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PROCES -VERBAL nr. 81 

al şedinţei Comisiei Electorale Centrale 
 

17 iunie 2007  

Ora: 19.30 

mun. Chişinău, str.Vasile Alecsandri, 119 

          

 

         A prezidat:                         Renata Lapti, vicepreşedintele Comisiei                   
 

        

       Au participat:             Iurie Ciocan, secretarul Comisiei 

                                                    
     
 

       Membrii Comisiei:          Mihai Buşuleac 

 Vasile Gafton 

 Nicolae Gîrbu  

                                                  Victor Kosteţki 

 Pavel Midrigan 

                                         

 

       Membrii reprezentanţi  

       ai concurenţilor electorali 

       cu drept de vot consultativ 

       în CEC:                               Dumitru Graur din partea Partidului „Alianţa          

                                                    «MOLDOVA NOASTRĂ» 

                                          

                                                  

Dna Renata Lapti – propune membrilor Comisiei Electorale Centrale de a 

începe şedinţa Comisiei. 

Propunerea se acceptă unanim. 

Dna Renata Lapti – propune spre examinare proiectul ordinii de zi. 

Propuneri şi obiecţii: 

Dl Nicolae Gîrbu – propune de inclus în proiectul ordinii de zi o chestiune cu 

privire la graficul de organizare şi desfăşurare a primelor şedinţe ale consiliilor 

raionale. 

Propunerea se acceptă unanim. 

 

 

 



ORDINEA DE ZI: 

 

1. Cu privire la contestaţia domnului Dumitru Graur, reprezentant cu drept de 

vot consultativ în Comisia Electorală Centrală din partea Alianţei 

„MOLDOVA NOASTRĂ”. 

 

2. Diverse: Cu privire la procesul de elaborare a graficului de organizare şi 

desfăşurare a primelor şedinţe ale consiliilor raionale. 

 

Dna Renata Lapti – supune votului proiectul ordinii de zi. 

S-a votat:  

Pro – 7; 

Contra – 0. 

 

3. S-a examinat: 1. Cu privire la contestaţia domnului Dumitru Graur, 

reprezentant cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală din 

partea Alianţei „MOLDOVA NOASTRĂ”. 

A raportat: Vasile Gafton. 

Întrebări şi obiecţii: 

Dl Mihai Buşuleac – susţine proiectul hotărîrii propuse, dar totodată vrea să fie 

înţeles corect şi anume, că nu se contestă acţiunile Guvernului sau ale dlui Tarlev, 

dar probele prezentate confirmă că a fost admisă neechitate între concurenţii 

electorali, fapt care cere să se ia atitudine pentru a se respecta legislaţia. 

Dl Iurie Ciocan – propune ca proiectul prezentat să fie respins, ca neîntemeiat. 

În primul rînd, pentru că contestaţia a fost completată astăzi cu un nou supliment 

(cerere). Vizita Primului ministru de care se vorbeşte în proiect nu ţine de 

campania electorală, dar a fost planificată cu mult timp înainte. 

Dl Vasile Gafton – roagă membrii Comisiei să sesizeze că nu vorbeşte de vizita 

de lucru, dar vorbeşte de faptul că postul de televiziune Nr. 1 şi ziarul „Moldova 

Suverană” au încălcat prevederile art. 46 alin. (1) al Codului electoral şi punctul 6 

al Regulamentului privind reflectarea campaniei electorale în mijloacele de 

informare în masă din Republica Moldova a alegrilor locale generale din 3 iunie 

2007. 

Dl Victor Kosteţki – proiectul hotărîrii nu corespunde în întregime cu textul 

contestaţiei, propune de a admite parţial contestaţia. Consideră că cererea 

suplimentară trebuie introdusă în proiect. 

Dl Mihai Buşuleac – susţine propunerea dlui Kosteţki de a aproba parţial 

proiectul. 

Dl Vasile Gafton – orice cetăţean are dreptul să-şi completeze contestaţiile prin 

suplimente, dovezi noi, reeşind din cele menţionate cererea o consideră legală. 

Întreabă pe dl Graur D., dacă vreun membru al Comisiei i-a solicitat să prezinte 

suplimentar la contestaţie vre-o cerere. Îşi exprimă nedumerirea, privitor la poziţia 

unor membri, se discută o contestaţie care are destule probe de încălcare a 

legislaţiei, dar se pune în discuţie cu totul alt subiect. 



Dl Nicolae Gîrbu – acceptă proiectul de hotărîre cu completările înaintate, 

reieşind din cererea suplimentară. 

Dl Iurie Ciocan – menţionez că ziarul „Moldova Suverană” nu este finanţat de 

la bugetul de stat şi el nu poate fi atenţionat în acest caz. 

Dna Renata Lapti – în procesul de dezbateri au fost înaintate două propuneri: 

1. De a accepta proiectul de hotărîre prezentat; 

2. De a respinge contestaţia ca neîntemeiată.  

Supune votului proiectul de hotărîre: 

 

La 13 iunie 2007 în adresa Comisiei Electorale Centrale a parvenit o 

contestaţie semnată de reprezentantul Alianţei “MOLDOVA NOASTRĂ” în 

Comisia Electorală Centrală dl Dumitru Graur. 

În contestaţia sa Dumitru Graur menţionează că la 12 iunie curent Prim-

ministrul Republicii Moldova Vasile Tarlev a efectuat o vizită de lucru în raionul 

Ialoveni. Fiind însoţit de actualul preşedinte  al raionului din partea PCRM Tudor 

Iasinschi, a vizitat satele Suruceni, Horodca, Văsieni şi alte localităţi. La Suruceni 

premierul, însoţit de actualul primar Darie Vladimir care candidează în turul II de 

scrutin, a înmînat cadouri copiilor la scoală şi grădiniţă. 

Prin cererea suplimentară din 17 iunie, dl Dumitru Graur solicită să fie 

aplicate sancţiunile de rigoare, prevăzute de legislaţia electorală pentru comiterea 

fraudelor electorale din partea postului de televiziune „Moldova 1” precum şi a 

ziarului „Moldova Suverană”. 

În aceiaşi zi în incinta Consiliului raional dl Vasile Tarlev a convocat o 

întrunire cu toţi factorii de decizie din raion (primari, consilieri raionali, agenţi 

economici etc.) în cadrul căreia a ţinut  un discurs prin care a remarcat succesul 

guvernării comuniste la nivel central şi local vizînd gazificarea, aprovizionarea cu 

apă potabilă, reparaţia drumurilor, construcţia de locuinţe, majorarea salariilor, 

pensiilor etc. 

Autorul contestaţiei consideră că aşa-numitele „vizite de lucru” ale 

conducătorilor de rang republican cu cadouri din partea Guvernului în plină 

campanie electorală pentru turul II de scrutin al candidaţilor la funcţia de primar sînt 

organizate în scopul agitaţiei electorale pentru concurenţii electorali susţinuţi de 

PCRM cu folosirea resurselor administrative şi prin influenţa persoanelor cu înalte 

funcţii de răspundere de la guvernarea ţării. Cu atît mai mult că prezenţa persoanelor 

cu înalte funcţii de răspundere din Guvern influenţează şi consilierii aleşi în procesul 

de constituire a consiliilor raionale şi locale care urmează după validarea alegerilor 

locale. 

 

Capetele de cereri solicitate de autorul sesizării nu pot fi admise în totalitate 

din următoarele considerente. În urma vizionării înregistrării video a emisiunii 

„Mesager” din 12 iunie 2007 în care a fost reflectată vizita de lucru a Prim-

ministrului Republicii Moldova în satul Suruceni, raionul Ialoveni nu a fost stabilit 

faptul că dl Vasile Tarlev ar fi făcut apeluri ca alegătorii să voteze pentru candidaţii 

din partea PCRM. Darie Vladimir participă la scrutinul electoral în calitate de 

candidat independent. Alte probe care ar confirma obiectiv că dl Vasile Tarlev în 



timpul vizitei sale de lucru în raionul Ialoveni ar fi participat la întruniri cu caracter 

electoral în cadrul cărora ar fi îndemnat alegătorii să voteze pentru candidaţii din 

partea PCRM autorul sesizării nu a prezentat. Prin urmare contestatarul solicită 

următoarele: 

1. Examinarea sesizării în şedinţa extraordinară a Comisiei Electorale 

Centrale. 

2. Adoptarea unei decizii prin care vizitele de lucru ale Prim-ministrului în 

teritoriu să fie calificate ca agitaţie electorală pentru concurenţii electorali susţinuţi 

de PCRM cu folosirea resurselor administrative şi influenţarea directă a electoratului 

în favoarea partidului de guvernămînt. 

3. A-l avertiza pe dl. Vasile Tarlev, Prim-ministrul Republicii Moldova să se 

abţină de la aşa numitele „vizite de lucru” pînă la finalizarea alegerilor locale şi 

constituirea consiliilor raionale şi locale. 

4. A solicita Guvernului Republicii Moldova să renunţe în această perioadă  

la întîlniri cu factorii de decizie din teritoriu pentru a nu folosi resursele 

administrative în campania electorală şi a nu influenţa electoratul şi consilierii aleşi 

prin prezenţa persoanelor cu înalte funcţii de răspundere pe care le deţin. 

În procesul examinării contestaţiei s-a constatat că în emisiunea „Mesager” 

din 12 iunie 2007 a fost arătată imaginea candidatului la funcţia de primar al satului 

Suruceni din raionul Ialoveni Darie Vladimir. În ziarul „Moldova Suverană” ediţia 

din 14 iunie 2007 deasemenea a fost publicată fotografia candidatului la funcţia de 

primar al satului Suruceni din raionul Ialoveni Darie Vladimir alături de Prim-

ministrul Republicii Moldova dl Vasile Tarlev. În ambele cazuri au fost încălcate 

prevederile pct. 6 al Regulamentului privind reflectarea în mijloacele de informare în 

masă din Republica Moldova a campaniei electorale la alegerile locale generale, 

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

modificat prin hotărîrea CEC nr. 580 din 4 mai 2007 care stipulează că concurenţii 

electorali participă pe bază de egalitate în campania electorală, beneficiind de un 

tratament nedescriminatoriu la utilizarea mijloacelor de informare în masă, conform 

prevederilor Codului electoral şi regulamentului în cauză. Astfel, atît postul de 

televiziune „Moldova 1” cît şi ziarul „Moldova Suverană” au încălcat şi prevederile 

alin. (1) al art. 46 din Codul electoral care stabileşte că concurenţii electorali 

participă, pe bază de egalitate, la campania electorală, beneficiază de drepturi egale 

în folosirea mijloacelor de informare în masă, inclusiv a radioului şi televiziunii, 

finanţate de la buget. 

În cazul dat candidatul la funcţia de primar al satului Suruceni, raionul 

Ialoveni Darie Vladimir, contrar prevederilor pct. 6 al Regulamentului menţionat şi 

art. 46 alin. (1) din Codul electoral, a fost favorizat atît de postul de televiziune 

„Moldova 1”, cît şi de ziarul „Moldova Suverană”. 

În conformitate cu art. 26 alin. (1) lit. l), art.46 alin (1) şi art. 67 alin. (2) din 

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

 

1. Respinge contestaţia domnului Dumitru Graur reprezentant cu drept de 

vot consultativ în Comisia Electorală Centrală din partea Alianţei “MOLDOVA 

NOASTRĂ” depusă la data de 13 iunie 2007. 



2. Admite contestaţia suplimentară a domnului Dumitru Graur reprezentant 

cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală din partea Alianţei 

“MOLDOVA NOASTRĂ” depusă la data de 17 iunie 2007. 

3. Atenţionează conducerea postului de televiziune „Moldova 1” şi a ziarului 

„Moldova Suverană” asupra inadmisibilităţii încălcării prevederilor art. 46 alin. (1) 

din Codul electoral şi pct. 6 al Regulamentului privind reflectarea în mijloacele de 

informare în masă din Republica Moldova a campaniei electorale la alegerile locale.  

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

S-a votat:  

Pro – 5; 

Contra – 1; 

Abţinut – 1. 

 

S-a examinat: 2. Cu privire la procesul de elaborare a graficului de 

organizare şi desfăşurare a primelor şedinţe ale consiliilor raionale. 

A raportat: Nicolae Gîrbu. 

Propuneri şi obiecţii: 

Dl Nicolae Gîrbu – avînd în vedere că organizarea şi desfăşurarea primelor 

şedinţe ale consiliilor raionale în teritoriu ţine de competenţa Comisiei Electorale 

Centrale ar dori să afle la ce etapă este întocmirea graficului, deoarece deţine 

informaţie că întocmirea lui se tărăgănează neîntemeiat. 

Dl Iurie Ciocan – graficul este elaborat şi nu sînt nici un fel de abateri sau 

tărăgănări. Legea stabileşte un termen de 20 de zile după validarea rezultatelor 

alegerilor, pentru convocarea consiliilor raionale, nou alese. 

Dl Vasile Gafton – fiecare în parte este cunoscut cu data organizării şedinţelor 

în raioanele coordonate, dar consideră că proiectul cu graficul definitvat trebuie să 

fie pus în discuţie înainte de a fi aprobată hotărîrea. 

Dl  Mihai Buşuleac – ţinînd cont de faptul că organizarea şi desfăşurarea 

primelor şedinţe ţine de competenţa CEC, este necesar ca să fie informaţi la ce 

etapă este întocmirea graficului, ce măsuri se întreprind. Propune să fie definitivate 

discuţiile privitor la elaborarea graficului şi să se ceară pentru luni, 18 iunie, 

proiectul hotărîrii pentru a fi discutat înainte de şedinţă. 

Propunerea se acceptă unanim. 

        Dna Renata Lapti – anunţă închisă şedinţa Comisiei. 

 

 

Vicepreşedintele                                                         Renata LAPTI 

Comisiei Electorale Centrale  

 

 Secretarul                                                                  Iurie CIOCAN 

Comisiei Electorale Centrale 
 

 

Ex.: Vasilisa Bezede 

        Diana Railean 


