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COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ 

A REPUBLICII MOLDOVA 

 

 

 

 

PROCES-VERBAL nr. 216 

al şedinţei extraordinare 

din 10.11.2014, ora 16.00 

 

Statut şedinţă: deliberativă 

Preşedinte al şedinţei: dl Iurie Ciocan 

Secretar al şedinţei: dl Andrei Volentir 

 

Înainte de a începe ședința, președintele de ședință i-a anunţat pe reprezentanții mass-media și 

persoanele prezente în sală despre faptul că din ziua de azi încep să curgă 20 de zile înante de 

ziua alegerilor în decursul cărora orice cetățean poate să viziteze birourile electorale și să 

verifice datele despre sine înscrise în listele electorale care astăzi sunt accesibile în toate 

localurile secţiilor de votare. Totodată, a menţionat că Comisia Electorală Centrală a lansat în 

premieră un nou serviciu online care permite alegătorilor Republicii Moldova să-și verifice 

prezența în listele electorale de bază. Pentru aceasta, alegătorii trebuie să acceseze aplicaţia on-

line „Verifică lista electorală” pe site-ul cec.md şi să introducă datele personale din buletinul de 

identitate. În vederea explicării modului de administrare a acestei aplicaţii, a demonstrat printr-

un mic exercițiu cum trebuie de accesat aplicaţia respectivă pentru a vedea informaţia despre 

secția de votare la care este arondat alegătorul, localul secției şi adresa. Totodată, i-a încurajat pe 

cei prezenți în sală să verifice prin intermediul acestei aplicaţiei datele lor în lista electorală. De 

asemenea, a remarcat că dacă se vor depista niște greșeli, Comisia le va înlătura. 

Preşedintele de şedinţă a verificat cvorumul, a constatat prezenţa a 9 membri ai Comisiei, 

conform listei membrilor Comisiei prezenţi în şedinţă care se anexează la prezentul proces-

verbal. 

Preşedintele de şedinţă a declarat şedinţa deliberativă şi a anunţat că şedinţa este deschisă 

publicului interesat. A solicitat membrilor să facă propuneri la ordinea de zi ce conţine 7 puncte.  

 

AU LUAT CUVÎNTUL: 

Dl Al. Simionov – a menţionat că, conform hotărîrii aprobate de către Comisia Electorală 

Centrală pe 13 octombrie 2014 „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 Parlamentului din 30 noiembrie 2014”, organele nominalizate în hotărîrea 

respectivă au obligația de a informa Comisia Electorală Centrală o dată în 10 zile pe parcursul 

perioadei electorale despre mersul executării prezentei hotărîri. Invocînd faptul că există o 

practică, potrivit căreia, o dată la două săptămîni, reprezentanţii acestor organe vin la ședință, 

prezintă rapoarte şi răspund la întrebările înaintate de către membrii CEC și reprezentanții 
concurenților electorali, a întrebat despre motivul lipsei la şedinţa de astăzi a acestor persoane şi 

cînd ele urmează să vină și să raporteze Comisiei despre mersul executării responsabilităților 

respective. 

Dl I. Ciocan – l-a informat pe dl Simionov că reprezentanţii organelor nominalizate în hotărîrea 

CEC nr. 2750 vor fi prezenți în ședința de mîine, cea ordinară, în ordinea de zi a căreia va fi 

inclusă chestiunea referitoare la informarea despre mersul executării hotărîrii CEC nr. 2750, 

menţionînd că reprezentanții autorităților respective sunt deja invitați la ședința de mîine. 

 

Nefiind înaintate propuneri de modificare sau completare a ordinii de zi, președintele de ședință 

a supus votului proiectul ordinii de zi. 
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ORDINEA DE ZI: 

 

1. Cu privire la contestaţia nr. AP-9/53 din 04 noiembrie 2014 a dnei Alina Russu, reprezentantul 

cu drept de vot consultativ al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova în Comisia 

Electorală Centrală 

Raportor: Vitalie Modrîngă 

2. Cu  privire la contestaţia nr. AP 9/55 din 5 noiembrie 2014 a dlui Sergiu Gurduza, 

reprezentantul cu drept consultativ al Partidului Liberal Democrat din Moldova în Comisia 

Electorală Centrală  

Raportor: Andrei Volentir 

3. Pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 2737 din 10 octombrie 2014 „Cu 

privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova 

din partea Partidului Liberal Democrat din Moldova, a simbolului electoral şi confirmarea 

reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei 

responsabile de finanţe (trezorierul) 

Raportor: Andrei Volentir 

4. Pentru modificarea anexei la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2579 din 14 octombrie 

2014 „Cu privire la degrevarea de atribuţiile de la locul de muncă permanent şi convocarea 

unor membri ai consiliilor electorale de circumscripţie de nivelul doi pentru organizarea şi 

desfăşurarea alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014” 

Raportor: Vitalie Modrîngă 

5. Pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 2780 din 17 octombrie 2014 „Cu 

privire la constituirea Oficiului de protocol al observatorilor internaţionali pentru alegerile 

parlamentare din 30 noiembrie 2014” 

Raportor: Iurie Ciocan 

6. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Temeleuţi, raionul 

Călăraşi 

Raportor: Andrei Volentir 

7. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Ciuciulea, raionul Glodeni 

Raportor: Andrei Volentir 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____9____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___. 

 

Ordinea de zi cu 7 puncte a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenţi în şedinţă. 

 

Preşedintele de şedinţă a propus să se treacă la examinarea subiectelor înscrise pe ordinea de zi. 

 

1. S-A AUDIAT: 

Raportorul Vitalie Modrîngă – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

contestaţia nr. AP-9/53 din 4 noiembrie 2014 a dnei Alina Russu, reprezentantul cu drept de vot 

consultativ al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova în Comisia Electorală Centrală”: 

 

 „La 4 noiembrie 2014, reprezentantul cu drept de vot consultativ al Partidului 

Comuniştilor din Republica Moldova (în continuare - PCRM) în Comisia Electorală Centrală, a 

depus o contestaţie, înregistrată la Comisie sub nr. AP-9/53, prin care solicită: 

- examinarea contestaţiei; 

- avertizarea concurentului electoral Partidul Democrat din Moldova (în continuare - 

PDM) pentru încălcarea legislaţiei electorale şi obligarea acestuia să respecte prevederile 

Codului electoral, precum şi obligarea concurentului electoral să asigure respectarea de către 

doamna Monica Babuc, candidat la funcţia de deputat în Parlament pentru alegerile parlamentare 
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din 30 noiembrie 2014, a Dispoziţiei nr. 102-d din 13.10.2014 privind suspendarea din funcţie pe 

durata campaniei electorale. 

Autorul contestaţiei susţine că la 2 noiembrie curent, ora 18:00, la Teatrul Dramatic Rus 

de Stat „A.P. Cehov” din mun. Chişinău a avut loc un spectacol festiv dedicat celei de-a 80 

aniversări a instituţiei. La acest eveniment, doamna Monica Babuc, candidat la funcţia de deputat 

în Parlamentul Republicii Moldova pe lista concurentului electoral PDM, a felicitat de pe scenă 

colectivul teatrului cu prilejul acestui eveniment, venind cu un suport financiar de 50 de mii lei 

din partea Ministerului Culturii şi diplome de onoare pentru cei mai remarcabili cinci actori ai 

instituţiei. De asemenea, ministrul degrevat din funcţie şi-a exprimat speranţa că asistenţa 

Ministerului Culturii acordată pînă acum teatrului „A.P. Cehov” va fi continuată şi pe viitor. 

La data de 7 noiembrie curent, reprezentantul cu drept de vot consultativ al concurentului 

electoral PDM în Comisia Electorală Centrală a depus o referinţă, înregistrată la Comisie cu nr. 

AP-9/62, potrivit căreia contestaţia este neîntemeiată şi conţine informaţii generale fără a fi 

prezentate probe concrete şi veridice. 

Totodată, în referinţă se menţionează că „dna Monica Babuc nu a participat la eveniment 

în calitate de ministru al culturii în funcţie, ci în calitate de oaspete de onoare – ca om al 

culturii”. Cu privire la donaţie, aceasta nu a fost făcută de către dna Monica Babuc personal, 

responsabil fiind Ministerul Culturii în gestiunea căruia se află teatrul „A.P. Cehov”, iar dna 

Monica Babuc a vorbit despre realizările Ministerului Culturii în scop informativ.” 

 

Raportorul și-a întrerupt prezentarea proiectului de hotărîre pentru a oferi cuvîntul părților să 

completeze cele relatate. 

 

AU LUAT CUVÎNTUL: 

Dna Alina Russu, reprezentantul cu drept de vot consultativ al Partidului Comuniştilor din 

Republica Moldova în Comisia Electorală Centrală – a menţionat că susține lucrurile 

invocate în contestație şi a solicitat avertizarea concurentului electoral pentru încălcarea art. 47 

din Codul electoral. Referitor la faptul că partea contestată în referinţa sa a recunoscut 

participarea dnei Monica Babuc la acest eveniment festiv, contestatara a afimat că dna Babuc, 

fiind candidatul la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, nu trebuia să participe 

la acest eveniment şi să înmîneze diplomele. 

Dl Lilian Deliu, reprezentantul cu drept de vot consultativ al Partidului Democrat din 

Moldova în Comisia Electorală Centrală – a menţionat că reprezentantul PCRM a scos 

informația din contextul reportajului. Totodată, a remarcat că dna Monica Babuc nicidecum nu s-

a prezentat ca ministru al culturii, ci doar a participat la evenimentul respectiv ca un simplu 

invitat. Cu privire la donaţia menţionată în contestaţie a afirmat că aceasta a fost făcută de 

Ministerul Culturii. Totodată, a precizat că la acest eveniment dna Monica Babuc a vorbit despre 

realizările Ministerului Culturii doar în scop informativ. Cu toate acestea, reprezentantul PDM a 

solicitat respingerea contestației integral. 

 

Președintele de ședință a solicitat membrilor să înainteze întrebări la raportor. 

 

AU LUAT CUVÎNTUL: 

Dl Șt. Urîtu – a întrebat cine anume a făcut donația teatrului dramatic „A.P. Cehov” – dna 

Monica Babuc sau o altă persoană. 

Raportorul, dl V. Modrîngă – a precizat că nu poate să confirme cine anume a făcut donația, 

relatînd că din secvența video rezultă că dna Babuc oferă donația teatrului din partea 

Ministerului Culturii.  

 

Președintele ședinței a constatat lipsa întrebărilor către raportor din partea membrilor CEC, 

reprezentanților concurenților electorali. A oferit cuvîntul membrilor CEC pentru a adresa 

întrebări reprezentanților concurenților electorali.  
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AU LUAT CUVÎNTUL: 

Dl Șt. Urîtu – a întrebat-o pe dna Russu, cine, în opinia dînsei, a înmînat donația și din numele 

cui.  

Dna A. Russu – a menţionat că la data din 2 noiembrie 2014 în cadrul spectacolului festiv, de pe 

scena teatrului dramatic „A.P. Cehov” dna ministru degrevată a înmînat un premiu în valoare de 

50 de mii de lei din partea Ministerului Culturii şi diplome de onoare pentru actorii instituţiei. 

Invocînd faptul că, odată ce dna Babuc s-a degrevat din funcţie şi dl Igor Șarov a fost desemnat 

în calitate de ministru interimar prin Ordinul nr. 258, contestatara consideră că anume dl Igor 

Șarov era în drept și obligat să participe la acest eveniment pentru a înmîna premiul bănesc şi 

diplomele de onoare. 

 

Președintele de ședință a constatat lipsa întrebărilor către reprezentanții concurenților electorali 

din partea membrilor CEC, după care a oferit cuvîntul raportorului să dea citire părților 

motivante și rezolutive ale proiectului de hotărîre. 

 

Raportorul, dl V. Modrîngă a dat citire părților motivante și rezolutive: 

 

„În urma examinării contestaţiei şi a materialelor anexate la aceasta, a referinţei, 

vizionînd secvenţa video, Comisia Electorală Centrală constată următoarele. 

La 10 octombrie 2014, Comisia Electorală Centrală a adoptat hotărîrea nr. 2734 „Cu 

privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din 

partea Partidului Democrat din Moldova, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului 

cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală, a persoanei responsabile de finanţe 

(trezorierul)”. Prin această hotărîre, dna Monica Babuc a fost înregistrată în calitate de candidat 

la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. 

În conformitate cu punctul 5 din hotărîrea nr. 2734 din 10 octombrie 2014, Comisiei 

Electorale Centrale i-a fost prezentată Dispoziţia Guvernului Republicii Moldova nr. 102-d din 

13 octombrie 2014 prin care activitatea dnei Monica Babuc în funcţia de ministru al culturii a 

fost suspendată cu începere de la data de 13 octombrie 2014. 

Persoanele ce ocupă funcţia de ministru şi sînt înregistrate în calitate de concurent 

electoral cad sub incidenţa restricţiilor prevăzute la art. 13 alin. (3) lit. a) din Codul electoral. 

Funcţia de ministru este reglementată de Legea nr. 119 din 16 iulie 2010 cu privire la 

statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică. La art. 3 din această lege se indică în mod 

expres categoria persoanelor cu funcţii de demnitate publică, printre ele numărîndu-se şi funcţia 

de ministru ce se ocupă prin mandat obţinut indirect, prin numire în condiţiile legii.  

Legea respectivă stabileşte regimul general al funcţiei de demnitate publică, statutul 

juridic al persoanei care ocupă această funcţie, precum şi alte raporturi ce decurg din exercitarea 

funcţiei de demnitate publică. 

În acest context, conform art. 21 alin. (1) din legea sus-numită, suspendarea mandatului 

presupune încetarea îndeplinirii pentru o anumită perioadă a atribuţiilor de către persoana cu 

funcţie de demnitate publică şi încetarea plăţii drepturilor salariale de către autoritatea publică în 

care activează această persoană. Alineatul (2) al aceluiaşi articol prevede că exercitarea 

mandatului se suspendă şi în temeiul participării demnitarului în campania electorală. 

În urma vizionării materialului video, Comisia Electorală Centrală a constatat că dna 

Monica Babuc a participat la evenimentul de celebrare a aniversării Teatrului Dramatic Rus de 

Stat ”A.P. Cehov”, în cadrul acestuia a adresat felicitări de pe scenă colectivului teatrului cu 

prilejul evenimentului marcat, a oferit din partea Ministerului Culturii un suport financiar şi 

diplome de onoare, după care a vorbit exprimîndu-şi speranţa că reprezentanţii teatrului au reuşit 

să vadă că Ministerul Culturii este şi va fi mereu alături de teatrul ”A.P. Cehov”. În aceste 

condiţii, acţiunile dnei Monica Babuc se califică ca activitate de exercitare a atribuţiilor de 

serviciu prin reprezentarea oficială a intereselor Ministerului Culturii în cadrul acestui 

eveniment. 
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Pornind de la cele constatate, Comisia Electorală Centrală relevă că dna Monica Babuc s-

a conformat punctului 4 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2734 din 10 octombrie 

2014 şi a prezentat actul administrativ ce confirmă suspendarea sa din funcţia deţinută. Totodată, 

suspendarea mandatului presupune încetarea îndeplinirii pentru o anumită perioadă a atribuţiilor 

de către persoana cu funcţie de demnitate publică în temeiul actului administrativ emis în acest 

sens. Astfel, Comisia conchide că dna Monica Babuc nu a respectat rigorile legislaţiei în vigoare 

în partea ce ţine de încetarea îndeplinirii pentru o anumită perioadă a atribuţiilor funcţionale, prin 

acest fapt încălcîndu-se principiul egalităţii de şanse a tuturor concurenţilor electorali în cadrul 

desfăşurării campaniilor electorale. 

Pentru motivele expuse, Comisia consideră pasibilă aplicarea, în temeiul art. 69 din 

Codul electoral, a sancţiunii sub formă de avertisment faţă de concurentul electoral PDM şi în 

temeiul art. 13, 18, 26, 46-47, 65-67, 69 din Codul electoral, precum şi în conformitate cu 

Regulamentul privind procedura de examinare şi soluţionare a contestaţiilor de către organele 

electorale în perioada electorală, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 3353 din 20 iulie 2000, Comisia 

Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:  

 

1. Se admite contestaţia dnei Alina Russu, reprezentantul Partidului Comuniştilor din 

Republica Moldova în Comisia Electorală Centrală. 

2. Se avertizează concurentul electoral Partidul Democrat din Moldova pentru încălcarea 

art. 47 alin. (6) din Codul electoral. 

3. Se obligă concurentul electoral Partidul Democrat din Moldova să asigure respectarea 

de către dna Monica Babuc, candidat la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova 

pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014, a Dispoziţiei nr. 102-d din 13 octombrie 

2014 cu privire la suspendarea activităţii din funcţia de ministru al culturii, pe durata campaniei 

electorale. 

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

Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova”. 

 

Preşedintele de şedinţă a oferit cuvîntul membrilor să pună întrebări raportorului la proiect. 

  

AU LUAT CUVÎNTUL: 

Dl Șt. Urîtu – a solicitat părerea raportorului asupra necesităţii de a-l atenționa pe concurentul 

electoral despre necesitatea respectării prevederilor legislaţiei electorale de către toți candidații. 
Raportorul, dl V. Modrîngă – i-a atras atenția dlui Urîtu asupra faptului că hotărîrea trebuie să 

corespundă probelor și celor invocate în contestație, fără lărgirea subiectului contestației. 

Dl Al. Simionov – reieşind din cele invocate în contestaţie, a întrebat dacă nu cumva are loc un 

eventual conflict de interese. 

Raportorul, dl V. Modrîngă – a afirmat că nu se va expune la acest aspect, deoarece în 

dispozitivul proiectului de hotărîre a prezentat foarte clar poziţia lui faţa de cele invocate în 

contestaţie. 

 

Președintele de ședință a constatat că membrii CEC nu mai au întrebări către raportor și a oferit 

cuvîntul pentru a înainta propuneri pe marginea proiectului de hotărîre. 

 

AU ÎNAINTAT PROPUNERI: 

Dl Al. Simionov – a propus completarea părții rezolutive a proiectului de hotărîre cu un punct 

nou privind sesizarea Comisiei Naționale de Integritate în vederea stabilirii eventualului conflict 

de interese. În argumentarea propunerii sale, a menţionat că, potrivit Legii privind conflictul de 

interese, o persoană nu poate folosi în anumite scopuri personale funcția pe care o deține, or, dna 

M. Babuc a folosit în scopuri personale funcţia din care a fost degrevată. 
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Președintele de ședință, după ce a constatat că membrii CEC nu mai au propuneri la proiectul de 

hotărîre, nu doresc să ia cuvîntul la dezbateri, a supus votului propunerea dlui Simionov privind 

completarea părții rezolutive cu un nou punct ce ține de transmiterea acestei contestații către 

CNI spre examinare conform competenței. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____2____, Contra ____5_____, S-au abţinut ___2___. 

 

Propunerea înaintată nu a întrunit majoritatea de voturi pentru a fi acceptată. 

 

Preşedintele de şedinţă a supus votului proiectul de hotărîre în redacția propusă de raportor. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____9____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre în întregime. 

Hotărîrea nr. 2911 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenţi în şedinţă.  

 

2. S-A AUDIAT: 

Raportorul Andrei Volentir – a propus spre aprobare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

contestaţia nr. AP 9/55 din 5 noiembrie 2014 a dlui Sergiu Gurduza, reprezentantul cu drept 

consultativ al Partidului Liberal Democrat din Moldova în Comisia Electorală Centrală”: 

 

„La 5 noiembrie 2014 dl Sergiu Gurduza, reprezentantul cu drept consultativ al 

Partidului Liberal Democrat din Moldova (în continuare – PLDM) în Comisia Electorală 

Centrală, a depus o contestaţie în care se invocă neconformarea faţă de cerinţele art. 13 alin. (3) 

din Codul electoral a candidatului la funcţia de deputat din partea Partidului Liberal (în 

continuare – PL), dl Gheorghe Ojog, autorul contestaţiei solicitînd excluderea acestuia din lista 

candidaţilor la funcţia de deputat din partea PL, atenţionarea Primăriei s. Corjova, r-nul Criuleni, 

constatarea încălcării de către PL a art. 47 alin. (5) şi (6) din Codul electoral şi obligarea PL să 

respecte legislaţia electorală. 

În motivarea contestaţiei se arată că la data de 30 octombrie 2014 organizaţia teritorială a 

PLDM din r-nul Criuleni a depus la Primăria s. Corjova o cerere de a-i fi pusă la dispoziţie Casa 

de Cultură în scopul organizării întîlnirii cu alegătorii la care va participa un interpret. Se 

menţionează că dl Gheorghe Ojog, în calitatea sa de primar al s. Corjova, r-nul Criuleni, a 

refuzat oferirea spaţiului respectiv prin aplicarea pe cererea în cauză a ştampilei primăriei, a 

semnăturii şi rezoluţiei ”Refuz”, în opinia contestatarului acest fapt constituind neconformarea 

persoanei respective cerinţelor art. 13 alin. (3) din Codul electoral şi temei pentru aplicarea 

sancţiunii prevăzute de art. 69 alin. (2) din Codul electoral. 

Reprezentantul PLDM susţine, de asemenea, că dl Gheorghe Ojog a periclitat 

desfăşurarea întrunirii electorale organizate în faţa sălii de nunţi ”Cristal” în loc de Casa de 

Cultură, făcînd o tentativă de a împiedica buna desfăşurare a întrunirii prin intimidarea verbală, 

cu caracter agresiv pronunţat şi smulgerea microfonului din mîna interpretului. 

 Reprezentantul PL în CEC, dl Roman Andrieş, în referinţa depusă solicită respingerea 

contestaţiei şi în motivarea poziţiei sale susţine următoarele: 

În momentul depunerii cererii de către organizaţia teritorială (în continuare – OT) 

Criuleni a PLDM, dl Gheorghe Ojog se afla în biroul primarului s. Corjova, r-nul Criuleni, 

pentru a-şi ridica cîteva lucruri personale, şi nu exercita funcţia de primar. Cînd i-a fost 

prezentată cererea, el a declarat că este suspendat din funcţie, nu poate aplica rezoluţia pe cerere 

şi a îndemnat reprezentanţii OT Criuleni a PLDM să urmeze procedura legală, funcţiile de 

primar fiindu-i delegate secretarului consiliului local. Deoarece reprezentanţii OT Criuleni a 

PLDM au insistat să-i înmîneze cererea, motivînd că era scrisă pe numele primarului, iar 
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secretarul consiliului sătesc este plecată în centrul raional Criuleni, dl Gheorghe Ojog a aplicat 

semnătura şi ştampila cu menţiunea ”Refuz”.   

Reprezentantul PL subliniază că acest ”Refuz” aplicat pe cerere nu reprezintă o rezoluţie, 

ci este o menţiune, deoarece dl Gheorghe Ojog era conştient de nulitatea rezoluţiei personale, el 

fiind suspendat din funcţia de primar, iar menţiunea însemna că el refuză să ia vreo decizie în 

acest sens, cu atît mai mult că demersul nu avea număr de intrare şi i-a fost prezentat direct. 

Mai arată că dl Gheorghe Ojog nu a folosit nici un mijloc sau bun public, Primăria s. 

Corjova, r-nul Criuleni, nu a pus la dispoziţia unui alt concurent electoral Casa de Cultură, cu atît 

mai mult concurentului electoral PL, şi nu a pus pe picior de inegalitate PLDM, partidului în 

cauză nefiindu-i interzisă întîlnirea cu alegătorii. Menţionează că reprezentanţii PLDM, pentru a 

le fi pusă la dispoziţie Casa de Cultură, urmau să se adreseze în modul cuvenit secretarului 

consiliului local, şi nu dlui Gh. Ojog care era suspendat din funcţia de primar. 

Explică participarea dlui Gh. Ojog la întîlnirea cu alegătorii organizată de PLDM prin 

faptul utilizării dreptului de a supune discuţiilor libere şi sub toate aspectele programele 

electorale ale concurenţilor electorali oferit de art. 47 alin. (1) din Codul electoral, argumentînd 

că faptul ameninţărilor expuse în contestaţie nu au fost documentate de către organele de poliţie 

şi respectiv nu pot fi probate”. 

 

Raportorul și-a întrerupt prezentarea proiectului de hotărîre pentru a oferi cuvîntul părților să 

completeze cele relatate. 

 

AU LUAT CUVÎNTUL: 

 

Dl Sergiu Gurduza, reprezentantul cu drept consultativ al Partidului Liberal Democrat din 

Moldova în Comisia Electorală Centrală – menționînd că şi PL în referința sa recunoaște 

aplicarea semnăturii şi ştampilei cu menţiunea „Refuz” de către dl Gh. Ojog, primarul suspendat 

al satului Corjova, pe demersul înaintat de către OT Criuleni al PLDM, a afirmat că şi celelalte 

declarații și alegații din această referință le consideră ca fiind făcute pentru a denatura 

informația. Cu toate acestea, a explicat că contestaţia a fost depusă şi din motivul că primarul în 

cauză a venit la o întîlnire cu alegătorii organizată de către PLDM și a periclitat desfăşurarea ei 

prin intimidarea verbală, cu un pronunţat caracter agresiv şi smulgerea microfonului din mîna 

interpretului. Totodată, a remarcat că PLDM în contestaţia sa nu a solicitat excluderea 

candidatului respectiv din lista concurentului electoral PL, considerînd că această atribuţie o are 

Comisia Electorală Centrală care, în cazul cînd va constata că totuşi a fost încălcată legislaţia 

electorală, va aplica sancțiunea prevăzută în art. 69 din Codul electoral. 

 

Președintele a constatat că reprezentantul PL nu este prezent în sala de ședințe și a oferit 

cuvîntul raportorului să dea citire părților motivantă și rezolutivă. 

 

Raportorul, dl A. Volentir, a dat citire părților motivantă și rezolutivă: 

 

„În urma examinării materialelor contestaţiei, Comisia consideră contestaţia parţial 

întemeiată din următoarele considerente. 

Dl Gh. Ojog, candidat la funcţia de deputat din partea PL, prin Dispoziţia nr. 36 din 

13.10.2014, şi-a suspendat activitatea în funcţia de primar al s. Corjova, r-nul Criuleni.  

Din materialele cauzei rezultă că dl Gh. Ojog a aplicat ştampila, semnătura cu înscrierea 

cuvîntului ”Refuz” pe cererea reprezentanţilor PLDM de a le fi pusă la dispoziţie Casa de 

Cultură pentru desfăşurarea întîlnirii electorale. Comisia apreciază că interpretarea semnificaţiei 

cuvîntului ”Refuz” înscris pe cerere, în sensul dacă este o rezoluţie a primarului sau o menţiune a 

unei persoane referitor la refuzarea luării deciziei, nu este una relevantă cazului dat. De 

asemenea, Comisia reţine că aplicarea ştampilei primăriei de către dl Gh. Ojog este recunoscută 

de reprezentantul PL, iar acest fapt, în opinia Comisiei, este inadmisibil, el reprezentînd 
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utilizarea de către dl Gh. Ojog a unui drept oferit exclusiv primarului în exerciţiu sau persoanei 

care execută funcţiile acestuia şi este contrar prevederilor art. 13 alin. (3) din Codul electoral. 

Totodată, avînd în vedere că autorul contestaţiei nu a adus dovezi care ar demonstra că 

sediul Casei de Cultură a fost stabilit de primărie ca local pentru desfăşurarea întîlnirilor cu 

alegătorii în condiţiile art. 47 alin. (7) din Codul electoral şi ţinînd cont de faptul că cererea 

reprezentanţilor PLDM de a le pune la dispoziţie localul nu cade sub incidenţa Legii nr. 26 din  

22 februarie 2008 privind întrunirile şi aceasta nu reprezintă o notificare, se deduce că cererea în 

cauză urma să fie depusă conform rigorilor stabilite, iar faptul depunerii acesteia nu oferă în mod 

automat dreptul de a organiza întrunirea în localul solicitat, respectiv ”refuzul” dlui Gh. Ojog, 

indiferent de interpretarea acestuia, nu produce careva efecte juridice. 

Ce ţine de afirmaţia contestatarului că dl Gh. Ojog a periclitat întîlnirea în cauză şi PL 

urmează să fie atenţionat asupra neadmiterii unor asemenea acţiuni, Comisia reţine că, în 

conformitate cu art. 46 alin. (5) din Codul electoral, pe durata perioadei electorale, candidaţii nu 

pot fi traşi la răspundere penală, arestaţi, reţinuţi sau supuşi unor sancţiuni contravenţionale fără 

consimţămîntul organului electoral care i-a înregistrat, iar la adresa Comisiei nu a parvenit 

careva solicitări din partea organelor de drept în vederea oferirii acordului de a trage la 

răspundere persoana vizată, respectiv, nefiind organ de cercetare penală/contravenţională, 

Comisia apreciază critic aceste afirmaţii şi le respinge. 

Mai mult, participarea dlui Gh. Ojog cu ruda sa la întrunirea organizată de PLDM nu 

poate fi considerată ca întrunire simultană în sensul Legii nr. 26 din 22 februarie 2008 şi/sau 

hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 2811 din 24 octombrie 2014 privind condiţiile de 

organizare a întîlnirilor electorale. 

Totodată, Comisia observă că anularea înregistrării concurentului/candidatului, conform 

art. 69 alin. (4) din Codul electoral, este cea mai aspră sancţiune şi ea trebuie să se bazeze pe 

fapte deosebit de grave, solicitarea aplicării acestei sancţiuni fiind un drept al Comisiei, şi nu o 

obligaţie. Respectiv, Comisia constată că faptul utilizării ştampilei primăriei de către dl Gh. Ojog 

nu a produs careva urmări grave, iar reprezentanţii PLDM şi-au desfăşurat întrunirea electorală 

în localitatea respectivă, în acest caz fiind suficientă avertizarea concurentului electoral. 

Pentru motivele expuse, în temeiul art.13 alin.(3), art. 18, art. 26, art. 65-67 din Codul 

electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 şi în conformitate cu Regulamentul privind 

procedura de examinare şi soluţionare a contestaţiilor de către organele electorale în perioada 

electorală, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 3353 din 20 iulie 2010, Comisia Electorală Centrală 

h o t ă r ă ş t e: 

 

1. Se admite parţial contestaţia nr. AP 9/55 din 5 noiembrie 2014 a dlui Sergiu Gurduza, 

reprezentantul cu drept consultativ al Partidului Liberal Democrat din Moldova în Comisia 

Electorală Centrală. 

2. Se avertizează concurentul electoral Partidul Liberal pentru încălcarea de către 

candidatul la funcţia de deputat, dl Gheorghe Ojog, a prevederilor art. 13 alin. (3) din Codul 

electoral.  

3. Se atenţionează dl Gheorghe Ojog, candidat la funcţia de deputat din partea Partidului 

Liberal, asupra obligaţiei de a respecta întocmai prevederile art. 13 alin. (3) din Codul electoral.  

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

Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova”. 

 

Preşedintele de şedinţă a întrebat raportorul în ce parte contestaţia nu se admite. 

 

Raportorul, dl A. Volentir – a menţionat că contestatarul a solicitat să fie constatată încălcarea 

prevederilor art. 47 alin. (5) şi (6) din Codul electoral, ce țin de condiții egale de oferire a 

sediilor pentru întruniri. Din considerente că nu este o certitudine clară că acea sală solicitată 

prin cerere era destinată pentru desfăşurarea întrunirilor electorale, nu este posibil de a constata 
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încălcarea prevederilor respective. Astfel, contestaţia în această parte a solicitării nu poate fi 

admisă. 

Preşedintele de şedinţă a solicitat membrilor să înainteze întrebări raportorului pe marginea 

proiectului. 

 

AU LUAT CUVÎNTUL: 

Dl Șt. Urîtu – a întrebat prin ce se demonstrează că anume dl Ojog a aplicat ștampila pe 

demersul înaintat de OT Criuleni a PLDM. 

Raportorul, dl A. Volentir – a menţionat că însuşi reprezentantul PL în referința sa a 

recunoscut aplicarea semnăturii pe acest demers de către primarul suspendat și faptul că ștampila 

este a primăriei. Totodată, a remarcat că reprezentantul PL consideră acest ”Refuz” aplicat pe 

cerere pur şi simplu ca o menţiune fără urmări juridice, dar nu ca o rezoluţie care ar exprima 

exercitarea unor competențe în calitate de primar.  

Dl Șt. Urîtu – a întrebat dacă sunt probe care ar demonstra că anume dl Ojog a aplicat anume 

acea ștampilă cu menţiunea ”Refuz”, dar nu altă persoana a aplicat această ştampilă care, 

probabil, a fost lăsată undeva pe masă.  

Raportorul, dl A. Volentir – a menţionat că funcția de primar, inclusiv cea de primar interimar, 

conform legislației în vigoare, este o funcție de răspundere şi ștampila nu putea sfi lăsată la 

dispoziția altei persoane, decît acelei care este în exercițiul funcției respective. 

Dl Șt. Urîtu – a atras atenţia asupra faptului că, probabil, primarul interimar a neglijat păstrarea 

ştampilei în mod cuvenit. 

Raportorul, dl A. Volentir – a reiterat că peste ștampilă este aplicată o semnătură care îi 

aparține primarului suspendat. 

Dl Al. Simionov – referitor la faptul că în partea motivantă a proiectului Comisia reţine că 

aplicarea ştampilei primăriei de către dl Gh. Ojog este recunoscută de reprezentantul PL, a 

întrebat unde se regăsește în referința reprezentantului PL că ei recunosc acest lucru.  

Raportorul, dl A. Volentir – a dat citire referinței depuse de către reprezentantul PL: 

„Deoarece cererea era indicată pe numele primarului, reprezentanții OT Criuleni au insistat ca 

anume primarul să aplice rezoluția, cu atît mai mult că secretarul consiliului era plecată în 

centrul raional. Dl Ojog Gherghe, cunoscînd faptul că este suspendat, și rezoluția acestuia este, 

nu a aplicat semnătura și ștampila cu mențiunea ”Refuz” anume din acest considerent”. 

 

Preşedintele de şedinţă a constatat că membrii nu au întrebări către raportor şi le-a oferit cuvîntul 

pentru a adresa întrebări reprezentantului PLDM. 

 

AU LUAT CUVÎNTUL: 

Dl Al. Simionov – referitor la afirmaţiile reprezentantului PLDM că la o întîlnire cu alegătorii 

organizată de către PLDM, primarul suspendat a smuls microfonul din mîna interpretului 
ș.a.m.d., l-a întrebat pe dl Gurduza dacă dînsul are careva dovezi în acest sens şi dacă au fost 

sesizate organele de drept. 

Dl S. Gurduza – a menţionat că la contestație este anexată declarația dlui Sergiu Ceauș, 

organizatorul nemijlocit din partea PLDM a acestei întruniri. În declarația respectivă dl Ceauş a 

descris pas cu pas cum s-a întîmplat totul. La fel, la contestaţie sunt anexate mai multe fotografii 

de la evenimentul respectiv. Ce ține de sesizarea organelor de drept, a menţionat că 

reprezentanții acestora au fost la fața locului și au văzut totul, însă nu au făcut nici un act de 

constatare, pentru că nu au stabilit nici un prejudiciu fizic cuiva dintre participanți. 
Dl Șt. Urîtu – i-a atras atenţia contestatarului că, conform Legii privind întrunirile, dacă în 

timpul desfăşurării întrunirii unii participanţi încalcă ordinea publică, organizatorul, în caz de 

necesitate împreună cu poliţia, îi va îndepărta pe aceştia. Cu toate acestea, a întrebat de ce a venit 

contestatarul cu asemenea apel la Comisie, adică de ce nu s-a folosit de prevederile Legii privind 



10/19 

 

întrunirile care le permit ca o anumită persoană să vină și să ceară ca să fie înlăturate persoanele 

care încalcă ordinea publică. 

Dl S. Gurduza – a afirmat că PLDM respectă legea respectivă, dar s-a adresat la Comisia 

Electorală Centrală pentru a fi constatată încălcarea de către un candidat la funcția de deputat 

prin aplicarea ștampilei și semnăturii pe un anumit act. 

 

Preşedintele de şedinţă a constatat că membrii Comisiei nu au întrebări către reprezentantul 

concurentului electoral PLDM şi a oferit cuvîntul reprezentantului PLDM pentru a adresa 

întrebări raportorului. 

 

AU LUAT CUVÎNTUL: 

Dl S. Gurduza – a întrebat unde se poate de organizat întîlnirile cu alegătorii, dacă în satul 

Corjova este sediul primăriei, Casa de Cultură și instituția de învățămînt, dar pentru desfăşurarea 

întrunirilor cu alegătorii i-a fost oferită numai Casa de Cultură. Totodată, a întrebat raportorul 

dacă nu consideră că PLDM a fost pus pe picior de inegalitate, nefiindu-i acordat pentru 

desfăşurarea întrunirilor cu alegătorii unul din sediile din gestiunea APL și care permite 

organizarea întîlnirilor cu alegătorii, chiar dacă nu este inclus în decizia privind stabilirea 

localurilor speciale pentru desfăşurarea întrunirilor cu alegătorii. Adică, prin neoferirea sediului 

nu a fost oare o încălcare a art. 47 alin. (5) din Codul electoral, conform căruia „autorităţile 

administraţiei publice locale sunt obligate să asigure posibilitatea desfăşurării unor astfel de 

întîlniri în termene şi în condiţii egale”. Cu toate acestea, a menţionat că în data respectivă afară 

era un timp nefavorabil și concurentul electoral împreună cu 250 de oameni au fost nevoiți să 

stea la frig, din cauza că primarul nu a vrut să le ofere vreun sediu.  

Raportorul, dl A. Volentir – a menţionat că nu ştie care sedii au la dispoziție toate cele 898 de 

primării pentru a fi oferite concurenților electorali pentru desfăşurarea întrunirilor cu alegătorii. 

Totodată, a explicat contestatarului că dacă acela ar avea date precise că în satul Corjova este 

doar o singură sală disponibilă și stabilită prin dispoziția primarului şi ar prezenta dispoziția 

respectivă în calitate de probă la contestație, atunci ipoteza contestatarului era să fie perfect 

valabilă. Dar atît timp cît Comisia nu are certitudine că era unica sală disponibilă pentru 

desfăşurarea întrunirilor cu alegătorii, raportorul a remarcat că ipoteza contestatarului rămîne 

doar ipoteză. 

Dl S. Gurduza – a întrebat dacă ipoteza că dl primar Gh. Ojog a făcut abuz de funcția sa și a 

aplicat semnătura și ștampila într-o perioadă în care este suspendat din funcţie se adeverește sau 

rămîne încă o ipoteză. Și dacă se adeverește, oare nu este o încălcare flagrantă a legii? 

Raportorul, dl A. Volentir – a atenţionat contestatarul că în proiectul de hotărîre se 

menționează că această semnătură cu aplicarea ștampilei reprezintă de fapt semne că primarul nu 

s-a suspendat din funcţie și exercită mai departe anumite atribuţii în calitate de primar, fapt 

pentru care și s-a propus aplicarea avertismentului față de concurentul electoral Partidul Liberal.  

Dl S. Gurduza – a întrebat raportorul dacă nu consideră că aplicarea sancțiunii de avertisment 

sau atenționarea primarului în cauză este prea blîndă în acest caz.  

Raportorul, dl A. Volentir – a menţionat că în cazul dat s-a constatat o abatere care nu este atît 

de gravă încît candidatul din partea concurentului electoral respectiv să fie exclus din listă. Dacă 

era să fie exercitată o atribuție funcțională a primarului, de exemplu, folosirea banilor publici ori 

altceva mai grav, atunci era să fie cazul.  

Dl Al. Simionov – a întrebat dacă reprezentanții PLDM au încercat să depună o cerere prealabilă 

la secretarul consiliului care exercită interimatul funcției de primar și dacă au prezentat un 

contract de prestare a serviciilor (energie electrică, salubrizare ş.a.). 

Dl S. Gurduza – a menţionat că reprezentanţii PLDM, candidaţi la funcţia de deputat, se ocup 

cu campania electorală şi nu urmăresc care persoane sunt incluse în lista de candidaţi a altui 

concurent electoral. Totodată, a specificat că atunci cînd a fost depus demersul, era încă etapa 

preliminară şi nu era cunoscut dacă acest primar este un candidat la funcţia de deputat, respectiv, 

demersul a fost înaintat pe numele primarului. La fel, a remarcat că dacă demersul a fost înaintat 
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unui primar suspendat, asta nu înseamnă că trebuie să refuze concurentului electoral în oferirea 

sediului din motivul că nu este adresat corect. De asemenea, contestatarul a menţionat că odată 

ce era să fie acceptată cererea concurentului electoral PLDM de a folosi Casa de Cultură, urma 

să fie încheiat contractul de prestare a serviciilor (energie electrică, salubrizare ş.a.) 
 

Preşedintele de şedinţă a solicitat membrilor Comisiei şi reprezentantului PLDM să înainteze 

propuneri la proiectul de hotărîre. 
 

AU ÎNAINTAT PROPUNERI: 

Dl V. Moțarschi – a propus completarea părţii rezolutive a proiectului de hotărîre cu un punct 

nou unde ar fi specificat clar în care parte se admite contestația și în care se respinge. 

Dl Ed. Răducan – a propus ca după textul „art. 65-67” în ultimul alineat al părţii motivante să 

fie inclus textul „art. 69 alin. (2)”. 

Dl Șt. Urîtu – a propus respingerea contestaţiei în partea ce se referă la comportamentul dlui Gh. 

Ojog în cadrul întrunirii și să fie transmisă Ministerului Afacerilor Interne pentru examinarea 

suplimentară și luarea măsurilor necesare. 

Dl S. Gurduza – a propus completarea cu un punct privind aplicarea sancțiunii prevăzute la art. 

69 alin. (4) lit. c) din Codul electoral și înaintarea către instanța de judecată a solicitării privind 

excluderea din listă a dlui Gheorghe Ojog. 
 

Preşedintele de şedinţă a totalizat toate propunerile înaintate pe marginea proiectului, după ce a 

rugat raportorul să-și expună opinia vizavi de propunerile respective. 
 

Raportorul, dl A. Volentir – a menţionat că susţine propunerea dlui Moțarschi, însă fără 

adăugarea unui punct nou, specificînd că este suficient de reformulat punctul 1 al părții 
rezolutive, adică „Se admite contestația în partea ce ține de...”. Totodată, a menţionat că susţine  

şi propunerea dlui Răducan, conform căreia va fi stabilit temeiul pentru avertizarea concurenților 

electorali, dar referitor la celelalte propuneri a propus ca acestea să fie puse la vot.  
 

Preşedintele de şedinţă, dl I. Ciocan – a spus că nu va pune la vot propunerea dlui Urîtu, 

explicîndu-i că propunerea respectivă este contrară propunerii înaintate de către raportor și 

necesită elaborarea unui alt proiect de hotărîre. La fel, a menționat că, în cazul în care nu se va 

întruni majoritatea de voturi, se va examina și propunerea înaintată de dl Urîtu.  
 

Dl Șt. Urîtu – l-a întrebat pe președintele la care articol din Regulamentul CEC dînsul a făcut 

referire cînd a spus că nu va supune votului propunerea lui pentru că este contrară propunerii 

înaintate de către raportor. Plus la asta, a adăugat că în Regulamentul CEC nu este prevăzut că în 

cazul opiniilor contrar opuse nu se va supune votului una din propuneri, ci este prevăzut că în 

cazul în care proiectul de hotărîre nu întrunește numărul necesar de voturi și se amînă 

examinarea acestuia, atunci se vor implica alţi membri ai Comisiei, ținînd cont de propunerile de 

rectificare ce au parvenit în cadrul ședinței. Referitor la punctul 2 al proiectului de hotărîre, a 

menționat că nu poate fi tras la răspundere un colectiv pentru acțiunile unei persoane care, de 

fapt, sunt acțiunile unei persoane fizice, dar nu ale concurentului electoral. Totodată, a constatat 

că din cele afirmate de contestatar  nu este clar dacă îl consideră pe dl Ojoc ca primar sau primar 

suspendat. Din aceste considerente, a menționat că nu consideră că concurentul electoral Partidul 

Liberal trebuie să fie tras la răspundere și a insistat să fie pusă la vot propunerea lui privind 

respingerea contestației. 
 

Preşedintele de şedinţă a supus votului completarea cu un punct privind aplicarea sancțiunii 

prevăzute la art. 69 alin. (4) lit. c) din Codul electoral și înaintarea către instanța de judecată 

solicitării privind excluderea dlui Gheorghe Ojog din lista concurentului electoral PL. 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____2____, Contra ____6_____, S-au abţinut ___1___. 

Propunerea nu a întrunit majoritatea de voturi. 
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Preşedintele de şedinţă a supus votului propunerea înaintată de către Șt. Urîtu privind respingerea 

contestației. 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____1____, Contra ____7_____, S-au abţinut ___1___. 

Propunerea nu a întrunit majoritatea de voturi. 

Preşedintele de şedinţă a supus votului proiectul de hotărîre în redacția propusă de raportor cu 

amendamentele acceptate de către raportor. 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____8____, Contra ____1_____, S-au abţinut ___0___. 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre în întregime. 

Hotărîrea nr. 2912 a fost aprobată cu votul majorității membrilor CEC prezenţi în şedinţă.  

3. S-A AUDIAT: 

Raportorul Andrei Volentir – a propus spre aprobare proiectul de hotărîre „Pentru modificarea 

anexei la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2737 din 10 octombrie 2014 „Cu privire la 

înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea 

Partidului Liberal Democrat din Moldova, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului 

cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanţe 

(trezorierul)”: 

„La 7 şi respectiv 10 noiembrie 2014 Partidul Liberal Democrat din Moldova a depus la 

Comisia Electorală Centrală un demers, prin care solicită modificarea listei de candidaţi. 

În temeiul art. 18, art. 46, art. 75 şi art. 80 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:      

1. Se modifică anexa la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2737 din 10 octombrie 

2014 „Cu privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii 

Moldova din partea Partidului Liberal Democrat din Moldova, a simbolului electoral şi 

confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a 

persoanei responsabile de finanţe (trezorierul)”, după cum urmează: 

- poziţia 4 va avea următorul cuprins: 

„4. Gherman Natalia, F, 1969, mun. Chişinău, PLDM, diplomat, viceprim-ministru, 

ministru al afacerilor externe şi integrării europene”; 

- candidatul Platon Ion de la poziţia 68 se exclude; 

- începînd cu poziţia 4 „Sandu Maia” şi pînă la poziţia 67 „Scurtu Livia”, candidaţii se 

plasează cu un număr mai jos. 

Ordinea de plasare a candidaţilor pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova va 

corespunde modificărilor operate prin prezenta hotărîre. 

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

Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova”. 

Preşedintele de şedinţă a solicitat membrilor să înainteze propuneri şi întrebări pe marginea 

proiectului. 

AU LUAT CUVÎNTUL: 

Dl Ed. Răducan – menționînd că anterior, Comisia a exclus-o pe dna Gherman din lista 

candidaților la funcția de deputat din partea Partidului Liberal Democrat din Moldova, l-a 

întrebat pe raportor care era atunci necesitatea de a o exclude, ca azi s-o includă înapoi. 

Raportorul, dl A. Volentir – a atras atenția membrilor Comisiei asupra prevederilor art. 46 și 

art. 80 din Codul electoral conform cărora concurentul electoral are dreptul să modifice lista de 

candidați oricînd și ori de cîte ori, dar nu mai tărziu de 7 zile înainte de ziua alegerilor. Totodată, 

a menționat că oportunitatea modificării listei nu aparține Comisei. 
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Dl Șt. Urîtu – a întrebat raportorul dacă nu consideră că există o manipulare din partea 

concurentului electoral asupra candidaților săi cu scopul de a-i motiva să solicite includerea sau 

excluderea lor din lista de candidați. 
Raportorul, dl A. Volentir – i-a spus dlui Urîtu că la întrebarea lui îi va răspunde reprezentantul 

concurentului electoral PLDM. 

Dl A. Simionov – a întrebat dacă au fost prezentate declarațiile de consimțămînt, dat fiind faptul 

că demersul este datat cu 10 noiembrie 2014 și din partea cărui organ abilitat de a desemna sau 

de a retrage candidații este înaintat acest demers. În același timp, a întrebat în bază cărui demers, 

din 7 noiembrie sau din 10 noiembrie, se solicită includerea dnei Gherman și de ce sunt înaintate 

2 demersuri. 

Raportorul, dl A. Volentir – a răspuns că în demersul din 10 noiembrie a fost solicitată 

includerea candidatului respectiv, precizînd că pe 7 noiembrie a fost retras un anumit candidat 

din lista de candidați, dar pe 10 noiembrie – a fost inclus. 

Dl A. Simionov – a întrebat dacă a fost înaintat doar demersul sau a fost adoptată și decizia 

organului abilitat. 

Raportorul, dl A. Volentir – a informat că la materialele dosarului sunt anexate demersul din 

10 noiembrie de modificare a listei de candidați semnat de președintele PLDM dl Vlad Filat, 

declarația de consimțămînt a dnei Natalia Gherman din 7 noiembrie, extrasul din procesul-verbal 

al Biroului permanent central din 7 noiembrie și declarația dlui Ion Platon de excludere din lista 

de candidați, din data de 10 noiembrie. 

Dl Ed. Răducan – a întrebat dacă la 7 noiembrie Comisia a examinat decizia Biroului 

permanent central din 7 noiembrie. 

Dl I. Ciocan – a precizat că la 7 noiembrie a fost examinată o decizie anterioară datei de 7 

noiembrie și după ședința Comisiei din 7 noiembrie a fost înregistrată o altă decizie datată din 10 

noiembrie. 

Dl A. Simionov – s-a referit la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale din 7 noiembrie 2014, 

menționînd că în hotărîrea respectivă a fost indicat că la 7 noiembrie 2014 PLDM a depus la 

Comisia Electorală Centrală un demers prin care solicita modificarea listei de candidați. În acest 

context, a întrebat dacă în proiectul hotărîrii de astăzi este vorba de aceeași decizie care a fost 

indicată în hotărîrea CEC din 7 noiembrie. 

Dl I. Ciocan – a menționat că în proiectul de hotărîre s-a admis o greșeală redacțională, fapt 

constatat în urma verificării repetate a dosarului, și că este vorba de demersul din 10 noiembrie. 

Raportorul, dl A. Volentir – a menționat că sunt 2 demersuri – unul din 7 noiembrie, altul din 

10 noiembrie, explicînd membrilor Comisiei că unul din demersuri se referă la excluderea unei 

anumite persoane, altul – la includerea unei anumite persoane în listă de candidați. 
Dl Șt. Urîtu – a menționat că consideră necesară clarificarea faptului cine va rămîne în listă 

pentru ca acest subiect să nu fie manipulat în viitor. La fel, a atras atenția membrilor asupra 

faptului că au mai fost cazuri cînd după confirmarea rezultatelor alegerilor s-a discutat dacă 

anume persoana asta sau alta este în lista de candidați. Totodată, a propus ca să fie stabilită ora 

depunerii demersului în cazul în care solicitanții vor veni cu două demersuri în aceeași zi.  

Raportorul, dl A. Volentir – a atras atenția membrilor că după expirarea termenului de 30 de 

zile deja nu mai poate fi extinsă lista. De aceea și a fost înaintat un demers privind excluderea 

unui candidat din lista de candidați. 
Dl V. Moțarschi – a solicitat că să-i fie descrise, în ordine cronologică, toate evenimentele, 

inclusiv cele care se referă la hotărîrea din 7 noiembrie, adică momentul cînd candidatul a fost 

retras din listă, cînd a fost depus demersul privind excluderea candidatului respectiv, cum s-a 

examinat hotărîrea CEC, cînd, ulterior, a fost depus demersul privind includerea în listă a 

candidatului respectiv. 

Raportorul, dl A. Volentir – a declarat că refuză să răspundă la o întrebare adresată de dl 

Moțarschi în stil de procuror. 

Dl V. Moțarschi – a precizat că dînsul pur și simplu dorește să știe cînd și cum a fost 

exclus/inclus candidatul. 
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Dl I. Ciocan – a intervenit, informîndu-l pe dl Moțarschi că la 7 noiembrie curent a fost adoptată 

hotărîrea privind modificarea anexei la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2737 din 10 

octombrie 2014 „Cu privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul 

Republicii Moldova din partea Partidului Liberal Democrat din Moldova, a simbolului electoral 

şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a 

persoanei responsabile de finanţe (trezorierul)”. Ședința Comisiei Electorale Centrale la care a 

fost adoptată hotărîrea respectivă a avut loc pe 7 noiemrie la ora 14:00.  

Dl V. Moțarschi – a întrebat la ce ora a parvenit demersul privind excluderea candidatului. 

Dl I. Ciocan – a menționat că demersul privind excluderea candidatului nu a fost înaintat în 

aceeași zi, ci anterior. 

Dl V. Moțarschi – de ce nu în aceeași zi, dacă procesul-verbal este din 7 noiembrie? 

Dl I. Ciocan – a precizat că 7 noiembrie este data ce rezultă din procesul-verbal privind 

includerea candidatului. 

Dl V. Moțarschi – a menționat că pe 7 noiembrie Comisia a exclus candidatul. În același timp, a 

afirmat că aceste 2 decizii înaintate Comisiei sunt contradictorii. 

Dl I. Ciocan – a obiectat, spunînd că aceste 2 decizii ale organului abilitat nu sunt contradictorii, 

deoarece una se referă la excluderea candidatului, iar cealaltă, depusă ulterior – la includerea 

candidatului, chiar dacă asta este una și aceeași persoană. Totodată, a menționat că decizia 

privind excluderea sau includerea unui candidat descreționar aparține partidului. 

Dl V. Moțarschi – a întrebat dacă pînă la ora 14:00 a ședinței la care s-a examinat chestiunea 

privind excluderea dnei Gherman din lista candidaților au fost depuse materialele vizavi de 

includerea dumneaei în lista respectivă. 

Dl I. Ciocan – a comunicat că documentele privind includerea dnei Gherman în lista de 

candidați au parvenit la Comisie sîmbătă, pe data de 8 noiembrie, iar pe 10 noiembrie au fost 

completate cu demersul privind excluderea dlui Ion Platon din lista candidaților la funcția de 

deputați din partea PLDM. 

Dl V. Moțarschi – a întrebat pentru precizare dacă materialele au parvenit totuși pe 7 noiembrie, 

cum a spus raportorul. 

 

În vederea clarificării datei parvenirii documentelor vizavi de includerea candidatului menționat 

raportorul a solicitat șefei Direcției managementul alegerilor din cadrul CEC să aducă în sala de 

ședințe originalul documentelor anexate la dosar. 

 

Președintele de ședință a solicitat membrilor să înainteze propuneri la proiect. 

 

AU ÎNAINTAT PROPUNERI: 

Dl Al. Simionov – a propus amînarea examinării proiectului de hotărîre pentru ședința 

următoare. 

 

Președintele de ședință a constatat că membrii nu mai au propuneri la proiect și le-a oferit 

cuvîntul pentru luări de cuvînt. 

 

AU LUAT CUVÎNTUL: 

Dl V. Moțarschi – a spus că nu pune la îndoială că concurentul electoral are dreptul de a exclude 

în limita numărului de candidați deja înregistrat și că nu pune la îndoială că concurentul are 

dreptul și să le include candidații. Totodată, a menționat că el consideră că anume pentru 

chestiunea ce ține de modificarea listei de candidați a și fost strămutată ora ședinței Comisiei din 

7 noiembrie, de la ora 15:00 pentru ora 14:00. 

Dl Șt. Urîtu – a informat că ora ședinței a fost modificată după solicitarea dumnealui și nu era 

legată de chestiunea respectivă. 
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Dl I. Ciocan – a comunicat că la orele 15:00 a avut planificată o altă întrevedere pe care nu a 

putut cum s-o anuleze, menționînd că a fost de acord cu solicitarea dlui Urîtu de a convoca 

ședința Comisiei mai devreme. Totodată, a spus că nu vede ce s-ar fi încălcat dacă ședința a avut 

loc mai devreme. 

 

Președintele de ședință a constatat lipsa doritorilor de a lua cuvîntul la dezbateri, după ce a oferit 

cuvîntul raportorului să dea citire părții rezolutive. 

 

Raportorul, dl A. Volentir, a dat citire părții rezolutive: 

 

„1. Se modifică anexa la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2737 din 10 

octombrie 2014 „Cu privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul 

Republicii Moldova din partea Partidului Liberal Democrat din Moldova, a simbolului electoral 

şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a 

persoanei responsabile de finanţe (trezorierul)”, după cum urmează: 

- poziţia 4 va avea următorul cuprins: 

„4. Gherman Natalia, F, 1969, mun. Chişinău, PLDM, diplomat, viceprim-ministru, 

ministru al afacerilor externe şi integrării europene”; 

- candidatul Platon Ion de la poziţia 68 se exclude; 

- începînd cu poziţia 4 „Sandu Maia” şi pînă la poziţia 67 „Scurtu Livia”, candidaţii se 

plasează cu un număr mai jos. 

Ordinea de plasare a candidaţilor pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova va 

corespunde modificărilor operate prin prezenta hotărîre. 

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

Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova”. 

 

Preşedintele de şedinţă a supus votului propunerea înaintată de către dl Simionov privind 

amînarea examinării proiectului de hotărîre pentru ședința următoare. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____3____, Contra ____3_____, S-au abţinut ___3___. 

 

Propunerea nu a acumulat un număr necesar de voturi pentru a fi acceptată. 

 

Preşedintele de şedinţă a supus votului propunerea înaintată de către dl Simionov privind 

completarea proiectului de hotărîre cu un punct nou în partea ce ține de preavizarea de a respecta 

art. 13 alin (3) al Codului electoral. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____3____, Contra ____4_____, S-au abţinut ___2___. 

 

Propunerea nu a acumulat un număr necesar de voturi pentru a fi acceptată. 

 

Preşedintele de şedinţă a supus votului proiectul de hotărîre înaintat de către raportor. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____6____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___3___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre în întregime. 

Hotărîrea nr. 2913 a fost aprobată cu votul majorității membrilor CEC. 
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4. S-A AUDIAT: 

Raportorul Vitalie Modrîngă – a propus spre aprobare proiectul de hotărîre „Pentru 

modificarea anexei la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2579 din 14 octombrie 2014  

„Cu privire la degrevarea de atribuţiile de la locul de muncă permanent şi convocarea unor 

membri ai consiliilor electorale de circumscripţie de nivelul doi pentru organizarea şi 

desfăşurarea alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014”: 

 

„În temeiul art. 18, art. 26 alin. (1) lit. m) şi art. 32 alin. (4) din Codul electoral nr. 1381-

XIII din 21 noiembrie 1997, în conformitate cu hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2694 

din  7 octombrie 2014 „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 din 30 noiembrie 2014” şi în baza propunerii înaintate de Consiliul electoral de 

circumscripţie electorală raională Ungheni , nr. 35, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 

  

1. La poziţia „Consiliul electoral de circumscripţie electorală raională Ungheni, nr. 35” 

din anexa la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2579 din 14 octombrie 2014 „Cu privire 

la degrevarea de atribuţiile de la locul de muncă permanent şi convocarea unor membri ai 

consiliilor electorale de circumscripţie de nivelul doi pentru organizarea şi desfăşurarea 

alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014”, cuvintele „Burlacu Tudor, preşedinte” se 

exclud. 

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

Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova”. 

 

Președintele de ședință a constatat lipsa întrebărilor, propunerilor la proiect, după care a supus 

votului proiectul de hotărîre înaintat de raportor. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____9____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre în întregime. 

Hotărîrea nr. 2914 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenţi în şedinţă. 

 

5. S-A AUDIAT: 

Raportorul Iurie Ciocan – a propus spre aprobare proiectul de hotărîre „Pentru modificarea 

hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 2780 din 17 octombrie 2014 „Cu privire la constituirea 

Oficiului de protocol al observatorilor internaţionali pentru alegerile parlamentare din 30 

noiembrie 2014”: 

 

„La data de 7 noiembrie Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene a înaintat un 

demers Comisiei Electorale Centrale prin care solicită schimbarea componenţei Oficiului de 

protocol al observatorilor internaţionali, prin înlocuirea domnului Victor Palii cu doamna Aliona 

Rusu. 

În temeiul art. 18 şi 63 alin. (7) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 

şi pct. 17 din Regulamentul privind statutul observatorilor şi procedura de acreditare a acestora, 

aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 332 din 24 octombrie 2006, Comisia 

Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 

 

1. Punctul 1 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2780 din 17 octombrie 2014 

„cu privire la constituirea Oficiului de protocol al observatorilor internaţionali pentru alegerile 

parlamentare din 30 noiembrie 2014” se modifică după cum urmează: 
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- se exclude din componenţa  Oficiului de protocol al observatorilor internaţionali 

domnul Victor Palii, consilier, Direcţia Europa Centrală şi de Sud-Est, Direcţia generală 

cooperare bilaterală, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene; 

- se include în componenţa Oficiului de protocol al observatorilor internaţionali doamna 

Aliona Rusu, secretar I, Direcţia Europa Centrală şi de Sud-Est, Direcţia generală cooperare 

bilaterală, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene. 

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

Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova”.   

 

Președintele de ședință a constatat lipsa întrebărilor, propunerilor la proiect, după care a supus 

votului proiectul de hotărîre înaintat de raportor. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____9____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre în întregime. 

Hotărîrea nr. 2915 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenţi în şedinţă. 

 

6. S-A AUDIAT: 

Raportorul Andrei Volentir – a propus spre aprobare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Temeleuţi, raionul Călăraşi”: 

 

„Secretarul Consiliului sătesc Temeleuţi, raionul Călăraşi, a transmis Comisiei Electorale 

Centrale cererea de demisie a consilierului David Iurie ales pe lista Partidului Democrat din 

Moldova şi documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat 

supleant. 

În baza documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul 

de consilier în Consiliul sătesc Temeleuţi îi revine candidatului supleant Pînzari Gheorghe de pe 

lista Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Călăraşi din 15 

iunie 2011.  

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 lit. u), art. 133 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381-

XIII din 21 noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2 

februarie 2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 23, 25 şi 29 din 

Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat 

prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală 

Centrală h o t ă r ă ş t e: 

  

1. Se ridică, în legătură cu cererea de demisie, mandatul consilierului David Iurie ales pe 

lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Temeleuţi. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Temeleuţi, raionul Călăraşi, 

candidatului supleant Pînzari Gheorghe de pe lista Partidului Democrat din Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Pînzari Gheorghe asupra obligaţiei de a respecta termenul de 

30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariţiei acesteia. 

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

Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova”. 

 

Președintele de ședință a constatat lipsa întrebărilor, propunerilor la proiect, după care a supus 

votului proiectul de hotărîre înaintat de raportor. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____9____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___. 
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S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre în întregime. 

Hotărîrea nr. 2916 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenţi în şedinţă. 

 

7. S-A AUDIAT: 

Raportorul Andrei Volentir – a propus spre aprobare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Ciuciulea, raionul Glodeni”: 

   

„Secretarul Consiliului sătesc Ciuciulea din raionul Glodeni a informat Comisia 

Electorală Centrală despre decesul consilierului Mazuru Gheorghe ales pe lista Partidului 

Democrat din Moldova. 

În baza documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul 

de consilier în Consiliul sătesc Ciuciulea îi revine candidatului supleant Lefter Nicolae de pe 

lista Partidului Democrat din Moldova confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Glodeni din 9 iunie 

2011. 

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 lit. v), art. 133 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381-

XIII din 21 noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. g) şi alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2 

februarie 2000 privind statutul alesului local, art. 24 alin. (3) din Legea nr. 436-XVI din 28 

decembrie 2006 privind administraţia publică locală şi în conformitate cu prevederile pct. 20, 29 

din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, 

aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia 

Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 

 

1. Se declară vacant un mandat de consilier în Consiliul sătesc Ciuciulea. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Ciuciulea, raionul Glodeni, 

candidatului supleant Lefter Nicolae de pe lista Partidului Democrat din Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Lefter Nicolae asupra obligaţiei de a respecta termenul de 

30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariţiei acesteia. 

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

Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova”. 

 

Președintele de ședință a constatat lipsa întrebărilor, propunerilor la proiect, după care a supus 

votului proiectul de hotărîre înaintat de raportor. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____9____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre în întregime. 

Hotărîrea nr. 2917 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenţi în şedinţă. 

 

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

 

 

Preşedintele şedinţei Iurie CIOCAN

 

 

Secretarul şedinţei Andrei VOLENTIR 

 

 

 

 

 
Ex.: Iana Cozîriuc 

Tel.: 022-232-258 


