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PROCES-VERBAL nr. 67 

al şedinţei Comisiei Electorale Centrale 
 

2 iunie 2007  

Ora: 14.00 

mun. Chişinău, str.Vasile Alecsandri, 119 

  

        A prezidat:                        Eugeniu Ştirbu, preşedintele  

Comisiei Electorale Centrale 
 

       Au participat:             Renata Lapti, vicepreşedintele Comisiei 

                                                   Iurie Ciocan, secretarul Comisiei 
     
 

       Membrii Comisiei:          Mihai Buşuleac 

 Vasile Gafton 

 Victor Kosteţki 

 Pavel Midrigan 

                                        Valentin Vizant 

                                         Nicolae Gîrbu 

 

       Membrii reprezentanţi  

       cu vot consultativ:               Serghei Dihteriov din partea Blocului electoral   

                                                    „PATRIA-РОДИНА-РАВНОПРАВИЕ”                                                                

                                                    Efros Vasile din partea Partidului Naţional            

                                                    Liberal 

                                          Elena Caraivanova din partea Partidului Social     

                                                    Democrat din Moldova Manolache 

                                                    Dumitru Graur din partea Partidului „Alianţa          

                                                    «MOLDOVA NOASTRĂ» 

                                          Andrei Volentir din partea Partidului Social-    

                                          Liberal 

                                          Victor Zubcu din partea Partidului Democrat din     

                                          Moldova 

                                                    Adrian Manolache din partea Partidul            

                                                    Comuniştilor din Republica Moldova 

                                          Andrei Banari din partea Partidului 

                                          Popular Creştin Democrat 

                                          Nicolae Ghenciu din partea Partidului  

                                          Democraţiei Sociale din Moldova 



        Mass-media şi reprezentanţii  

        organizaţiilor neguvernamentale:   Lista se anexează.  

 

Dl Eugeniu Ştirbu – propune membrilor Comisiei Electorale Centrale de a 

începe şedinţa Comisiei. 

Propunerea se acceptă unanim. 

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

Propuneri şi obiecţii: 

Dl Victor Kosteţki – propune de inclus în ordinea de zi contestaţia cu nr. 

7/133 a membrului reprezenatant Andrei Banari, din partea Partidului Popular 

Creştin Democrat. 

Propunerea se acceptă unanim. 

Dl Andrei Volentir – două zile în urmă am depus la Comisia Electorală 

Centrală o sesizare cu nr. 7/112 referitor la nedeclararea mijloacelor financiare a 

unor partide. 

Dl Valentin Vizant – sesizarea respectivă mi-a fost repartizată pentru 

examinare. Am ridicat documentele şi am dat răspuns în scris. 

Propunerea se respinge. 

       Dl Victor Zubcu – am depus la CEC o sesizare din partea dlui D. Diacov 

privind excluderea din cursa electorală a dlui Gurcenco Dumitru, exclus prin 

hotărîrea Curţii de Apel. 

       Dl Mihai Buşuleac – am primit această sesizare, dar noi nu putem revizui 

hotărîrile instanţelor de judecată. 

Propunerea se respinge. 

 

 

ORDINEA DE ZI: 

 

1. Cu privire la contestaţia nr.CEC-7/111 din 31 mai 2007 a dlui Andrei 

Banari, membru reprezentant al Partidului Popular Creştin Democrat în Comisia 

Electorală Centrală. 

2. Cu privire la sesizările nr.CEC-7/96 din 28 mai 2007 a dlui Andrei Volentir, 

membru reprezentant din partea Partidului Social-Liberal cu drept de vot 

consultativ în Comisia Electorală Centrală şi nr.CEC-7/99 din 29 mai 2007 a dlui 

Ion Munteanu, preşedintele organizaţiei teritoriale de partid Alianţa „MOLDOVA 

NOASTRĂ”, raionul Nisporeni.  

3. Cu privire la contestaţia nr.CEC-7/122 din 1 iunie 2007 a dlui Adrian 

Manolache, membru reprezentant al Partidului Comuniştilor din Republica 

Moldova în Comisia Electorală Centrală. 

4. Cu privire la contestaţiile nr.CEC-7/125 şi nr. CEC-7/126a din 1 mai 2007 a 

dlui Nicolae Ghenciu, membru reprezentant al Partidului Democraţiei Sociale din 

Moldova în Comisia Electorală Centrală. 

5. Cu privire la sesizarea din partea Comitetului Raional Nisporeni al Partidului 

Comuniştilor din Republica Moldova. 



6. Cu privire la contestaţia nr. CEC-7/124 din 1 mai 2007 a dlui Nicolae 

Ghenciu, membru reprezentant al Partidului Democraţiei Sociale din Moldova în 

Comisia Electorală Centrală. 

7. Cu privire la contestaţia nr. CEC-7/127 din 2 mai 2007 a dlui Nicolae 

Ghenciu, membru reprezentant al Partidului Democraţiei Sociale din Moldova în 

Comisia Electorală Centrală. 

8. Cu privire la contestaţia dnei Galina Baloş, candidat la funcţia de primar în 

satul Parcani, raionul Şoldăneşti. 

9. Cu privire la autosesizarea membrilor CEC Iurie Ciocan şi Pavel Midrigan. 

10. Cu privire la contestaţia nr.CEC-7/128 din 1 iunie 2007 din partea Partidului 

Naţional Liberal. 

     11. Cu privire la contestaţia nr. CEC 7/133 din 1 iunie 2007 înaintată de 

reprezentanţii Partidului Popular Creştin Democrat. 

Dl Eugeniu Ştirbu – supune votului proiectul ordinii de zi. 

S-a votat:  

Pro – 9; 

Contra – 0. 

 

S-a examinat: 1. Cu privire la contestaţia nr. CEC 7/111 din 31 mai 2007 a 

domnului Andrei Banari, membru reprezentant cu drept de vot consultativ al  

Partidului Popular Creştin Democrat în Comisia Electorală Centrală. 

A raportat: Mihai Buşuleac. 

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

La 31 mai curent, dl Andrei Banari membru reprezentant cu drept de vot 

consultativ al Partidului Popular Creştin Democrat în Comisia Electorală Centrală 

a depus o contestaţie, în care solicită anularea hotărîrii nr. 223 din 29 mai 2007 a 

Consiliului electoral al circumscripţiei municipale Chişinău nr.1 „Cu privire la 

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

consultativ al Partidului Democraţiei Sociale” prin care s-a hotărît:  

1. A sesiza organele de poliţie privitor la nerespectarea de către Partidul 

Popular Creştin Democrat şi candidatul la funcţia de primar general al municipiului 

Chişinău dl A. Corduneanu a legislaţiei electorale şi a hotărîrii nr. 184 din 22 mai 

2007 a Consiliului electoral al circumscripţiei municipale Chişinău nr. 1 privind 

interzicerea distribuirii fără plată a sticlelor de 0,5 litri cu apă minerală „Resan”. 

2. A avertiza concurentul electoral dl. Alexandru Corduneanu, candidat la 

funcţia de primar general al municipiului Chişinău din partea Partidului Popular 

Creştin Democrat privitor la nerespectarea prevederilor art. 38 alin. (7) şi art. 47 

alin. (5) din Codul electoral. 

3. A interzice concurentului electoral Partidul Popular Creştin Democrat să 

distribuie cutiile de chibrituri pe care este imprimată imaginea d-lui A. Corduneanu 

candidat la funcţia de primar general al municipiului Chişinău. 

Drept argument, contestatarul susţine că acţiunea de distribuire a cutiilor de 

chibrituri şi a apei minerale în recipiente de 0,5 litri, cu imagini şi mesaje cu 

caracter electoral, nu contravine prevederilor art. 38 alin. (7) din Codul electoral. 

Apa minerală a fost procurată şi distribuită în mod legal, în acest sens existînd 



contractul încheiat între agentul economic şi concurentul electoral, precum şi toate 

facturile care demonstrează că plăţile au fost efectuate din fondul electoral. La fel, 

contestatarul afirmă că la adoptarea hotărîrii, consiliul electoral a interpretat eronat 

legislaţia electorală, deoarece legislatorul adoptînd astfel de norme a prevăzut 

interzicerea corupţiei alegătorului cu bani sau obiecte de preţ şi nu a presupus 

penalizarea distribuirii unor materiale promoţionale, care, deşi au o valoare 

pecuniară, nu pot fi privite ca obiecte de valoare. 

Examinînd contestaţia, Comisia Electorală Centrală o consideră nefondată şi 

pasibilă respingerii din următoarele considerente. Distribuirea cutiilor de chibrituri, 

apei minerale cu imagini şi mesaje cu caracter electoral este un fapt notoriu şi nu 

este negat de reprezentanţii Partidului Popular Creştin Democrat. 

Potrivit art. 38 alin. (7) din Codul electoral, „concurenţilor electorali li se 

interzice să propună alegătorilor bani, cadouri, precum şi să distribuie fără plată 

bunuri materiale.” 

În cazul dat şi, în conformitate cu prevederile art. 285 alin. (1) din Codul civil, 

atît apa minerală, cît şi cutiile de chibrituri se consideră bunuri materiale. 

Din aceste considerente Consiliul electoral al circumscripţiei municipale 

Chişinău nr. 1 i-a avertizat corect pe dl Al. Corduneanu şi Partidul Popular Creştin 

Democrat asupra nerespectării prevederilor art. 38 alin. (7) din Codul electoral, 

precum şi a interzis distribuirea în continuare a cutiilor de chibrituri pe care este 

imprimată imaginea domnului A. Corduneanu, candidat la funcţia de primar 

general al municipiului Chişinău. 

Totodată, dat fiind faptul că şi după adoptarea de către Consiliul electoral al 

circumscripţiei municipale Chişinău a hotîrîrii nr. 184 din 22 mai 2007 Partidul 

Popular Creştin Democrat a continuat să distribuie gratis apă minerală în recipiente 

de 0,5 litri cu imagini şi mesaje purtînd caracter electoral, consiliul a sesizat corect 

organele de poliţie asupra acestui fapt. 

Luînd în considerare cele expuse şi în conformitate cu art. 18 şi art. 26 lit. l) 

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

Centrală: 

1. Respinge contestaţia nr. CEC 7/111 din 31 mai 2007 a domnului Andrei 

Banari, membru reprezentant cu drept de vot consultativ al Partidului Popular 

Creştin Democrat în Comisia Electorală Centrală ca fiind neîntemeiată. 

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

S-a votat:  

Pro – 8; 

Contra – 0; 

Abţinut – 1. 

 

S-a examinat: 2. Cu privire la sesizările nr. CEC 7/96 din 28 mai 2007 a 

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

Comisia Electorală Centrală şi nr. CEC 7/99 din 29 mai 2007 a dlui Ion 

Munteanu, preşedintele organizaţiei teritoriale de partid Alianţa 

«MOLDOVA NOASTRĂ» din raionul Nisporeni. 

Raportor: Mihai Buşuleac. 



Propuneri şi obiecţii: 

Dl Iurie Ciocan – contestatarii au prezentat imagini video? 

Dl Mihai Buşuleac – Nu, cunoaşteţi de la şedinţa Consiliului Coordonator al 

Audiovizualului. Dar am considerat drept probă sesizarea reprezentanţilor a două 

formaţiuni politice şi demersurile a trei cetăţeni, care confirmă acelaşi fapt.  

Dl Iurie Ciocan – în conformitate cu art. 65 alin. (2) din Codul electoral, 

acestea nu pot servi drept probe. 

Dl Mihai Buşuleac – dar nu avem nici contraprobe. 

Dl Vasile Gafton – sesizarea respectivă iniţial a fost la mine, eu deţin 

contractul încheiat între Postul de televiziune şi Consiliul Coordonator al 

Audiovizualului. 

Dl Pavel Midrigan – aţi indicat că Consiliul raional a plătit acea sumă de bani, 

acest canal este privat? 

Dl Mihai Buşuleac – da. Consiliul Coordonator al Audiovizualului a efectuat 

un tender în cadrul căruia SRL „Ravivalnis” a cîştigat, dar au fost încălcaţi 

parametrii tehnici. 

Dl Iurie Ciocan – la şedinţa Consiliul Coordonator al Audiovizualului, SRL 

„Ravivalnis” au fost avertizaţi pentru aceasta. Directorul SRL „Ravivalnis” a 

susţinut că emisiunea respectivă nu a purtat caracter de publicitate electorală, ci a 

fost o serbare la care au fost invitate acele două persoane: dl Marian Lupu, 

Preşedintele Parlamentului şi dl Vitalie Vrabie, Vice-prim-ministru, Ministru al 

Administraţiei Publice Locale.  

Dl Manolache Adrian – vă bazaţi pe lămurirea unor persoane care nu au 

competenţă, ce studii au? 

Dl Mihai Buşuleac – nu cunoaştem, dar nu deţinem nici o contraprobă şi 

probele martorilor sînt acceptate peste tot. 

Dl Iurie Ciocan – persoanele care utilizează banii publici îi avertizăm azi ori 

mai tîrziu. Să solicităm probe de la acel titular de licenţă, ele se păstrează timp de 3 

luni. De asemenea propun să întocmlm un proces-verbal pe numele dlui Cerednic 

Valeriu, directorul SRL „Ravivalnis pentru neprezentarea materialelor solicitate de 

Comisia Electorală Centrală. 

Dl Nicolae Gîrbu – el nu poate fi tras la răspundere de 2 ori. 

Dna Renata Lapti – nu consider că propunerea dlui Ciocan trebuie susţinută. 

Dl Valentin Vizant – mi-a fost interesant să studiez probele, sînt indicate 

persoane fărăr nici o adresă, de asemenea nu sînt indicate datele de identitate. 

Semnatarii dau doar aprecieri nu citate. 

Dl Pavel Midrigan – referitor la punctul 2 al proiectului, consider că acest 

agent economic a  fost deja avertizat. Punctul 4, contractul a fost cîştigat la 

licitaţie, ultima avertizare este o sancţiune. Nu susţin proiectul. 

Dl Mihai Buşuleac – trebuie să examinăm sesizarea în decurs de 3 zile, dar nu 

mai tîrziu de ziua alegerilor, ea a parvenit pe 28 iunie 2007. Nu cred ca mai are rost 

să se aducă alte probe. Propune o altă redacţie a părţii rezolutive, în care se va 

atenţiona Consiliul raional Nisporeni.  Dă citire proiectului hotărîrii cu modificările 

propuse de membrii Comisiei: 

 



La 28 mai 2007 Andrei Volentir, membru reprezentant al Partidului Social-

Liberal în Comisia Electorală Centrală, iar la 29 mai Ion Munteanu, preşedintele 

organizaţiei teritoriale de partid Alianţa «MOLDOVA NOASTRĂ» din raionul 

Nisporeni au depus la Comisia Electorală Centrală două sesizări, prin care au 

solicitat avertizarea Partidului Comuniştilor din Republica Moldova pentru 

încălcarea legislaţiei privind publicitatea electorală şi interzicerea acestui 

concurent electoral, precum şi a-i interzice SRL “Ravivalnis” de a pune în 

continuare pe post publicitate electorală. 

Drept argument se invocă faptul că SRL “Ravivalnis”, nerespectînd parametrii 

tehnici prevăzuţi în licenţa de emisie, a difuzat la 27 mai 2007 pe frecvenţa 

canalului “Discovery” două emisiuni televizate cu participarea dlui Marian Lupu, 

Preşedintele Parlamentului şi dlui Vitalie Vrabie, Vice-prim-ministru, Ministru al 

Administraţiei Publice Locale. Emisiunile purtau caracter electoral, avînd ca 

subiect agitaţia în favoarea Partidului Comuniştilor din Republica Moldova. 

În procesul examinării contestaţiei s-a constatat că la 27 mai 2007 Studioul 

TV prin cablu “CTV NIS” din oraşul Nisporeni (fondator – SRL “Ravivalnis”) a 

difuzat pe frecvenţa canalului “Discovery” propriile emisiuni. În acest context, prin 

decizia nr. 69 din 31 mai 2007, Consiliul Coordonator al Audiovizualului din 

Republica Moldova a avertizat public SRL “Ravivalnis”, fondatorul studioului 

“CTV NIS”. 

De asemenea, din probele prezentate, declaraţia semnată de T. Butnaru, T. 

Şaptelici şi I. Munteanu, abonaţi ai postului de televiziune prin cablu „Ravivalnis” 

SRL rezultă că emisiunile televizate puse pe post în ziua de 27 mai 2007 cu 

participarea dlor Marian Lupu şi Vitalie Vrabie purtau caracter electoral, avînd ca 

subiect agitaţia în favoarea Partidului Comuniştilor din Republica Moldova. 

În cazul dat, au fost încălcate prevederile art. 47 alin. (2) din Codul electoral, 

potrivit căruia fiecărui concurent electoral i se acordă timp de antenă ce nu va 

depăşi 2 minute pe zi la fiecare instituţie a audiovizualului. Timpul de antenă 

utilizat în ziua de 27 mai 2007 la postul respectiv în favoarea Partidului 

Comuniştilor din Republica Moldova a depăşit cele 2 minute prevăzute de Codul 

electoral. 

Totodată, este de remarcat faptul că cheltuielile pentru difuzarea emisiunilor 

televizate cu caracter electoral în favoarea Partidului Comuniştilor din Republica 

Moldova potrivit contractului nr.40 din 5 aprilie 2007 de achiziţionare a mărfurilor 

(serviciilor) le-a suportat Consiliul raional Nisporeni, folosind bani publici, şi 

pentru acest fapt ultimul urmează a fi avertizat. 

Cît priveşte solicitarea de avertizare a Partidului Comuniştilor din Republica 

Moldova pentru încălcarea legislaţiei electorale privind publicitatea electorală şi de 

interzicere a acestui concurent, precum şi a le interzice instituţiilor audiovizualului 

din Nisporeni să pună pe post publicitatea electorală – ele nu pot fi acceptate, 

deoarece nu există probe veridice care ar confirma că emisiunile televizate 

nominalizate mai sus au fost puse pe post la solicitarea Partidului Comuniştilor din 

Republica Moldova. Mai mult ca atît, în ziua precedentă a alegerilor agitaţia 

electorală este interzisă prin lege. 



În acelaşi timp, Comisia Electorală Centrală consideră necesar de a întocmi pe 

numele lui Cerednic Valeriu, director al SRL „Ravivalnis” un proces-verbal cu 

privire la contravenţia administrativă - nefurnizarea informaţiei, solicitate direct de 

Comisia Electorală Centrală, precum şi prin intermediul Consiliului Coordonator al 

Audiovizualului. 

 În baza celor expuse şi în conformitate cu art.18 şi 26 alin.(1) lit.b) din 

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

 1. Admite parţial sesizările nr.CEC-7/96 din 28 mai 2007 a dlui Andrei 

Volentir, membru reprezentant din partea Partidului Social-Liberal cu drept de vot 

consultativ în Comisia Electorală Centrală şi nr.CEC-7/99 din 29 mai 2007 a dlui 

Ion Munteanu, preşedintele organizaţiei teritoriale de partid Alianţa „MOLDOVA 

NOASTRĂ”, raionul Nisporeni.  

 2. Ia act de faptul că prin hotărîrea nr.69 din 31 mai 2007 a Consiliului 

Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova fondatorul studioului 

„CTV Nis” a fost avertizat public pentru difuzarea pe o altă frecvenţă, 

nerespectarea datelor tehnice, a zonei, parametrilor tehnici prevăzuţi în licenţa de 

emisie şi în licenţa tehnică SRL „Ravivalnis”,.  

 3. Constată că în emisiunile televizate puse pe post la 27 mai 2007 de către 

studioul TV prin cablu „CTV NIS” din oraşul Nisporeni, fondator – SRL 

„Ravivalnis”, a fost efectuată agitaţie electorală în favoarea Partidului 

Comuniştilor din Republica Moldova.  

 4. Atenţionează Consiliul raional Nisporeni pentru cheltuirea banilor publici 

şi favorizarea concurentului electoral - Partidul Comuniştilor din Republica 

Moldova în emisiunile din 27 mai 2007 puse pe post de către studioul TV prin 

cablu „CTV NIS” din oraşul Nisporeni, fondator – SRL „Ravivalnis”. 

 5. Propune preşedintelui Comisiei Electorale Centrale să întocmească un 

proces-verbal pe numele dlui Cerednic Valeriu, directorul SRL „Ravivalnis pentru 

neprezentarea materialelor solicitate de Comisia Electorală Centrală. 

  6.  Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

Dl Eugeniu Ştirbu – supun votului proiectul de hotărîre a dlui Buşuleac. 

S-a votat:  

Pro – 5; 

Contra – 4. 

 

S-a examinat: 3. Cu privire la contestaţia nr.CEC 7/122 din 1 iunie 2007 

a dlui Adrian Manolache, membru cu drept de vot consultativ al Partidului 

Comuniştilor din Republica Moldova în Comisia Electorală Centrală.   

Raportor: Mihai Buşuleac. 

Dl Andrei Banari – nu este un fapt notoriu că aceste persoane sînt cetăţeni 

străini şi ei nu i-au îndemnat pe cetăţenii Republicii Moldova să voteze pe dl 

Corduneanu. 

Dl Nicolae Ghenciu – cetăţenia cărui stat o deţin persoanele respective? 

Dl Andrei Banari – nu se ştie cu siguranţă. 

Dl Pavel Midrigan – aceste declaraţii s-au făcut fără acordul dlui 

Corduneanu? 



Dl Andrei Banari – dl Corduneanu nu s-a expus pe marginea lor. 

Dl Mihai Buşuleac –  în proiectul respectiv propune de asemenea să se scrie 

în loc de avertizează, atenţionează. Dă citire proiectului hitărîrii: 

 

La 1 iunie 2007 în adresa Comisiei Electorale Centrale a fost depusă o 

contestaţie din partea dlui Adrian Manolache, membru cu drept de vot consultativ 

al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova în Comisia Electorală Centrală, 

prin care se solicită: 

1) atenţionarea concurentului electoral dl Alexandru Corduneanu şi a 

cotidianului naţional „Flux” pentru încălcarea legislaţiei electorale; 

2) excluderea din circulaţie a ediţiei cotidianului naţional „Flux” nr.67 

(1752) din 31 mai 2007. 

Drept argument, contestatarul susţine că la 31 mai în prima pagină a 

cotidianului naţional „Flux” au fost publicate trei mesaje ale dlui Wilfred Martens, 

preşedintele Partidului Popular European, a dlui Emil Boc, preşedintele Partidului 

Democrat din România şi a dlui Petr Bratski, preşedintele partidului Civic 

Democrat din Cehia. Toate aceste mesaje au un caracter de agitaţie electorală în 

susţinerea dlui Alexandru Corduneanu, candidat la funcţia de primar general al 

municipiului Chişinău din partea Partidului Popular Creştin Democrat. 

Examinînd contestaţia, Comisia Electorală Centrală o consideră parţial 

întemeiată din următoarele considerente. 

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

electorală în favoarea sau defavoarea concurenţilor electorali îl au numai cetăţenii 

Republicii Moldova. 

Domnii Wilfred Martens, Emil Boc şi Petr Bratski, ca cetăţeni străini, nu 

erau în drept să facă agitaţie electorală în favoarea dlui Alexandru Corduneanu şi 

Partidului Popular Creştin Democrat, iar cotidianul naţional „Flux” nu era în drept 

să publice mesajele indicate mai sus. În acest sens, este necesar de atenţionat 

cotidianul naţional „Flux” asupra încălcării prevederilor art.47 alin.(1) din Codul 

electoral. 

În acelaşi timp, Comisia Electorală Centrală nu dispune de date care ar 

confirma că mesajele indicate mai sus au fost publicate la solicitarea dlui A. 

Corduneanu, de aceea nu există temeiuri legale pentru a-l atenţiona şi pe el. 

De asemenea, întrucît cotidianul naţional „Flux” a fost pus în vînzare în ziua 

de 31 mai 2007, actualmente este imposibil de a-l exclude din circulaţie. 

În baza celor expuse şi în conformitate cu art.18 şi art.26 lit.(b) din Codul 

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

1. Admite parţial contestaţia dlui Adrian Manolache membru cu drept de vot 

consultativ al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova în Comisia Electorală 

Centrală.  

2. Atenţionează cotidianul naţional „Flux” asupra încălcării prevederilor 

art.47 alin.(1) din Codul electoral. 

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

S-a votat:  

Pro – 9; 



Contra – 0. 

 

S-a examinat: 4. Cu privire la contestaţiile nr. CEC 7/125, 7/126a din 1 

iunie 2007 din partea Partidului Democraţiei Sociale din Moldova. 

Raportor: Mihai Buşuleac. 

Dl Vasile Gafton – a fost expediată hotărîrea noastră în adresa Regiei 

Transport Electric Chişinău? 

Dl Iurie Ciocan – da, a fost expediată prin fax şi prin poştă. 

Dna Renata Lapti - a fost publicată suma de bani achitată de PCRM, RTEC-

ului? Să sesizăm Inspectoratul Fiscal să verifice PCRM în privinţa sumei 

contractului cu RTEC. 

Dl Mihai Buşuleac – eu dispun de aceste date, iată încă un motiv de a 

respinge sesizarea. Perioadele nu sînt identice şi de aceea şi sumele sînt diferite şi 

poate şi volumul publicităţii. 

Dna Renata Lapti – eu am examinat materialele, să ne adresăm totuşi la 

instituţia respectivă pentru verificare. 

Dl Mihai Buşuleac – acesta nu este obiectul contestaţiei de azi. 

Dl Pavel Midrigan – este o încălcare a plasa publicitate electorală în 

transportul public, dacă noi am solicitat excluderea ei. 

Dl Mihai Buşuleac – aşa şi am început hotărîrea. Să întocmim un proces-

verbal, dacă dl Ciocan confirmă primirea documentelor CEC de către RTEC. 

Dl Iurie Ciocan – nu pot confirma. 

Dl Nicolae Ghenciu – la ce dată a fost exclusă publicitatea din troleibuse? 

Cînd eu am depus contestaţia la Consiliul municipal, publicitatea electorală încă se 

plasa în transportul public, adică încălcarea la data respectivă continua. 

Dl Iurie Ciocan – susţin proiectul. 

Dl Vasile Gafton – trebuie să se efectueze controlul executării hotărîrilor 

CEC. 

Dl Mihai Buşuleac – dă citire proiectului hotărîrii: 

 

La data de 1 iunie 2007, în adresa Comisiei Electorale Centrale au fost 

depuse contestaţiile nr. CEC 7/125, 7/126a din 1 iunie 2007 semnate de dl. N. 

Ghenciu membru reprezentant cu drept de vot consultativ al Partidului Democraţiei 

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

– să fie anulată hotărîrea nr. 224 din 29.05.2007 şi hotărîrea nr. 225 din 

29.05.2007,  adoptate de Consiliul electoral al circumscripţiei municipale Chişinău 

nr. 1; 

– să fie obligat dl V. Iordan candidat la funcţia de primar general al mun. 

Chişinău din partea Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, concurentul 

electoral Partidul Comuniştilor din Moldova, dl A. Corduneanu candidat la funcţia 

de primar general al municipiului Chişinău din partea Partidului Popular Creştin 

Democrat, concurentul electoral Partidul Popular Creştin Democrat, RTEC 

Chişinău, Î.M. „Parcul urban de autobuze”, Agenţia de reclamă „Artmaster & Tel 

Group” să excludă imediat publicitatea electorală din transportul public; 



– să fie obligat Partidul Comuniştilor din Moldova şi Partidul Popular 

Creştin Democrat să declare sumele achitate în scopul tipăririi şi amplasării 

publicităţii electorale în transportul public de călători; 

– să fie atenţionaţi dl V. Iordan candidat la funcţia de primar general al 

municipiului Chişinău din partea Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, 

dl A. Corduneanu, candidat la funcţia de primar general al municipiului Chişinău 

din partea Partidului Popular Creştin Democrat, RTEC Chişinău, ÎM „Parcul urban 

de autobuze”, Agenţia de reclamă „Artmaster & Tel Group” despre necesitatea 

respectării Regulamentului privind modalitatea plasării publicităţii electorale pe 

panourile publicitare, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 512 

din 20 aprilie 2007.  

Examinînd materialele, Comisia Electorală Centrală constată că privind 

cauza data a fost adoptată   deja hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 661 din 

25.05.2007, prin care au fost avertizaţi toţi concurenţii electorali şi administraţia 

RTEC asupra necesităţii respectării hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr.512 

din 20 aprilie 2007 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modalitatea 

plasării publicităţii electorale pe panourile publicitare”. În acest context, nu a fost 

necesar să fie adoptate hotărîri de avertizare a PPCD şi PCRM de către Consiliul 

electoral al circumscripţiei municipale Chişinău nr.1. Astfel, Comisia Electorală 

Centrală consideră că consiliul corect a adoptat hotărîrile nr. 224 din 29.05.2007 şi 

nr. 225 din 29.05.2007. 

În ceea ce priveşte declararea sumelor achitate în scopul tipăririi şi 

amplasării publicităţii electorale, conform rapoartelor financiare depuse la Comisia 

Electorală Centrală, concurenţii electorali PPCD şi PCRM au declarat aceste 

cheltuieli, în acest context nu este necesar de adoptat o hotărîre de obligare a 

acestor concurenţi electorali să declare sumele achitate în scopul indicat mai sus.  

 

În acelaşi timp, Comisia Electorală Centrală consideră necesar de a atenţiona 

RTEC Chişinău pentru neexecutarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr.661 

di 25 mai 2007 „Cu privire la sesizarea nr.CEC 7/72 din 23 mai 2007 a dlui Ştefan 

Creangă, reprezentantul Partidului Democrat din Moldova”, prin care se obligă 

RTEC să excludă din transportul public de călători, proprietate publică, 

publicitatea electorală. 

 

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

XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală: 

1. Respinge contestaţiile dlui N. Ghenciu nr. CEC 7/125, 7/126a din 1 iunie 

2007. 

2. Atenţionează administraţia RTEC asupra neexecutării hotărîrii Comisiei 

Electorale Centrale nr. 661 din 25.05.2007. 

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

S-a votat:  

Pro – 9; 

Contra – 0. 

Dl Valentin Vizant a părăsit şedinţa Comisiei. 



 

S-a examinat: 5.  Cu privire la sesizarea din partea Comitetului Raional 

Nisporeni al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova.  

Raportor: Renata Lapti. 

Dna Renata Lapti - Dle Manolache, aţi adus careva probe? 

Dl Adrian Manolache – probe video încă nu deţinem, dar avem probe scrise. 

Dl Iurie Ciocan – Curtea Supremă de Justiţie s-a expus asupra competenţei 

CEC. 

Dl Vasile Gafton – Comisia este competentă să examineze, doar că lipsesc 

probele.  

Dna Renata Lapti – dă citire proiectului hotărîrii: 

 

La 30 mai 2007 în adresa Comisiei Electorale Centrale a parvenit hotărîrea 

Consiliului electoral al circumscripţiei raionale Nisporeni nr.23, prin care se remite 

spre examinare Comisiei Electorale Centrale sesizarea din partea Comitetului 

Raional Nisporeni al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova.  

În baza materialelor prezentate, Comisia Electorală Centrală relevă că, deşi 

ţine de competenţa acestuia, Consiliul electoral al circumscripţiei raionale 

Nisporeni nr.23 nu a examinat în fond sesizarea în cauză. 

În sesizare se aduc la cunoştinţă încălcările şi abuzurile comise de către 

reprezentanţii concurentului electoral Alianţa „MOLDOVA NOASTRĂ”. Astfel se 

invocă utilizarea de către reprezentanţii acestei formaţiuni politice a resurselor 

administrative în campania electorală. La fel, autorul sesizării ne informează 

despre acuzaţiile nefondate aduse în adresa altor formaţiuni politice de către liderul 

Serafim Urecheanu, precum şi de alţi membri ai acestei formaţiuni din teritoriu. 

Asupra celor enunţate în sesizare Comisia Electorală Centrală nu dispune de 

probe care ar confirma sau infirma faptele menţionate. 

 Pornind de la considerentele expuse şi în conformitate cu art.18 şi 

art.26 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală 

Centrală: 

 

1. Respinge sesizarea din partea Comitetului Raional Nisporeni al Partidului 

Comuniştilor din Republica Moldova, din lipsă de probe.  

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

S-a votat:  

Pro – 5;  

Contra – 3. 

Dl Pavel Midrigan a părăsit şedinţa Comisiei. 

 

S-a examinat: 6. Cu privire la contestaţia nr. CEC 7/124 din 1 iunie 2007 

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

Partidului Democraţiei Sociale din Moldova în Comisia Electorală Centrală 
Raportor: Renata Lapti. 

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 



La data de 1 iunie 2007, în adresa Comisiei Electorale Centrale a parvenit o 

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

consultativ al Partidului Democraţiei Sociale din Moldova în Comisia Electorală 

Centrală care solicită: 

– să se constate că prin acţiunile sale Consiliul electoral al circumscripţiei 

municipale Chişinău a încălcat prevederile pct. 47 din Regulamentul cu privire la 

activitatea birourilor electorale ale secţiilor de votare, aprobat prin hotărîrea CEC 

nr. 396 din 14 decembrie 2006; 

– de obligat Consiliul electoral al circumscripţiei municipale Chişinău să 

distribuie urgent birourilor electorale listele înregistrate ale candidaţilor din partea 

partidelor, altor organizaţii social-politice, blocurilor electorale, precum şi lista 

candidaţilor independenţi. 

Dl Nicolae Ghenciu îşi argumentează solicitările prin faptul că pînă în 

prezent Consiliul electoral al circumscripţiei municipale Chişinău nu a transmis 

birourilor electorale listele înregistrate ale candidaţilor din partea partidelor, altor 

organizaţii social-politice, blocurilor electorale, precum şi lista candidaţilor 

independenţi. Din acest motiv birourile electorale ale secţiilor de votare nu le-au 

afişat, respectiv locuitorii municipiului Chişinău nu pot lua cunoştinţă de ele. 

În procesul examinării contestaţiei, Comisia Electorală Centrală a verificat 

cele menţionate şi a stabilit că listele înregistrate ale candidaţilor au fost transmise 

birourilor electorale ale secţiilor de votare din municipiul Chişinău, însă nu a fost 

respectat termenul prevăzut în pct. 47 din Regulamentul cu privire la activitatea 

birourilor electorale ale secţiilor de votare. Conform prevederilor acestuia „după 

expirarea termenului de înregistrare a candidaţilor de către consiliul electoral 

respectiv, listele înregistrate ale candidaţilor din partea partidelor, altor organizaţii 

social-politice, blocurilor electorale, precum şi lista candidaţilor independenţi se 

vor transmite birourilor electorale ale secţiilor de votare, care le afişează la sediul 

biroului electoral pentru ca cetăţenii să poată lua cunoştinţă de ele”. 

Astfel, majoritatea birourilor electorale ale secţiilor de votare din municipiul 

Chişinău au primit de la Consiliul electoral al circumscripţiei municipale Chişinău 

listele înregistrate ale candidaţilor cu 5 – 6 zile înainte de ziua alegerilor. 

Prin urmare, în temeiul art. 18 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală: 

 

1. Admite parţial contestaţia nr. CEC 7/124 din 1 iunie 2007 a domnului 

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

Sociale din Moldova în Comisia Electorală Centrală. 

2. Avertizează Consiliul electoral al circumscripţiei municipale Chişinău 

pentru nerespectarea întocmai a prevederilor pct. 47 din Regulamentul cu privire la 

activitatea birourilor electorale ale secţiilor de votare, în ceea ce priveşte obligaţia 

acestuia de a transmite birourilor electorale ale secţiilor de votare listele 

înregistrate a candidaţilor. 

3. Obligă Consiliul electoral al circumscripţiei municipale Chişinău de a 

întreprinde urgent măsurile corespunzătoare în vederea afişării listelor de candidaţi 

în sediile birourilor electorale pentru ca cetăţenii să poată lua cunoştinţă de ele, în 



conformitate cu prevederile pct. 47 din Regulamentul cu privire la activitatea 

birourilor electorale ale secţiilor de votare. 

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

S-a votat:  

Pro – 7; 

Contra – 0. 

 

 

S-a examinat: 7. Cu privire la contestaţia nr. CEC 7/127 din 1 iunie 2007 

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

Partidului Democraţiei Sociale din Moldova în Comisia Electorală Centrală  

Raportor: Renata Lapti. 

Întrebări şi obiecţii: 

Dl Andrei Volentir – în raportul financiar este inclusă publicitatea electorală 

plasată în mijloacele de transport? 

Dl Nicolae Ghenciu – dacă mi se respinge contestaţia rezultă că numai 

Comisia Electorală Centrală poate controla mijloacele financiare ale concurenţilor 

electorali. Consiliile electorale de circumscripţie de asemenea au obligaţia şi 

dreptul de a verifica rapoartele financiare. 

Dl Andrei Volentir – confirm acelaşi lucru, consiliul electoral municipal 

Chişinău a refuzat să prezinte rapoartele financiare ale concurenţilor electorali. 

          Dna Renata Lapti – acest lucru se stipulează în art. 38 al Codului electoral, 

prin urmare se admite parţial contestaţia nr. CEC 7/127 din 1 iunie 2007 a 

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

Democraţiei Sociale din Moldova în Comisia Electorală Centrală. Se aduce la 

cunoştinţă repetat Consiliului electoral al circumscripţiei municipale Chişinău că 

are dreptul să solicite concurenţilor electorali, înregistraţi în circumscripţia 

respectivă, un raport financiar asupra fondurilor primite şi utilizate în limita 

circumscripţiei electorale date. Dă citire proiectului hotărîrii cu modificările 

ulterioare: 

  

La data de 1 iunie 2007, în adresa Comisiei Electorale Centrale a parvenit o 

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

consultativ al Partidului Democraţiei Sociale din Moldova în Comisia Electorală 

Centrală care solicită: 

– să fie anulată hotărîrea nr. 226 din 29 mai 2007 a Consiliului electoral al 

circumscripţiei municipale Chişinău în partea ce se referă la verificarea 

cheltuielilor de publicitate electorală ale Partidului European; 

– de obligat Partidul European să declare sumele achitate în scopul tipăririi 

şi distribuirii materialelor publicitare electorale pentru doamna L. Bolboceanu, 

candidat la funcţia de primar general al municipiului Chişinău, precum şi să le 

includă în fondul său electoral. 

În procesul examinării contestaţiei, Comisia Electorală Centrală a verificat 

rapoartele prezentate de Partidul European. Potrivit lor, în perioada 30 martie – 1 

iunie 2007, Partidul European a avut venituri în sumă de 61800 şi cheltuieli în 



sumă de 29000 lei. Cheltuielile au fost efectuate pentru achitarea calendarelor, 

baloanelor şi publicităţii prin intermediul mijloacelor de informare în masă. 

În contextul celor expuse, Comisia Electorală Centrală constată că Partidul 

European a respectat prevederile art. 38 alin. (8) din Codul electoral şi că 

solicitarea contestatarului de a fi anulată hotărîrea nr. 226 din 29 mai 2007 a 

Consiliului electoral al circumscripţiei municipale Chişinău în partea ce se referă la 

verificarea cheltuielilor efectuate pentru publicitatea electorală a Partidului 

European este neîntemeiată. 

Totodată, Comisia Electorală Centrală constată că motivaţia Consiliului 

electoral al circumscripţiei municipale Chişinău în ceea ce priveşte prezentarea 

rapoartelor de către concurenţii electorali doar Comisiei Electorale Centrale este în 

contradicţie cu prevederile art. 38 alin. (10) din Codul electoral. 

Prin urmare, în temeiul art. 18 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală: 

1. Admite parţial contestaţia nr. CEC 7/127 din 1 iunie 2007 a domnului 

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

Sociale din Moldova în Comisia Electorală Centrală. 

2. Aduce la cunoştinţă repetat Consiliului electoral al circumscripţiei 

municipale Chişinău că are dreptul să solicite concurenţilor electorali, înregistraţi 

în circumscripţia respectivă, un raport financiar asupra fondurilor primite şi 

utilizate în limita circumscripţiei electorale date. 

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 S-a votat:  

Pro – 6; 

Contra – 0; 

Abţinut – 1. 
 

 

S-a examinat: 8. Cu privire la contestaţia doamnei Galina Baloş, 

candidat la funcţia de primar al satului Parcani, raionul Şoldăneşti. 

Raportor: Nicolae Gîrbu. 

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

 

La data de 31 mai curent, Comisia Electorală Centrală a recepţionat 

contestaţia doamnei Galina Baloş, candidat la funcţia de primar al satului Parcani, 

raionul Şoldăneşti din partea Partidului Comuniştilor din Republica Moldova. 

Doamna Galina Baloş s-a adresat cu un demers către domnul Vasile Tarlev,  

Prim-ministrul Republicii Moldova, prin care contestă punctul 10 din 

Regulamentul privind modalitatea plasării publicităţii electorale pe panourile 

publicitare, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 512 din 20 

aprilie 2007.  

În susţinere, doamna Galina Baloş menţionează că pct. 10 din regulament 

încalcă principiul plasării în condiţii egale a publicităţii electorale pe panourile 

publicitare şi aduce ca argument următorul exemplu: în satul Parcani, raionul 

Şoldăneşti sînt 4 candidaţi la funcţia de primar al localităţii. Primăria, a stabilit 



locul destinat afişajului electoral, unde şi-au plasat publicitatea toţi candidaţii la 

funcţia de primar. Unul dintre candidaţi, a plasat afişe electorale cu propria 

imagine şi în incinta a două proprietăţi private. Ca rezultat, un candidat dispune de 

cîteva locuri pentru afişaj electoral, pe cînd ceilalţi trei doar de unul singur. 

Pct. 10 din Regulamentul privind modalitatea plasării publicităţii electorale 

pe panourile publicitare stipulează că „afişajul electoral în locurile proprietate 

privată este permis numai cu acordul proprietarilor, administratorilor sau, după caz, 

al deţinătorilor”, prin urmare, reglamentarea plasării publicităţii electorale în 

locurile ce ţin de proprietatea privată a cetăţenilor nu este de competenţa 

administraţiei publice locale. Astfel, Comisia Electorală Centrală constată ca lipsită 

de temei contestaţia doamnei Galina Baloş, candidat la funcţia de primar al satului 

Parcani, raionul Şoldăneşti din partea Partidului Comuniştilor din Republica 

Moldova. 

Pentru considerentele expuse şi în conformitate cu art.art 18, 26, 65-67 din 

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

1. Respinge contestaţia doamnei Galina Baloş, candidat la funcţia de primar 

al satului Parcani, raionul Şoldăneşti din partea Partidului Comuniştilor din 

Republica Moldova ca fiind neîntemeiată. 

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

S-a votat:  

Pro – 6; 

Contra – 0; 

Abţinut – 1. 

Dl Valentin Vizant s-a alăturat şedinţei Comisiei. 

 

S-a examinat: 9. Cu privire la autosesizarea membrilor Comisiei 

Electorale Centrale Iurie Ciocan şi Pavel Midrigan (se anexează). 

     Raportor: Iurie Ciocan. 

Dl Iurie Ciocan – Ieri, colţ str. Puşkin cu bd. Ştefan cel Mare în faţa 

magazinului „Lumea copiilor”, copii minori împărţeau chibrituri pe abţibildurile 

cărora era plasată publicitate electorală a concurentului Partidului Popular Creştin 

Democrat dl. Corduneanu. Pe cutiile de chibrituri era indicat tirajul de 500.000. 

Conform facturii au fost tipărite 1.000.000 de exemplare. Pentru chibrituri s-a 

achitat suma de 12.600 lei. De asemenea, vreau să aduc la cunoştinţa publică că 

PPCD-ul continuă să distribuie apă „Resan”, astfel nerespectînd hotărîrea Comisiei 

Electorale Centrale. 

Dl Andrei Banari – nu înţeleg cum nu coincid cifrele. 

Dl Iurie Ciocan – pe abţibilduri este scris tirajul de 500.000 exemplare, iar în 

factura fiscală este indicat numărul abţibildurilor este de 1.000.000. Însă, au fost 

procurate doar 10.000 de chibrituri. 

Dl Andrei Banari – aceste abţibilduri nu au fost încleiate doar pe chibrituri. 

Au fost făcute două comenzi cu o singură factură.  

Dna Renata Lapti – sînt două tipuri de abţibilduri, închleiate pe două părţi 

ale cutiei de chibrituri. 

Dl Iurie Ciocan – da, dar doar pe unul din ele este indicat tirajul. 



Dl Nicolae Gîrbu – ele erau distribuite minorilor? 

Dl Iurie Ciocan – eu le-am primit de la minori. 

Dl Nicolae Gîrbu – a rămas foarte puţin timp pînă la ziua alegerilor cum va 

reuşi CEC să verifice informaţia respectivă şi să întreprindă măsurile de rigoare?  

Dl Iurie Ciocan – aceasta este o chestiune de principiu chiar dacă campania 

electorală se finisează peste 6 ore. Scopul nostru este sensibilizarea opiniei publice. 

Dl Nicolae Gîrbu – propun să facem o scrisoare în adresa Comisariatului de 

Poliţie şi să anexăm probele. Prin care să solicităm să ni se dea cîte procese-verbale 

au fost întocmite în privinţa distribuirii apei. 

Dna Renata Lapti – trebuie să verificăm dacă această factură a fost inclusă în 

contul electoral al partidului. 

Dl Iurie Ciocan – această factură conţine trei cifre diferite, s-ar putea ca să 

se fi plătit cu bani cheş. 

Dl Valetin Vizant – unde au fost lipite restul abţibildurilor? 

Dl Andrei Banari – pe baloane de exemplu sau alte obiecte. 

Dna Renata Lapti – s-au solicitat probe de la PPCD? 

Dl Iurie Ciocan - conform art. 38 alin.(9) din Codul electoral, Comisia 

Electorală Centrală poate cere Inspectoratului Fiscal de Stat să efectueze un control 

al corectitudinii evidenţei şi folosirii conform destinaţiei a banilor de către 

concurenţii electorali. 

Dl Andrei Banari – mai multe abţibilduri au fost neaplicate.  

Dl Iurie Ciocan – solicit să facem o verificare suplimentară. 

Dl Mihai Buşuleac – nu sînt de acord cu proiectul. 

S-a votat:  

Pro – 3; 

Contra – 5. 

 

S-a examinat: 10. Cu privire la contestaţia nr.CEC 7/128 din 1 iunie 2007 

din partea Partidului Naţional Liberal. 

Raportor: Iurie Ciocan. 

Întrebări şi obiecţii: 

Dl Nicolae Gîrbu - Consiliului electoral al circumscripţiei comunale 

Stăuceni nr.1/13 a reuşit să informeze alegătorii despre schimbarea sediului secţiei 

de votare? 

Dl Iurie Ciocan - pe uşă a fost afişat anunţul referitor la transferarea secţiei 

de votare nr.1/276 din localul Centrului de Sănătate, de pe str. Frunze nr.41 în 

localul Gimnaziului nr.80 (cabinetul de chimie), str. Livezilor nr.2. Dă citire 

proiectului hotărîrii: 

 

La 1 iunie 2007 în adresa Comisiei Electorale Centrale a fost depusă o 

contestaţie din partea Partidului Naţional Liberal, prin care se solicită următoarele: 

- anularea hotărîrii nr.277 a Consiliului electoral al circumscripţiei 

municipale Chişinău nr.1 cu privire la examinarea demersului Consiliului electoral 

al circumscripţiei comunale Stăuceni nr.1/13;  



- luarea unor măsuri urgente cu privire la amenajarea localului secţiei de 

votare nr.1/276 în localul anterior din Centrul de sănătate, de pe str. Frunze nr. 41, 

precum şi informarea publică a cetăţenilor. 

Astfel, la 30 mai 2007 Consiliul electoral al circumscripţiei municipale 

Chişinău nr.1 a adoptat hotărîrea nr.277 cu privire la examinarea demersului 

Consiliului electoral al circumscripţiei comunale Stăuceni nr.1/13, prin care s-a 

decis transferarea secţiei de votare nr.1/276 din localul Centrului de Sănătate, de pe 

str. Frunze nr.41 în localul Gimnaziului nr.80 (cabinetul de chimie), str. Livezilor 

nr.2. 

Examinînd materialele prezentate, Comisia Electorală Centrală a constatat 

că a fost creată o comisie formată din membri ai Consiliului electoral al 

circumscripţiei municipale Chişinău nr.1 şi reprezentanţii Primăriei comunei 

Stăuceni, care s-au deplasat la faţa locului şi a constatat că, într-adevăr, localul 

destinat secţiei de votare din incinta Centrului de Sănătate, de pe str. Frunze nr.41 

nu corespunde condiţiilor pentru buna desfăşurare a alegerilor, acest lucru fiind 

fixat în procesul-verbal din 30 mai 2007. 

Totodată, este de menţionat că secţiile de votare amplasate în circumscripţia 

electorală a comunei Stăuceni au fost constituite în termene legale şi anume prin 

Hotărîrea nr.90 din 4 mai 2007 a Consiliului electoral al circumscripţiei municipale 

Chişinău nr.1. În cazul dat prin hotărîrea nr.277 Consiliul electoral al 

circumscripţiei municipale Chişinău nr.1 a transferat localul pentru votare, în 

scopul îmbunătăţirii organizării alegerilor, acţiune ce ţine de competenţa acestuia.    

În baza celor expuse şi în conformitate cu art.18 şi art.26 din Codul electoral 

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

1. Respinge contestaţia nr.CEC 7/128 din partea Partidului Naţional Liberal. 

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

S-a votat:  

Pro – 8; 

Contra-0. 

 

S-a examinat: 11. Cu privire la contestaţia nr. CEC 7/133 din 1 iunie 

2007 înaintată de reprezentanţii Partidului Popular Creştin Democrat. 

A raportat: Victor Kosteţki. 

Dna Renata Lapti – au fost prezentate probe în vederea nesuspendării din 

funcţie a dlui Efim Strogoteanu. 

Dl Victor Kosteţki – nu. 

Dl Andrei Banari – nu avem probe. 

Dl Victor Kosteţki – dă citire proiectului hotărîrii: 

 

  La 1 iunie 2007, în adresa Comisiei Electorale Centrale a parvenit o 

contestaţie semnată de reprezentanţii Partidului Popular Creştin Democrat Andrei 

Banari, Ludmila Bantea şi Adriana Banco, în care solicită luarea atitudinii în 

vederea neadmiterii exercitării în continuare de către domnul Efim Strogoteanu a 

atribuţiilor de serviciu. 



  În susţinere, cotestatarii menţionează că „domnul Efim Strogoteanu, primar 

al satului Ecaterinovca, raionul Cimişlia, candidează la funcţia de primar din partea 

Partidului Comuniştilor din Republica Moldova. Deşi degrevat din funcţie şi 

avertizat de către domnul Iurie Matcovschi, preşedintele Consiliului electoral 

sătesc Ecaterinovca, acesta continuă să-şi exercite atribuţiile de serviciu, încălcînd 

astfel legislaţia electorală în vigoare”. 

  Examinînd contestaţia, Comisia Electorală Centrală o consideră nefondată 

şi pasibilă respingerii din următoarele considerente. 

  Contrar prevederilor art. 65 din Codul electoral, contestaţia nu cuprinde 

probe despre acţiunile care se contestă. 

  Potrivit informaţiei prezentate suplimentar de către Consiliul electoral al 

circumscripţiei raionale Cimişlia la solicitarea Comisiei Electorale Centrale, au 

fost verificaţi toţi candidaţii care şi-au suspendat activitatea pe perioada campaniei 

electorale şi astfel de încălcări nu au fost depistate. Mai mult, la Consiliul electoral 

al circumscripţiei raionale Cimişlia o astfel de contestaţie nu a parvenit.  

Luînd în considerare cele expuse şi în conformitate cu art. 18 şi art. 26 lit. l) 

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

Centrală: 

1. Respinge contestaţia nr. CEC 7/133 din 1 iunie 2007 înaintată de 

reprezentanţii Partidului Popular Creştin Democrat din lipsă de probe. 

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 
 

S-a votat:  

Pro – 8; 

Contra-0. 
 

  

 

 

      

 

Preşedintele                                                                Eugeniu ŞTIRBU 

Comisiei Electorale Centrale  

 

 Secretarul                                                                  Iurie CIOCAN 

Comisiei Electorale Centrale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex.: Diana Railean 


