birourile electorale ale secţiilor de votare şi actelor privind totalizarea 
rezultatelor renumărării buletinelor de vot valabil exprimate pentru fi ecare 
concurent electoral, buletinelor de vot nevalabile, buletinelor neutilizate şi 
anulate în urma alegerilor parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010, 
întocmit de consiliile electorale de circumscripţie, precum şi a proceselor-
verbale, Comisia Electorală Centrală a stabilit:

-  numărul de alegători incluşi în listele electorale  – 2.645.488 
-  numărul de alegători incluşi în listele suplimentare  – 165.448 
-  numărul de alegători care au primit buletine de vot  – 1.733.155 
-  numărul de alegători care au participat la votare  – 1.733.051
-  numărul de buletine de vot declarate nevalabile  – 12.058 
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În conformitate cu prevederile art. 18, 26, 60 şi 85 din Codul electo-
ral, Comisia Electorală Centrală prin hotărîrea nr. 3981 din 18 decembrie 
2010 a considerat valabile alegerile anticipate în Parlamentul Republicii 
Moldova de legislatura a XIX – a din 28 noiembrie 2010 şi a aprobat pro-
cesul-verbal (hotărîrea nr. 3982 din 18 decembrie 2010) privind totalizarea 
rezultatelor alegerilor în Parlamentul Republicii Moldova din 28 noiembrie 
2010 în urma renumărării voturilor din 15 decembrie 2010.

După renumărarea voturilor valabil exprimate pe ţară, rezultatele atin-
se de cele 4 partide politice care au acumulat numarul minim necesar de 
voturi pentru a accede în Parlament sînt următoarele:

PCRM  – 677. 069 (+ 308), 40 %, mandate 42 
PLDM  – 506.253 (- 112), 30 %, mandate 32 
PDM  – 218.620 (- 227), 13 %, mandate 15 
PL  – 171.336 (- 98), 10 %, mandate 12

Comisia Electorală Centrală prin hotărîrea nr. 3984 din 18 decembrie 
2010 a stabilit numărul mandatelor de deputat în Parlamentul Republicii 
Moldova de legislatura a XIX-a, ce revin concurenţilor electorali în urma 
alegerilor anticipate din 28 noiembrie 2010 în conformitate cu rezultatele 
renumărării voturilor din 15 decembrie 2010. 

Prin hotărîrea nr. 3985 din 18 decembrie 2010 CEC a atribuit manda-
tele de deputat în Parlamentul Republicii Moldova concurenţilor electorali 
în urma alegerilor anticipate din 28 noiembrie 2010 în conformitate cu re-
zultatele renumărării voturilor din 15 decembrie 2010.

Pe parcursul renumărării voturilor la Comisia Electorală Centrală au 
parvenit 6 contestaţii: 1 – din partea unui alegător; 5 din partea concu-
renţilor electorali: PCRM – 3 contestaţii; PLDM – o contestaţie; candidatul 
independent Nazarenco Evgheni – o contestaţie.

Contestaţiile au vizat în special acţiunile/inacţiunile birourilor electorale 
ale secţiilor de votare în procesul de renumărare a voturilor exprimate în 
alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010. Au fost invocate 
încălcări ale prevederilor art. 30, 55-57, 63 din Codul electoral şi a preve-
derilor Instrucţiunii privind renumărarea buletinelor de vot de la alegerile 
parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010, aprobată prin hotărîrea 
CEC nr. 3975 din 11 decembrie 2010.

Urmare a examinării acestor contestaţii, Comisia Electorală Centrală a 
emis o hotărîre pe marginea unei singure contestaţii, pe care a respins-o 
ca neîntemeiată. A răspuns prin scrisori la 2 contestaţii (cerinţele invocate 
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fi ind soluţionate în regim de lucru), iar 3 contestaţii au fost transmise spre 
examinare conform competenţei.

În această perioadă, au fost contestate în instanţa de judecată 6 hotă-
rîri ale Comisiei Electorale Centrale. 

Concurentul electoral PCRM a contestat, la Curtea de Apel Chişi-
nău, hotărîrea CEC nr. 3943 din 6 decembrie 2010 „Cu privire la contes-
taţia nr. AP2010 – 9/82 din 1.12.2010 a reprezentantului concurentului 
electoral PCRM în CEC, dl V. Moţarschi”, unde a solicitat instanţei de 
judecată obligarea Comisiei Electorale Centrale de a pune la dispoziţia 
concurentului electoral PCRM listele electorale suplimentare de la ale-
gerile parlamentare anticipate din 28.11.2010 şi obligarea Comisiei de 
a contrapune listele electorale de bază şi cele suplimentare în vederea 
identifi cării votării multiple. 

Prin hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 15 decembrie curent a fost 
respinsă ca neîntemeiată cererea de chemare în judecată a PCRM în par-
tea ce ţine de obligarea CEC de a pune la dispoziţia concurentului electo-
ral PCRM listele electorale suplimentare, iar prin încheierea Curţii de Apel 
Chişinău din aceeaşi dată, a fost încetat procesul civil, în partea ce ţine de 
cerinţa reclamantului de a obliga Comisia de a contrapune listele electora-
le de bază şi cele suplimentare în vederea indentifi cării votării multiple. 

Atît hotărîrea, cît şi încheierea Curţii de Apel Chişinău din 15 decem-
brie 2010 au fost menţinute prin Decizia Curţii Supreme de Justiţie din 17 
decembrie 2010, fi ind respins recursul declarat de către PCRM.

Cetăţeanul Vladimir Arseni a contestat în instanţa de judecată atît ac-
ţiunile/inacţiunile, cît şi 5 hotărîri ale CEC. Toate hotărîrile CEC contestate 
în această perioadă au fost menţinute prin hotărîri judecătoreşti defi nitive.

În conformitate cu art. 18, 26, 60 alin (2) şi (3) din Codul electoral, 
Comisia Electorală Centrală va prezenta Curţii Constituţionale Raportul şi 
procesul-verbal privind totalizarea rezultatelor renumărării voturilor pe ţară 
în vederea validării mandatelor deputaţilor aleşi în Parlamentul Republicii 
Moldova.
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H O T Ă R Î R E
cu privire la publicarea rezultatelor fi nale 

ale alegerilor Parlamentului Republicii Moldova 
din 28 noiembrie 2010 în urma renumărării voturilor

 din 15 decembrie 2010 

La 24 decembrie 2010, Curtea Constituţională, prin Avizul nr. 5 şi Hotă-
rîrea nr. 31, a confi rmat legalitatea alegerilor din 28 noiembrie 2010 a Par-
lamentului Republicii Moldova de legislatura a XIX-a, a validat mandatele 
a 101 deputaţi aleşi şi a confi rmat lista candidaţilor supleanţi la funcţia de 
deputat în Parlament. 

În conformitate cu art. 18, 26 şi 90 alin. (2) din Codul electoral nr.1381-
XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE:

1. Se publică rezultatele fi nale ale alegerilor din 28 noiembrie 2010 a 
Parlamentului Republicii Moldova de legislatura a XIX-a în urma renumă-
rării voturilor din 15 decembrie 2010. 

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

Preşedintele
Comisiei Electorale Centrale Eugeniu ŞTIRBU

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale Iurie CIOCAN

Chişinău, 27 decembrie 2010
Nr. 3988
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H O T Ă R Î R E
cu privire la aprobarea textului Mesajului de mulţumire

al Comisiei Electorale Centrale şi conferirea diplomelor de merit 
şi menţiunilor funcţionarilor electorali

 În conformitate cu art. 18 şi 26 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 
noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă textul Mesajului de mulţumire al Comisiei Electorale Cen-
trale, conform anexei nr. 1. 

Mesajul de mulţumire va fi  făcut public prin intermediul mijloacelor de 
informare în masă şi plasat pe pagina web a Comisiei Electorale Centrale.

2. Se aprobă modelul diplomei de merit şi al menţiunii, conform ane-
xelor nr. 2 şi 3.

3. Pentru profesionalismul înalt în exercitarea atribuţiilor delegate în ca-
drul alegerilor parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 se conferă:

diplome de merit – membrilor consiliilor electorale de circumscripţie şi 
birourilor electorale ale secţiilor de votare, reprezentanţilor au-
torităţilor administraţiei publice centrale şi locale şi funcţionari-
lor Aparatului Comisiei Electorale Centrale (500 de persoane, 
specifi cate în anexa nr. 4);

menţiuni – membrilor consiliilor electorale de circumscripţie şi birourilor 
electorale ale secţiilor de votare (375 de persoane, specifi cate 
în anexa nr. 5).

Preşedintele
Comisiei Electorale Centrale Eugeniu ŞTIRBU

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale Iurie CIOCAN

Chişinău, 6 decembrie 2010
Nr. 3944
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Anexa nr. 1
la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale

nr. 3944 din 6 decembrie 2010

Mesaj de mulţumire
al Comisiei Electorale Centrale

La 28 noiembrie 2010 a fost ales Parlamentul Republicii Moldova de 
legislatura a XIX-a, organ reprezentativ suprem al poporului şi autoritate 
legislativă unică a statului.

Actualele alegeri parlamentare anticipate au constituit un test pentru 
întreaga societate. Rata sporită de participare la scrutinul din 28 noiem-
brie curent este o dovadă a înaltului spirit civic şi a ataşamentului faţă de 
valorile democratice al cetăţenilor Republicii Moldova, cărora am dori să le 
aducem mulţumiri.

Comisia Electorală Centrală ţine să exprime mulţumiri şi membrilor 
consiliilor electorale de circumscripţie şi birourilor electorale ale secţiilor de 
votare pentru profesionalism şi abnegaţie în exercitarea atribuţiilor delega-
te privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor Parlamentului Republicii 
Moldova de legislatura a XIX-a.

Misiunile internaţionale, care au monitorizat scrutinul, şi organizaţiile 
neguvernamentale au confi rmat faptul că alegerile parlamentare anticipate 
au fost în general bine administrate, într-un mod transparent şi imparţial, şi 
au făcut posibilă competiţia unui număr mare de concurenţi electorali, care 
au reprezentat pluralitatea de opinii şi opţiuni ale spectrului nostru politic. 
Au fost îndeplinite majoritatea recomandărilor OSCE, Consiliului Europei 
şi Comunităţii Statelor Independente în ceea ce priveşte organizarea şi 
desfăşurarea alegerilor. 

În acest context, Comisia Electorală Centrală îşi reafi rmă gratitudinea 
faţă de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, concurenţii elec-
torali, observatorii naţionali şi internaţionali şi reprezentanţii mass-media 
pentru conlucrarea fructuoasă în cadrul alegerilor parlamentare anticipate. 

Chişinău, 6 decembrie 2010
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