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PROCES-VERBAL nr. 219 

al şedinţei ordinare 

din 14.11.2014, ora 15.00 

 

Statut şedinţă: deliberativă 

Preşedinte al şedinţei: dl Iurie Ciocan 

Secretar al şedinţei: dl Andrei Volentir 

 

Preşedintele de şedinţă a verificat cvorumul, a constatat prezenţa a 7 membri ai Comisiei 

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

verbal. Totodată, a menționat că dl Ștefan Urîtu și dl Eduard Răducan se află la instruire în 

teritoriu. 

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

publicului interesat, după care a solicitat membrilor să facă propuneri la ordinea de zi ce conţine 

17 puncte.  

Nefiind înaintate de către membrii CEC propuneri de modificare sau completare a proiectului 

ordinii de zi, preşedintele de şedinţă a solicitat reprezentanților concurenților electorali prezenți 

în sala de ședințe să înainteze propuneri la proiectul ordinei de zi. 

 

AU LUAT CUVÎNTUL: 

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

Republica Moldova în Comisia Electorală Centrală – a menționat că în ședința din data de 11 

noiembrie curent a solicitat examinarea contestației nr. AP 9/7 din 20 octombrie 2014. Totodată, 

a remarcat că la data de 12 noiembrie a depus demersul privind examinarea acestei contestației. 

În acest sens, a cerut includerea contestației în ordinea de zi și examinarea acesteia. 

Preşedintele de şedinţă, dl Iurie Ciocan – a menţionat că, ținînd cont de faptul că contestația 

nr. AP 9/7 a fost examinată și raportată de către dl Andrei Volentir în calitate de raportor în 

cadrul ședinței CEC, demersul dnei Alina Russu a fost transmis raportorului spre examinare. 

Dl Andrei Volentir – a remarcat că hotărîrea Curții Supreme de Justiție la care face referință 

dna Russu în demersul depus, nu a obligat Comisia sub nici un aspect să acționeze într-un anumit 

fel, doar a anulat hotărîrea CEC. În același timp, a remarcat că, luînd în considerare că cazul s-a 

consumat, deja nu este obiect de examinare. Totodată, a spus că CEC a examinat o dată această 

contestație și s-a pronunțat pe marginea ei. De asemenea, a explicat dnei Russu că, reieșind din 

faptul că hotărîrea CEC a fost contestată și Curtea Supremă de Justiție a anulat hotărîrea 

respectivă, cazul s-a consumat și Comisia a luat act de această decizie. 

 

Președintele de ședință a solicitat să se înainteze alte propuneri la ordinea de zi. 

 

AU LUAT CUVÎNTUL: 

Dna Alina Russu – a spus că contestația nu s-a examinat.  

Preşedintele de şedinţă, dl Iurie Ciocan – a informat-o pe dna Russu că în ordinea de zi din 14 

noiembrie nu este inclus nici un proiect referitor la contestația dată.  

Dl Nicolae Raileanu, reprezentantul cu drept de vot consultativ al Partidului Politic 

Mișcarea populară Antimafie în Comisia Electorală Centrală – a spus că în ședința din data 

de 11 noiembrie a propus reexaminarea contestației nr. AP 9/55. 
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Preşedintele de şedinţă, dl Iurie Ciocan – a informat pe dl Raileanu că materialul a fost 

transmis spre examinare în Aparatul CEC.  

Dl Andrei Volentir – a menţionat că CEC a examinat contestația nr. AP 9/55 și a emis o hotărîre 

pe marginea ei, și reeșind din faptul că hotărîrea respectivă nu a fost ulterior atacată în judecată, 

a remarcat că Comisia nu are ce revizui. Totodată, l-a atenţionat pe dl Raileanu că dînsul nu are 

nici un interes în cazul dat. 

Dl Nicolae Raileanu – a menționat că potrivit Regulamentului cu privire la activitatea 

reprezentanţilor concurenţilor electorali el are dreptul să atace hotărîrea. 

Dl Andrei Volentir – a reiterat că hotărîrea respectivă nu l-a vizat pe dl Raileanu. 

Dl Nicolae Raileanu – a adus la cunoștință Comisiei că ieri, la 13 noiembrie 2014, a depus o 

contestație la Curtea de Apel Chișinău cu privire la anularea hotărîrii Comisiei Electorale 

Centrale nr. 2912 din 10 noiembrie 2014 cu privire la contestația nr. AP 9/55 din 05 noiembrie 

2014.  

 

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

ședință a supus votului proiectul ordinii de zi: 

  

ORDINEA DE ZI: 

 

1.  Cu privire la avertizarea concurentului electoral Partidul Acţiunea Democratică pentru 

neprezentarea în termen a raportului privind fluxul mijloacelor băneşti pe parcursul campaniei 

electorale pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014, la situaţia din 9 noiembrie 

2014  

Raportor: Andrei Volentir 

2.  Cu privire la raportul concurentului electoral Partidul Politic Partidul Verde Ecologist privind 

fluxul mijloacelor băneşti pe parcursul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 

30 noiembrie 2014, la situaţia din 10 noiembrie  2014 

Raportor: Andrei Volentir 

3.  Cu privire la rapoartele concurenţilor electorali privind fluxul mijloacelor băneşti pe parcursul 

campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014, la situaţia din 11 

noiembrie 2014  

Raportor: Andrei Volentir 

4.  Pentru modificarea unor hotărîri ale Comisiei Electorale Centrale 

Raportor: Iurie Ciocan 

5.  Pentru modificarea anexei la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2863 din 31 octombrie 

2014 „Cu privire la înregistrarea persoanelor de încredere din partea Partidului Democrat din 

Moldova pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 

Raportor: Iurie Ciocan 

6.  Cu privire la înregistrarea persoanelor de încredere din partea Partidului Politic „Partidul 

Popular din Republica Moldova” pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 

Raportor: Iurie Ciocan 

7.  Cu privire la înregistrarea persoanelor de încredere din partea Partidului Liberal pentru 

alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014  

Raportor: Alexandru Simionov 

8.  Cu privire la înregistrarea persoanelor de încredere din partea candidatului independent Doga 

Anatolie pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 

Raportor: Vitalie Modrîngă 

9.  Cu privire la acreditarea observatorilor naţionali din partea Asociaţiei obşteşti Asociaţia pentru 

Apărarea Drepturilor Femeilor „FEMILIA” în vederea monitorizării alegerilor parlamentare 

din 30 noiembrie 2014 

Raportor: Svetlana Guțu 
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10.  Cu privire la acreditarea experţilor electorali internaţionali din partea Comisiei Electorale 

Centrale a Republicii Azerbaidjan în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 

noiembrie 2014 

Raportor: Svetlana Guțu 

11.  Cu privire la acreditarea unui observator internațional din partea Ambasadei Ungariei în 

Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 

Raportor: Svetlana Guțu 

12.  Cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Institutului Republican 

Internațional (IRI) în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 

Raportor: Svetlana Guţu 

13.  Cu privire la acreditarea unor observatori naţionali din partea concurentului electoral Partidul 

Democrat din Moldova în secţiile de votare constituite în afara Republicii Moldova în vederea 

monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014  

Raportor: Svetlana Guțu 

14.  Cu privire la acreditarea observatorilor naţionali din partea Asociaţiei obşteşti „Promo-LEX” 

în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 

Raportor: Svetlana Guțu 

15.  Cu privire la acreditarea observatorilor din partea Asociaţiei Obşteşti „Moldova Tînără” în 

vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 

Raportor: Vadim Moțarschi 

16.  Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Logofteni, raionul 

Făleşti 

Raportor: Andrei Volentir 

17.  Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Căpriana, raionul 

Străşeni  

Raportor: Andrei Volentir 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___. 

 

Ordinea de zi cu 17 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 Andrei Volentir – a propus spre examinare şi aprobare proiectul de hotărîre „Cu 

privire la avertizarea concurentului electoral Partidul Acţiunea Democratică pentru neprezentarea 

în termen a raportului privind fluxul mijloacelor băneşti pe parcursul campaniei electorale pentru 

alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014, la situaţia din 9 noiembrie 2014”: 

„Prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2837 din 27 octombrie 2014, a fost 

înregistrat  în calitate de concurent electoral la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 

Partidul Acţiunea Democratică.  

În conformitate cu art. 38 alin. (8) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 

1997, concurenţii electorali prezintă o dată la două săptămîni organelor electorale respective 

rapoarte financiare, care trebuie să conţină informaţii referitoare la venituri şi cheltuieli conform 

destinaţiei. Rapoartele financiare se prezintă pe formularul arătat în anexa la Regulamentul 

privind finanţarea campaniilor electorale şi a partidelor politice, aprobat prin hotărîrea Comisiei 

Electorale Centrale nr. 3336 din 16 iulie 2010, cu modificările ulterioare.  

La situaţia din 9 noiembrie 2014 concurentul electoral Partidul Acţiunea Democratică nu 

a prezentat raportul financiar privind fluxul mijloacelor băneşti pe parcursul campaniei electorale 

pentru  alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014, pentru perioada de gestiune 27 octombrie -

9 noiembrie 2014, nerespectînd astfel termenul stabilit la art. 38 alin (8) din Codul electoral şi 
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nici nu a informat Comisia despre faptul că nu intenţionează să-şi deschidă un cont la bancă cu 

menţiunea „Fond electoral”, conform prevederilor art. 38 alin. (3) din cod. 

În temeiul art. 18, art. 38 alin (8) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 

1997 şi în conformitate cu Regulamentul  privind finanţarea campaniilor electorale şi a partidelor 

politice, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3336 din 16 iulie 2010, cu 

modificările ulterioare, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 

 

1. Se avertizează concurentul electoral Partidul Acţiunea Democratică pentru încălcarea 

art. 38 alin (8) din Codul electoral.  

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, dl Ciocan, a solicitat să se înainteze propuneri şi întrebări pe marginea 

proiectului. 

Nefiind înaintate propuneri și întrebări, preşedintele de şedinţă a supus votului propunerea de 

aprobare proiectului în redacția propusă de raportor.  

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

Hotărîrea nr. 2932 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenţi în şedinţă şi se 

anexează la prezentul proces-verbal. 

 

2. S-A AUDIAT: 

Raportorul Andrei Volentir – a propus spre examinare şi aprobare proiectul de hotărîre „Cu 

privire la raportul concurentului electoral Partidul Politic Partidul Verde Ecologist privind fluxul 

mijloacelor băneşti pe parcursul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 30 

noiembrie 2014, la situaţia din 10 noiembrie  2014”: 

 

„Prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2839 din 28 octombrie 2014, a fost 

înregistrat concurentul electoral Partidul Politic Partidul Verde Ecologist la alegerile 

parlamentare din 30 noiembrie 2014.  

În conformitate cu art. 38 alin. (8) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 

1997, concurenţii electorali prezintă o dată la două săptămîni organelor electorale respective 

rapoarte financiare, care trebuie să conţină informaţii referitoare la venituri şi cheltuieli conform 

destinaţiei. Rapoartele financiare se prezintă pe formularul arătat în anexa la Regulamentul 

privind finanţarea campaniilor electorale şi a partidelor politice, aprobat prin hotărîrea Comisiei 

Electorale Centrale nr. 3336 din 16 iulie 2010, cu modificările ulterioare.  

La situaţia din 10 noiembrie 2014, a prezentat raportul financiar privind fluxul 

mijloacelor băneşti pe parcursul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 30 

noiembrie 2014 Partidul Politic Partidul Verde Ecologist. 

Comisia Electorală Centrală reţine că raportul financiar depus de concurentul electoral 

Partidul Politic Partidul Verde Ecologist este întocmit şi prezentat în conformitate cu prevederile 

art. 38 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 şi ale Regulamentului privind 

finanţarea campaniilor electorale şi a partidelor politice, aprobat prin hotărîrea Comisiei 

Electorale Centrale nr. 3336 din 16 iulie 2010, cu modificările ulterioare, încasările băneşti în 

perioada de gestiune, precum şi plăţile băneşti în perioada de gestiune sînt zero. 

În temeiul art. 18, art. 38 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 şi în 

conformitate cu Regulamentul privind finanţarea campaniilor electorale şi a partidelor politice 

aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3336 din 16 iulie 2010, cu modificările 

ulterioare, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 
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1. Se ia act de raportul privind fluxul mijloacelor băneşti pe parcursul campaniei 

electorale din 30 noiembrie 2014, la situaţia din 10 noiembrie  2014, al Partidului Politic Partidul 

Verde Ecologist constatîndu-se ca fiind prezentat şi întocmit în corespundere cu art. 38 din 

Codul electoral şi cu Regulamentul privind finanţarea campaniilor electorale şi a partidelor 

politice, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3336 din 16 iulie 2010, cu 

modificările ulterioare. 

2. Se atenţionează concurentul  electoral Partidul Politic Partidul Verde Ecologist asupra 

respectării întocmai a prevederilor art. 38 alin. (1) lit. a) din Codul electoral.  

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

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

 

Preşedintele de şedinţă, dl Ciocan, a solicitat să se înainteze propuneri şi întrebări pe marginea 

proiectului. 

Nefiind înaintate propuneri și întrebări, preşedintele de şedinţă a supus votului propunerea de 

aprobare proiectului în redacția propusă de raportor.  

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

Hotărîrea nr. 2933 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenţi în şedinţă şi se 

anexează la prezentul proces-verbal. 

 

3. S-A AUDIAT: 

Raportorul Andrei Volentir – a propus spre examinare și aprobare proiectul de hotărîre „Cu 

privire la rapoartele concurenţilor electorali privind fluxul mijloacelor băneşti pe parcursul 

campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014, la situaţia din 11 

noiembrie 2014”: 

 

„Prin hotărîrile Comisiei Electorale Centrale nr. 2853 şi nr. 2854 din 29 octombrie 2014, 

au fost înregistraţi 2 concurenţi electorali la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014.  

În conformitate cu art. 38 alin. (8) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 

1997, concurenţii electorali prezintă o dată la două săptămîni organelor electorale respective 

rapoarte financiare, care trebuie să conţină informaţii referitoare la venituri şi cheltuieli conform 

destinaţiei. Rapoartele financiare se prezintă pe formularul arătat în anexa la Regulamentul 

privind finanţarea campaniilor electorale şi a partidelor politice, aprobat prin hotărîrea Comisiei 

Electorale Centrale nr. 3336 din 16 iulie 2010, cu modificările ulterioare.  

La situaţia din 11 noiembrie 2014, a prezentat raportul financiar privind fluxul 

mijloacelor băneşti pe parcursul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 30 

noiembrie 2014 candidatul independent, dl Cernei Oleg. 

În urma verificării raportului financiar al concurentului electoral sus-numit, Comisia 

Electorală Centrală reţine că acesta este întocmit şi prezentat în conformitate cu prevederile art. 

38 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 şi ale Regulamentului privind 

finanţarea campaniilor electorale şi a partidelor politice, aprobat prin hotărîrea Comisiei 

Electorale Centrale nr. 3336 din 16 iulie 2010, cu modificările ulterioare, încasările băneşti în 

perioada de gestiune, precum şi plăţile băneşti în perioada de gestiune corespund datelor 

prezentate de banca la care acest concurent şi-a deschis contul cu menţiunea „Fond electoral”. 

Mişcarea Social-Politică „Ravnopravie”, înregistrată în calitate de concurent electoral la 

data de 29 octombrie 2014, nu a depus raportul financiar în termenul stabilit la art. 38 alin (8) din 

Codul electoral. Avînd în vedere că acest concurent nu a depus raportul financiar, Comisia 

ajunge la concluzia că acest concurent electoral nu a deschis nici contul la bancă cu menţiunea 

„Fond electoral” şi nu a informat despre acest fapt Comisia Electorală Centrală, încălcînd în felul 

acesta art. 38 alin. (3) din Codul electoral. 
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În temeiul art. 18, art. 38 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 şi în 

conformitate cu Regulamentul privind finanţarea campaniilor electorale şi a partidelor politice 

aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3336 din 16 iulie 2010, cu modificările 

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

 

1. Se ia act de raportul privind fluxul mijloacelor băneşti pe parcursul campaniei 

electorale pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014, la situaţia din 11 noiembrie 2014 

(conform anexei), depus de candidatul independent, dl Cernei Oleg, constatîndu-se ca fiind 

prezentat şi întocmit în corespundere cu art. 38 alin. (8) din Codul electoral şi cu Regulamentul 

privind finanţarea campaniilor electorale şi a partidelor politice, aprobat prin hotărîrea Comisiei 

Electorale Centrale nr. 3336 din 16 iulie 2010, cu modificările ulterioare. 

2. Se avertizează concurentul electoral Mişcarea Social-Politică „Ravnopravie”, pentru 

încălcarea art. 38 alin (8) din Codul electoral.  

3. Se atenţionează concurenţii electorali asupra respectării întocmai a prevederilor art.38 

alin.1 lit. a) 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, dl Ciocan, a solicitat să se înainteze propuneri şi întrebări pe marginea 

proiectului. 

 

AU LUAT CUVÎNTUL: 
Dl Alexandru Simionov – a spus că în cadrul ședinței din 11 noiembrie 2014, la examinarea și 

aprobarea raportului financiar al unui concurent electoral, CEC a introdus prevederea legală ce 

ține de «atenționarea de a respecta întocmai prevederile art. 38 alin. (1) lit. a) din Codul 

electoral». În acest sens, a propus identificarea unei formule pe care va merge Comisia, stabilind 

ca fiind circulară sau altfel. 

Raportorul, dl Andrei Volentir – a remarcat că ieri s-a expus deja pe marginea acestei 

probleme, atunci cînd s-a propus excluderea acestui punct. Totodată, a menționat că, în cadrul 

ședinței din 11 noiembrie 2014, cînd au fost aprobate rapoartele financiare ale celor 15 

concurenți electorali, cineva din sală a propus să fie inclus un punct suplimentar în hotărîre, fapt 

pentru care majoritatea membrilor au votat „pentru”.  

 

Preşedintele de şedinţă, dl Ciocan, a solicitat să se înainteze alte întrebări pe marginea 

proiectului. 

Nefiind înaintate întrebări pe marginea proiectului de hotărîre, preşedintele de şedinţă a supus 

votului propunerea de aprobare proiectului în redacția propusă de raportor.  
 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___. 
 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

Hotărîrea nr. 2934 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenţi în şedinţă şi se 

anexează la prezentul proces-verbal. 
 

4. S-A AUDIAT: 

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

unor hotărîri ale Comisiei Electorale Centrale”: 
 

„În data de 11 noiembrie 2014 la Comisia Electorală Centrală a parvenit demersul 

Partidului Politic Uniunea Centristă din Moldova, prin care se solicită înregistrarea unui nou 

simbol electoral. 

În conformitate cu art. 18, art. 26 şi art. 48 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 
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1. Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2889 din 6 noiembrie 2014 „Cu privire la 

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

Partidului Politic Uniunea Centristă din Moldova, a simbolului electoral şi confirmarea 

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

responsabile de finanţe (trezorierul)” se modifică după cum urmează: 

1) în partea motivantă a hotărîrii, textul „care reprezintă conturul hărţii administrativ-

teritoriale a Republicii Moldova susţinută în mîini, cuprins într-un cerc format de textul 

„Uniunea Centristă din Moldova” se substituie prin textul „care reprezintă cuvîntul „ALTFEL” 

inscripţionat cu litere majuscule”; 

2) la punctul 2 din partea dispozitivă a hotărîrii, textul „care reprezintă conturul hărţii 

administrativ-teritoriale a Republicii Moldova susţinută în mîini, cuprins într-un cerc format de 

textul „Uniunea Centristă din Moldova” se substituie prin textul „care reprezintă cuvîntul 

„ALTFEL” inscripţionat cu litere majuscule”. 

2. În anexa la hotărîrea nr. 2920 din 11 noiembrie 2014 „Cu privire la aprobarea 

modelului şi textului buletinului de vot pentru alegerea Parlamentului Republicii Moldova din 30 

noiembrie 2014”, în partea stîngă a celui de-al 25-lea patrulater, simbolul care reprezintă 

conturul hărţii administrativ-teritoriale a Republicii Moldova susţinută în mîini, cuprins într-un 

cerc format de textul „Uniunea Centristă din Moldova” se înlocuieşte cu simbolul care reprezintă 

cuvîntul „ALTFEL” inscripţionat cu litere majuscule. 

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

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

 

Preşedintele de şedinţă, dl Ciocan, a solicitat să se înainteze propuneri şi întrebări pe marginea 

proiectului. 

Nefiind înaintate propuneri și întrebări, preşedintele de şedinţă a supus votului propunerea de 

aprobare proiectului.  

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

Hotărîrea nr. 2935 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenţi în şedinţă şi se 

anexează la prezentul proces-verbal. 

 

5. S-A AUDIAT: 

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

anexei la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2863 din 31 octombrie 2014 „Cu privire la 

înregistrarea persoanelor de încredere din partea Partidului Democrat din Moldova pentru 

alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014”: 

 

„În data de 10 noiembrie 2014 la Comisia Electorală Centrală a parvenit un demers al 

Partidului Democrat din Moldova, prin care se solicită modificarea listei persoanelor de 

încredere. 

În temeiul art. 18, art. 26, art. 45 alin. (3) şi (4) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 

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

 

1. Anexa la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2863 din 31 octombrie 2014 „Cu 

privire la înregistrarea persoanelor de încredere din partea Partidului Democrat din Moldova 

pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014” se modifică după cum urmează: 

1) la poziţia 8 din rubrica „Circumscripţia electorală raională Drochia nr. 18”, cuvintele 

„Bugai Anatolie” se substituie prin cuvintele „Pîslari Nicolae”; 

2) în rubrica „Circumscripţia electorală raională Orhei nr. 25”: 
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la poziţia 7, cuvintele „Ababii Cornel” se substituie prin cuvintele „Lupu Igor”; 

la poziţia 17, cuvintele „Sîrbu Sergiu” se substituie prin cuvintele „Ojog Valeriu”.  

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, dl Ciocan, a solicitat să se înainteze propuneri şi întrebări pe marginea 

proiectului. 

 

AU LUAT CUVÎNTUL: 
Dl Alexandru Simionov – dl Sîrbu Sergiu este candidat, ori persoană de încredere? 

Raportorul, dl Iurie Ciocan – a răspuns că în cazul dat persoana respectivă este persoană de 

încredere.  

 

Preşedintele de şedinţă, dl Ciocan, a solicitat să se înainteze alte întrebări pe marginea 

proiectului. 

Nefiind înaintate întrebări, preşedintele de şedinţă a supus votului propunerea de aprobare 

proiectului.  

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

Hotărîrea nr. 2936 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenţi în şedinţă şi se 

anexează la prezentul proces-verbal. 

 

6. S-A AUDIAT: 

Raportorul Iurie Ciocan – a propus spre aprobare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

înregistrarea persoanelor de încredere din partea Partidului Politic „Partidul Popular din 

Republica Moldova” pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014”: 

 

„Prin demersul din 11 noiembrie 2014, Partidul Politic „Partidul Popular din Republica 

Moldova” a solicitat Comisiei Electorale Centrale înregistrarea a 309 persoane de încredere 

pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014. 

În temeiul art. 18, art. 26 şi art. 45 din Codul electoral nr.1381–XIII din 21 noiembrie 

1997 şi în conformitate cu Regulamentul cu privire la activitatea persoanelor de încredere ale 

concurenţilor electorali, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 382 din 12 

decembrie 2006, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 

 

1. Se înregistrează 309 persoane de încredere din partea Partidului Politic „Partidul  

Popular din Republica Moldova” pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014, conform 

anexei.  

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”.  

 



9/42 

Anexă 

la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale  

nr. __ din 14 noiembrie 2014 

 

Lista  

persoanelor de încredere înregistrate din partea Partidului Politic „Partidul 

Popular din Republica Moldova” pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 

 

Circumscripţia electorală municipală Chişinău nr.1 

Nr. 
Numele, prenumele 

persoanelor de încredere 
Nr. 

Numele, prenumele 

persoanelor de încredere 

1.  Camerzan Mihail 16. Tabac Natalia 

2.  Popov  Vladimir 17. Ţepardei Elvira 

3.  Odobescu Ala 18. Leşan Natalia 

4.  Barcă Sergiu 19.  Bunescu Radion 

5.  Bobu Semion 20. Siminel Andrian 

6.  Ciobanu Alexandru 21. Triboi Gheorghe 

7.  Pîrgari Vitalie 22. Bulan Ivan 

8.  Ceban Dinu 23. Furculiţă Ion 

9.  Tifoi Iurie 24. Ceban Roman 

10.  Ţurcan Valeriu 25. Lozan Victoria 

11.  Volcinschi Alexandru 26. Mititel Veaceslav 

12.  Ceachir Vladimir 27. Oleinic Leonid 

13.  Mămăligă Mihaela 28. Luchian Visarion 

14.  Panaghiu Ion 29. Erhan Alexandru 

15.  Condrea Mihail 30. Dadu Constantin 

Circumscripţia electorală municipală Bălţi nr. 2 

1.  Guțu Larisa 6 Postolachi Nadejda 

2. Cojocari Liviu 7. Dreva Victor 

3. Magnet Elena 8. Coroban Ion 

4. Ţurcan Vera 9. Grossu Victor 

5. Caciura Mihail 10. Zbîrcioc Valeriu 

Circumscripţia electorală raională Anenii Noi, nr.4 

1.  Iliina Elena 7. Condratchi Vasile 

2.  Palii Spiridon 8. Podlisnic Valentina 

3.  Vlas Mihail 9.  Spinachi Svetlana 

4.  Calciu Alexandra 10.  Sîrbu Olga 

5.  Schiopu Elizaveta 11.  Sajina Elena 

6.  Durnea Oleg 12.  Perju Petru 

Circumscripţia electorală raională Briceni nr. 6 

1.  Lavric Gheorghii 8. Slasnii Galina 

2.  Cioclea Iurii 9. Lavric Ilinca 

3.  Rudenco Iaroslav 10. Pichin Alina 

4.  Cioban Gheorghe 11. Ianco Iurii 

5.  Tverdohleb Liudmila 12. Rosu Oxana 

6. Ciornii Alexei 13. Vislotchii Eughenii 

7. Bogulean Serghei   

Circumscripţia electorală raională Cantemir nr. 8 

1.  Gandrabur Nicolae 6.  Șleahtițchi Vasile 

2.  Roman Tudor 7.  Bagrin Serghei 

3.  Munteanu  Gheorghe 8. Raicu Alexei 
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4.  Marcu Stelian 9. Budescu Vasile 

5.  Malachi Vasile 10. Baciu Savelii 

Circumscripţia electorală raională Călăraşi nr. 9 

1.  Curmei Andrei 6. Benderschii Evgheni 

2.  Mihailov Alexei 7. Timuș Nicolae 

3.  Danilenco Tamara 8. Catană Ion 

4.  Chicu Nina 9. Iosob Vasile 

5.  Jușcov Svetlana 10. Cocarcea Ion 

Circumscripţia electorală raională Criuleni nr. 12 

1.  Golovatinschi Maria 6. Podirca Dumitru 

2.  Paţanov Gheorghe 7. Serbinov Andrei 

3.  Cazacu Aliona 8. Guzun Grigore 

4.  Ţurcan Vera 9. Vacarenco Nicolae 

5.  Gavrilaș Andrei 10. Ciobanu Maria 

Circumscripţia electorală raională Donduşeni nr. 13 

1.  Dragalin  Leonid 6.  Moldovan Anatolie 

2.  Munteanu  Victor 7.  Caun Natalia 

3.  Munteanu Tamara 8.  Cîrpă  Victor 

4.  Rotari Vitalie 9.  Galeţcaia Svetlana 

5.  Pușcaș Ala 10.  Diemova  Ana 

Circumscripţia electorală raională Drochia nr. 14 

1.  Şargarovschi Victor 6.  Grigoraș Angela 

2.  Ţurcanu Ștefan 7.  Răilean Valentin 

3.  Veţ Gheorghe 8.  Prisăcaru Iacob 

4.  Melnic Grigore 9.  Griţco Aliona 

5.  Pisar Dumitru 10.  Mărgineanu Natalia 

Circumscripţia electorală raională Dubăsari nr. 15 

1.  Racu Ghenadie 6. Martin Ştefan 

2.  Porubin Oleg 7. Rotari Vasile 

3.  Platon Victor 8. Guriţenco Ion 

4.  Rotari Ruslan 9. Stepco Vasile 

5.  Criviţchii Alexandr 10. Ctitor Ion 

Circumscripţia electorală raională Edineţ nr. 16 

1.  Rosca Pavel 8. Romanas Liviu 

2.  Scutaru Ion 9. Grasu Genadii 

3.  Istratii Vasilii 10. Bublitchii Mihail 

4.  Gutu Iurii 11. Gurau Lilia 

5.  Popovici Ion 12. Gudumac Genadi 

6.  Rusu Marin 13. Cruglitchi Oleg 

7.  Vesmirschii Leonid   

Circumscripţia electorală raională Făleşti nr. 17 

1.  Corlăteanu Larisa 6. Căruntu Constantin 

2.  Furtună Iurie 7. Bantiuc Vasile 

3.  Popuşoi Iurie 8. Osoianu Ion 

4.  Ifodi Lilia 9. Lungu Nicolae 

5.  Cumpanici Petru 10. Pasat Vitalie 

Circumscripţia electorală raională Floreşti nr. 18 

1.  Grosu Igor 9. Dumbrava Tudor 

2.  Donos Gheorge 10. Căpătici Boris 

3.  Botnariuc Alexei 11. Cucet Oxana 

4.  Bulai Dinu 12. Policarp Igor 
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5.  Pridorojnov Semion 13. Grădinaru Tudor 

6.  Burduja Mircea 14. Gonța Ilie 

7.  Ixari Aurelia 15. Gutium Igor 

8.  Radu Iurie   

Circumscripţia electorală raională Glodeni nr. 19 

1.  Gîrla Victor 6.  Tudor Grigore 

2.  Paiu Boris 7.  Secher Raisa 

3.  Pleșcanu Ion 8. Grosu Octavian 

4.  Pasat Parascovia 9. Lefter Gheorghe 

5.  Creţu Cristina 10. Guşan Olesea 

Circumscripţia electorală raională Hînceşti nr. 20 

1.  Podolianu  Ion 6. Panfil  Ion 

2.  Baltă  Maria 7. Zadic  Mihail 

3.  Donici  Denis 8. Copăcianu  Nicolae 

4.  Calmîș  Iulian 9. Chitic  Ion 

5.  Donici  Olga 10. Chîrlan  Serghei 

Circumscripţia electorală raională Ialoveni nr. 21 

1.  Gojin Veaceslav 9. Covali Gheorghe 

2.  Zmeu Vasile 10. Culai Natalia 

3.  Costaș Ion 11. Paladii Cătălina 

4.  Melega Maria 12. Poterianu Lilia 

5.  Gojin Natalia 13. Cătărău Cristina 

6.  Eremia Natalia 14. Ciorescu Fiodor 

7. Gore Anastasia 15. Papuc Ștefan 

8. Frunză Elena   

Circumscripţia electorală raională Leova nr. 22 

1.  Antoniu Gheorghe 6.  Pucalev Viorica 

2.  Lungu Iurie 7.  Trandafir Mihai 

3.  Chirila Serghei 8.  Boico Olesea 

4.  Dimcea Ecaterina 9.  Gumeniţa Iurie 

5.  Lungu Svetlana 10.  Joltoianu Iachim 

Circumscripţia electorală raională Nisporeni nr. 23 

1.  Croitoru Ion 6. Caşu Serghei 

2.  Munteanu Vasile 7. Curagău Iurie 

3.  Dosca Nicolae 8. Ciorici Maria 

4.  Gonţa Vasile 9. Leahu Constantin 

5.  Teleman Iurie 10. Stamati Vasile 

Circumscripţia electorală raională Ocniţa nr. 24 

1.  Croitoru Tamara 6. Matveiciu Dumitru 

2.  Popova Raisa 7. Curtean Andrei 

3.  Popov Mihai 8. Curtean Victoria 

4.  Cosarciuc Mihai 9. Găină Ştefan 

5.  Cosarciuc Andrei 10. Matveiciu Zina 

Circumscripţia electorală raională Orhei nr. 25 

1.  Andritchi Angela 6. Cliusnicov Gheorghe 

2.  Iurcu Lucia 7. Cliusnicov Valentina 

3.  Andries Aliona 8. Domente ZInaida 

4.  Andries Mihai 9. Ciloci Nicolae 

5.  Ştelman Serghei   

Circumscripţia electorală raională Rezina nr. 26 

1.  Radulov Petru 6. Gonta Ilie 
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2.  Cincilei Iurie 7. Moraru Sergiu 

3.  Capbatut Dumitru 8. Cotoman Valeriu 

4.  Dubceac Adelina 9. Burjacovschi Valeriu 

5.  Cojocaru Zinaida 10. Gorbatenchi Elena 

Circumscripţia electorală raională Rîşcani nr. 27 

1.  Ropot Victor 6.  Grulea  Petru 

2.  Matvievici Valentin 7.  Pușcari  Galina 

3.  Axentiuc  Dan 8.  Guțu  Galina 

4.  Babinețchi Vasilii 9.  Gorbataia  Marina 

5.  Varzari  Ion 10.  Botnaru Viorica 

Circumscripţia electorală raională Sîngerei nr. 28 

1.  Agachi Maria 7. Motruc Iurie 

2.  Bogonovschi Ion 8. Bulgaru Leonid 

3.  Crucieru Vasile 9. Bandac Nichifor 

4.  Boleac Margareta 10. Bradu Ion 

5.  Dodiţă Constantin 11. Mereniuc Ion 

6.  Balan Iurie 12. Carcea Ştefan 

Circumscripţia electorală raională Soroca nr. 29 

1.  Bădărău Mihai 6. Barajin Cristina 

2.  Dolea Leonid 7. Roşca Arjentina 

3.  Botnari Boris 8. Lisnevschi Tamara 

4.  Cebotari Mihail 9. Grincu Ion 

5.  Celac Stela 10. Chiroşca Nicoleta  

Circumscripţia electorală raională Şoldăneşti nr. 31 

1.  Bisericanu Andrei 6.  Zaremba Svetlana 

2.  Lesan Parascovia 7.  Stajilova Ludmila 

3.  Gonta Vladimir 8.  Cebotari Serghei 

4.  Colesnic Vasile 9.  Medinschii Svetlana 

5.  Lefter Nicolai 10.  Druciuc Ana 

Circumscripţia electorală raională Teleneşti nr. 34 

1.  Stănilă Simion 6. Duminica Nicoleta 

2.  Vulpe Grigore 7. Rusu Inga 

3.  Cotlau Victor 8. Colun Tatiana 

4.  Pălăduță Lilia 9. Cotruță Vera 

5.  Balan Vasile 10. Cotruță Sergiu 

Circumscripţia electorală raională Ungheni nr. 35 

1.  Angheluta Ana 6. Mardari Nicolae 

2.  Culeac Elena 7. Didu Vasile 

3.  Vrabie Viorel 8. Nanu Ion 

4.  Covali Mihai 9. Visan Vasile 

5.  Tugulea Mihai 10. Cebotaru Rodica 

 

Totodată, raportorul, dl Iurie Ciocan, a menționat că în urma verificării s-a constatat că toate 

persoanele respective sunt cetățeni ai Republicii Moldova, sunt majori, nu sunt decăzuți din 

drepturile electorale și sunt abilitate cu dreptul de a fi persoanele de încredere din partea 

concurentului electoral în conformitate cu legislația în vigoare. 

 

Preşedintele de şedinţă, dl Ciocan, a solicitat să se înainteze întrebări pe marginea proiectului. 

Nefiind înaintate întrebări, preşedintele de şedinţă a supus votului propunerea de aprobare 

proiectului.  
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REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

Hotărîrea nr. 2937 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenţi în şedinţă şi se 

anexează la prezentul proces-verbal. 

 

7. S-A AUDIAT: 

Raportorul Alexandru Simionov – a propus spre aprobare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

înregistrarea persoanelor de încredere din partea Partidului Liberal pentru alegerile parlamentare 

din 30 noiembrie 2014”: 

 

„Prin demersul din 12 noiembrie 2014, Partidul Liberal a solicitat Comisiei Electorale 

Centrale înregistrarea a 6 persoane de încredere pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 

2014.  

În temeiul art. 18, 26 şi 45 din Codul electoral nr.1381–XIII din 21 noiembrie 1997 şi în  

conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la activitatea persoanelor de încredere ale 

concurenţilor electorali, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 382 din 12 

decembrie 2006, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 

 

1. Se înregistrează 6 persoane de încredere din partea Partidului Liberal pentru alegerile 

parlamentare din 30 noiembrie 2014, care vor reprezenta interesele partidului în următoarele 

circumscripţii electorale: 

- în circumscripţia electorală raională Căuşeni nr. 10: Babin Sergiu; 

- în circumscripţia electorală raională Ialoveni nr. 21: Bivol Ion, Bînzari Victor, Ciocan     

Tudor, Gîscă Serghei; 

- în circumscripţia electorală raională Ungheni nr. 35: Lungu Alexandru. 

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, dl Ciocan, a solicitat să se înainteze întrebări pe marginea proiectului. 

Nefiind înaintate întrebări, preşedintele de şedinţă a supus votului propunerea de aprobare 

proiectului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

Hotărîrea nr. 2938 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenţi în şedinţă şi se 

anexează la prezentul proces-verbal. 

 

8. S-A AUDIAT: 

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

înregistrarea persoanelor de încredere din partea candidatului independent Doga Anatolie pentru 

alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014”: 

 

„Prin demersul din 13 noiembrie 2014, candidatul independent Doga Anatolie a solicitat 

Comisiei Electorale Centrale înregistrarea a 16 persoane de încredere pentru alegerile 

parlamentare din 30 noiembrie 2014.  

În temeiul art. 18, 26 şi 45 din Codul electoral nr.1381–XIII din 21 noiembrie 1997 şi în  

conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la activitatea persoanelor de încredere ale 

concurenţilor electorali, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 382 din 12 

decembrie 2006, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 
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1. Se înregistrează 16 persoane de încredere din partea candidatului independent Doga 

Anatolie pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014, care îi vor reprezenta interesele în 

următoarele circumscripţii electorale: 

- în circumscripţia electorală municipală Chişinău nr.1: Gulian Veaceslav, Bucur Ion, 

Digori Ion, Bucur Ana, Bucur Anastasia, Lipadatu Mihai, Bucur Liuba, Coşneanu Alexei; 

- în circumscripţia electorală raională Anenii Noi nr. 4: Damaschin Nicolae, Liurca 

Tudor, Popa Vasile; 

- în circumscripţia electorală raională Călăraşi nr. 9: Gheorghe Ala; 

- în circumscripţia electorală raională Căuşeni nr. 10: Caşu Alexei; 

- în circumscripţia electorală raională Orhei nr. 25: Digori Marin, Frătescu Vasile, Gulian 

Svetlana.  

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, dl Ciocan, a solicitat să se înainteze întrebări şi propuneri la proiect. 

Nefiind înaintate întrebări şi propuneri, preşedintele de şedinţă a supus votului propunerea de 

aprobare proiectului de hotărîre în redacția propusă de raportor. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

Hotărîrea nr. 2939 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenţi în şedinţă şi se 

anexează la prezentul proces-verbal. 

 

9. S-A AUDIAT: 

Preşedintele de şedinţă, dl Ciocan, înainte de a examina proiectul de hotărîre „Cu privire la 

acreditarea observatorilor naţionali din partea Asociaţiei obşteşti Asociaţia pentru Apărarea 

Drepturilor Femeilor „FEMILIA” în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 

noiembrie 2014” a întrebat dacă în sala de ședințe sunt prezenți reprezentanții Asociației obștești 

„FEMILIA” și a solicitat persoanelor respective să se înregistreze în calitate de participanți la 

ședință. După asta preşedintele de şedinţă a oferit cuvîntul raportorului pentru a prezenta 

proiectul de hotărîre. 

 

Raportorul Svetlana Guțu – a propus spre aprobare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

acreditarea observatorilor naţionali din partea Asociaţiei obşteşti Asociaţia pentru Apărarea 

Drepturilor Femeilor „FEMILIA” în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 

noiembrie 2014”: 

 

„Asociaţia obştească Asociaţia pentru Apărarea Drepturilor Femeilor „FEMILIA” a 

înaintat Comisiei Electorale Centrale un demers privind acreditarea a 7 persoane în calitate de 

observatori naţionali pentru monitorizarea alegerilor parlamentare din data de 30 noiembrie 

2014. 

Asociaţia obştească Asociaţia pentru Apărarea Drepturilor Femeilor „FEMILIA” este o 

asociaţie calificată ce se ocupă, conform statutului ei, de apărarea drepturilor omului şi a 

valorilor democratice. 

În temeiul art. 18 şi 63 alin. (4) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 

şi în conformitate cu pct. 5 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: 
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1. Se acreditează în calitate de observatori naţionali 7 persoane (conform anexei) din 

partea Asociaţiei obşteşti Asociaţia pentru Apărarea Drepturilor Femeilor „FEMILIA” în 

vederea monitorizării alegerilor parlamentare din data de 30 noiembrie 2014. 

2. În activitatea lor persoanele acreditate se vor călăuzi de Constituţia Republicii 

Moldova, Codul electoral, Regulamentul privind statutul observatorilor şi procedura de 

acreditare a acestora, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 332 din 24 

octombrie 2006, precum şi de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte. 

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

Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu respectarea 

prevederilor Legii privind protecţia datelor cu caracter personal”.  

 

Anexă 

la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale 

 nr. __ din 14 noiembrie 2014 

 

Lista 

 persoanelor acreditate din partea Asociaţiei obşteşti Asociaţia pentru Apărarea 

Drepturilor Femeilor „FEMILIA” în calitate de observatori naţionali pentru 

monitorizarea alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 

 

Nr. 

d/o 
Numele, prenumele 

Seria, numărul actului 

de identitate 

1.  Rogatiniuc Iana A28096995 

2.  Companţeva Liudmila A07078160 

3.  Ucraineţ Anastasia A37086131 

4.  Rotari Irina A01103544 

5.  Sandu Olga A48146889 

6.  Spînu Vasile A44076037 

7.  Chimacovschii Valentin A48103400 

 

Preşedintele de şedinţă, I. Ciocan, a constatat că întrebări din partea membrilor CEC către 

raportor nu sînt şi a solicitat să-i fie adresate întrebări reprezentantului Asociației obștești 

„FEMILIA”. 

 

AU LUAT CUVÎNTUL: 
Dl Andrei Volentir – a întrebat-o pe dna Liudmila Savastin, reprezentantul Asociației obștești 

„FEMILIA” dacă asociația respectivă solicită prima dată o asemenea acreditare. 

Dna Liudmila Savastin, reprezentantul Asociației obștești „FEMILIA” – a răspuns că au 

fost acreditați în anul 2011 pentru monitorizarea alegerilor locale generale. 

Dl Andrei Volentir – în mai multe circumscripții sau într-o anumită circumscripție? 

Dna Liudmila Savastin – în mai multe circumscripții. 

Dl Andrei Volentir – cîți observatori ați avut atunci? 

Dna Liudmila Savastin – în anul 2011 am avut 11 observatori. 

Dl Andrei Volentir – ați făcut careva training-uri? 

Dna Liudmila Savastin – da, în anul 2011 și acum. Pentru desfășurarea training-ului l-am 

invitat pe dl Nicolae Țveatcov. 

 

Preşedintele de şedinţă, dl Ciocan, a constatat lipsa întrebărilor din partea membrilor către 

reprezentantul asociației obștești și a propus să se purceadă la dezbateri. 
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AU LUAT CUVÎNTUL: 

Dl Alexandru Simionov – a propus reprezentanților asociației obștești în cauză să invite 

reprezentanții CICDE în vederea efectuării instruirii în domeniul electoral. 

Dl Andrei Volentir – a întrebat dacă dl Simionov are în vedere completarea acestui proiect de 

hotărîre cu o mențiune că se obligă organizația respectivă să urmeze un training. 

Dl Alexandru Simionov – a răspuns că a avut în vedere completarea proiectului de hotărîre cu o 

mențiune prin care se va garanta posibilitatea efectuării unei instruiri. 

Preşedintele de şedinţă, dl Ciocan – a remarcat că garantarea este asigurată de statutul CICDE 

ca instituție ce activează pe lîngă CEC.  

 

Preşedintele de şedinţă a constatat lipsa doritorilor de a lua cuvîntul la dezbateri, după care a 

supus votului propunerea de aprobare proiectului de hotărîre. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

Hotărîrea nr. 2940 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenţi în şedinţă şi se 

anexează la prezentul proces-verbal. 

 

10. S-A AUDIAT: 

Raportorul Svetlana Guțu – a propus spre aprobare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

acreditarea experţilor electorali internaţionali din partea Comisiei Electorale Centrale a 

Republicii Azerbaidjan în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014”: 

 

„Comisia Electorală Centrală a Republicii Azerbaidjan a înaintat Comisiei Electorale 

Centrale un demers privind acreditarea a trei reprezentanţi în calitate de experţi electorali 

internaţionali la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014. 

În temeiul art. 18 şi 63 alin. (3) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 

şi în conformitate cu pct. 5 şi 15 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. Se acreditează în calitate de experţi electorali internaţionali trei persoane din partea 

Comisiei Electorale Centrale a Republicii Azerbaidjan la alegerile parlamentare din 30 

noiembrie 2014, conform anexei. 

2. În activitatea lor persoanele acreditate se vor călăuzi de Constituţia Republicii 

Moldova, Codul electoral şi Regulamentul privind statutul observatorilor şi procedura de 

acreditare a acestora, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 332 din 24 

octombrie 2006, precum şi de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte. 

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

Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu respectarea 

prevederilor Legii privind protecţia datelor cu caracter personal”.  
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Anexă 

                                      la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale  

nr. ___ din 14 noiembrie 2014 

 

Lista 

 persoanelor acreditate din partea Comisiei Electorale Centrale a Republicii Azerbaidjan 

în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 

 

Nr. 

d/o 
Numele Prenumele Paşaport Cetăţenia 

1. Aliyeva Kamala P3985590 Republica Azerbaidjan 

2. Yusifbayli Rashid S0120816 Republica Azerbaidjan 

3. Mammadova Vafa P5367428 Republica Azerbaidjan 

 

Preşedintele de şedinţă, dl Ciocan, a solicitat să se înainteze întrebări şi propuneri la proiect. 

Nefiind înaintate întrebări şi propuneri, preşedintele de şedinţă a supus votului propunerea de 

aprobare proiectului de hotărîre. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

Hotărîrea nr. 2941 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenţi în şedinţă şi se 

anexează la prezentul proces-verbal. 

 

11. S-A AUDIAT: 

Raportorul Svetlana Guțu – a propus spre aprobare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

acreditarea unui observator internațional din partea Ambasadei Ungariei în Republica Moldova 

în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014”: 

 

„Ambasada Ungariei în Republica Moldova a înaintat Comisiei Electorale Centrale un 

demers privind acreditarea unei persoane în calitate de observator internaţional în vederea 

monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014. 

În temeiul art. 18 şi 63 alin. (3) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 

şi în conformitate cu pct. 5 şi 15 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. Se acreditează în calitate de observator internaţional dl Kudrjavcev Jeno (cetăţean al 

Ungariei, paşaport nr. AB0070152) din partea Ambasadei Ungariei în Republica Moldova în 

vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014. 

2. În activitatea sa persoana acreditată se va călăuzi de Constituţia Republicii Moldova, 

Codul electoral şi Regulamentul privind statutul observatorilor şi procedura de acreditare a 

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

precum şi de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte. 

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

Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu respectarea 

prevederilor Legii privind protecţia datelor cu caracter personal”.  

 

Preşedintele de şedinţă, dl Ciocan, a solicitat să se înainteze întrebări şi propuneri la proiect. 
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AU LUAT CUVÎNTUL: 
Dl Alexandru Simionov – a întrebat dacă la poziția nr. 11 “Nereuța Natalia” corect este indicată 

seria pașaportului. 

Preşedintele de şedinţă, dl Ciocan – a precizat că la moment se examinează proiectul cu privire 

la solicitarea parvenită din partea Ambasadei Ungariei privind acreditarea unei persoanei în 

calitate de observator internațional. 

 

Preşedintele de şedinţă, dl Ciocan, a constatat că membrii CEC nu mai au întrebări întrebări către 

raportor și propuneri la proiect și a oferit cuvîntul reprezentanților concurenților electorali să 

adreseze întrebări raportorului. 

 

AU LUAT CUVÎNTUL: 
Dna Alina Russu – a întrebat din ce motiv nu s-au exclus din proiectul de hotărîre datele 

pașaportului cetățeanului din Ungaria, referindu-se la protecția datelor cu caracter personal.  

Preşedintele de şedinţă, dl Ciocan – a adus la cunoștință dnei Alina Russu că la publicarea 

hotărîrilor se ține cont de respectarea prevederilor cu privire la protecţia datelor cu caracter 

personal. 

Dna Alina Russu – l-a mulțumit pe dl Ciocan pentru informare și a reiterat că în proiectul de 

hotărîre trebuie să fie respectată prevederea legală cu privivre la protecția datelor cu caracter 

personal.  

Preşedintele de şedinţă, dl Ciocan – a informat-o pe dna Russu că indicarea datelor 

pașaportului în hotărîre este o cerință obligatorie, menționînd că atunci cînd se pune la vot un 

proiect Comisia trebuie să fie sigură pentru cine votează. Totodată, a adăugat că în urma 

publicării hotărîrilor numai Comisia are acces la datele cu caracter personal. 

 

Preşedintele de şedinţă, dl Ciocan, a solicitat să se înainteze alte propuneri la proiect. 

Nefiind înaintate propuneri, preşedintele de şedinţă a supus votului propunerea de aprobare 

proiectului de hotărîre. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

Hotărîrea nr. 2942 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenţi în şedinţă şi se 

anexează la prezentul proces-verbal. 

 

12. S-A AUDIAT: 

Raportorul Svetlana Guțu – a propus spre aprobare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

acreditarea observatorilor internaționali din partea Institutului Republican Internațional (IRI) în 

vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014”: 

 

„Institutul Republican Internațional (IRI) a înaintat Comisiei Electorale Centrale un demers 

privind acreditarea a două persoane în calitate de observatori internaţionali în vederea 

monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014. 

În temeiul art. 18 şi 63 alin. (3) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 și 

în conformitate cu pct. 5 şi 15 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. Se acreditează în calitate de observatori internaţionali două persoane din partea 

Institutului Republican Internațional (IRI) în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 

30 noiembrie 2014, conform anexei. 
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2. În activitatea lor persoanele acreditate se vor călăuzi de Constituţia Republicii Moldova, 

Codul electoral şi Regulamentul privind statutul observatorilor şi procedura de acreditare a 

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

precum şi de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte. 

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

Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu respectarea 

prevederilor Legii privind protecţia datelor cu caracter personal”.  

Anexă 

                                         la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale  

nr.___ din 14 noiembrie 2014 

 

Lista 

 persoanelor acreditate din partea Institutului Republican Internațional (IRI)  

în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 

 

Nr. 

d/o 
Numele Prenumele Paşaport Cetăţenia 

1. Rader Steven Palmer 488936813 Statele Unite ale Americii 

2. Sacovici Nadejda A03152588 Republica Moldova 

 

Preşedintele de şedinţă, dl Ciocan, a solicitat să se înainteze întrebări pe marginea proiectului. 

  

AU LUAT CUVÎNTUL: 
Dl Alexandru Simionov – a menționat că Comisia Electorală Centrală acreditează din partea 

unor organizații internaționale persoanele în calitate de observatori internaționali, în caz dacă ele 

nu dețin cetățenia Republicii Moldova, iar pe celelalți – în calitate de observatori naționali. În 

această ordine de idei, a întrebat-o pe dna Guțu ce calitate va deține reprezentantul IRI, dna 

Sacovici Nadejda, cea de interpret sau cea de observator, ori persoana respectivă va îmbina 

aceste două poziții.  

Raportorul, dna Svetlana Guțu – a menționat că, conform datelor prezentate de către 

solicitant, dna Sacovici Nadejda deține cetățenia dublă și este angajată în IRI.  

Dl Alexandru Simionov – a specificat că dacă persoana deține nu numai cetățenia Republicii 

Moldova, dar și alta, printre materialele anexate la demers trebuie să fie și un alt act de identitate. 

Raportorul, dna Svetlana Guțu – a spus că, reieșind din faptul că dna Sacovici Nadejda are 

cetățenia dublă, în caz de necesitate, se va solicita IRI să prezente Comisiei o copie de pe al 

doilea pașaport pentru anexarea la dosar. 

Dl Alexandru Simionov – a propus amînarea proiectului pentru clarificarea situației în cauză, 

explicînd aceasta necesitatea prin faptul că în anexă la hotărîrea respectivă trebuie să fie indicat 

clar cetățenia al cărui stat o deține persoana respectivă și în ce calitate va participa la alegeri – în 

calitate de interpret sau de observator. 

Preşedintele de şedinţă, dl Ciocan – a menționat că din partea IRI a parvenit o solicitare pentru 

acreditare a 2 observatori, ci nu interpreți. 

Dl Alexandru Simionov – a remarcat că în cazuri legate de organizații internaționale, CEC, 

tradițional, a solicitat prezentarea informațiilor de către instituțiile abilitate și, de aceea, a întrebat 

dacă instituția abilitată respectivă s-a expus pe marginea problemei discutate mai sus. 

Preşedintele de şedinţă, dl Ciocan – a menționat că IRI este înregistrat ca o instituție cu statut 

de ONG în Republica Moldova, deci, are statut de filială a IRI în RM. Totodată, a informat că 

conducătorul acestei instituției dl Rader Steven este acreditat la MAEIE ca reprezentant cu drept 

de ședere, cu respectivele privelegii care îi revin în RM.  

Dl Alexandru Simionov – a întrebat dacă la materialele demersului sînt anexate copiile 

documentelor de reprezentanță în Republica Moldova de la MAEIE, extrasul din Registrul de 

stat al organizaţiilor necomerciale și alte documente care ar confirma statutul instituției. 
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Preşedintele de şedinţă, dl Ciocan – a confirmat faptul că la dosar sînt anexate documentele de 

reprezentanță în RM. 

Dl Alexandru Simionov – a menționat că într-o anumită perioadă IRI și-a sistat activitatea sa și 

a schimbat sediul. 

Preşedintele de şedinţă, dl Ciocan – a remarcat că sistarea nu înseamnă lichidarea personalității 

juridice, afirmînd că trebuie de pornit de la statut. Totodată, a cerut dnei raportor să aducă 

clarități în situația creată. 

Raportorul, dna Svetlana Guțu – a spus că documentele solicitate de dl Simionov nu sunt 

anexate la dosar.  

 

Preşedintele de şedinţă, dl Ciocan, a solicitat să se înainteze propuneri la proiect. 

 

AU LUAT CUVÎNTUL: 
Dl Alexandru Simionov – a propus amînarea examinării chestiunii în cauză pentru următoarea 

şedinţă a Comisiei, în vederea verificării existenței personalității juridice IRI în Republica 

Moldova.  

Preşedintele de şedinţă, dl Ciocan – a propus introducerea în proiectul de hotărîre a unui 

amendament, prin care se va menționa că este vorba de un observator internațional și de un 

observator național, pornind de la faptul că dl Rader Steven este cetățean al SUA, iar dna 

Sacovici Nadejda este cetățean al RM. 

Dl Andrei Volentir – a susținut propunerea dlui președinte de şedinţă. Totodată, a remarcat că 

organizația respectivă este înregistrată, pur și simplu activitatea ei a fost suspendată doar în 

perioada de tristă pomină și numai pentru o scurtă perioadă de timp, însă mai târziu organizația a 

fost reînregistrată și la moment activează în regim normal. În același timp, a propus de a acredita 

o persoană în calitate de observator internațional, dar alta – în calitate de observator național. 

Dl Vadim Moțarschi – a întrebat dacă la dosar este anexat extras valabil din Registrul de stat al 

organizaţiilor necomerciale, invocînd că potrivit pct. 9 Regulamentului privind statutul 

observatorilor şi procedura de acreditare a acestora, organizația înregistrată în Republica 

Moldova prezintă un extras valabil eliberat cu cel mult 6 luni pînă la momentul prezentării.  

Raportorul, dna Svetlana Guțu – a răspuns că la materialele prezentate de către IRI nu este 

anexat extrasul respectiv din Registrul de stat al organizaţiilor necomerciale. 

 

Preşedintele de şedinţă a supus votului amînarea examinării proiectului respectiv de hotărîre 

pentru completarea dosarului și aducerea lui în conformitate cu prevederile Regulamentului sus-

menționat.  

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____3____, Contra ____2_____, S-au abţinut ___2___. 

 

Preşedintele de şedinţă a constatat că propunerea de amînare proiectului nu a întrunit majoritatea 

de voturi. Totodată, a menționat că retrage propunerea respectivă, pornind de la faptul că totuți 

dosarul trebuie să fie completat și a propus amînarea proiectului de hotărîre. 

Preşedintele de şedinţă a supus votului proiectul de hotărîre prezentat de raportor. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____4____, Contra ____3_____, S-au abţinut ___0___. 

 

Preşedintele de şedinţă a constatat că nu a întrunit majoritatea de voturi și a solicitat ca dna 

Svetlana Guțu să coordoneze, în comun cu direcția respectivă din cadrul Aparatului CEC, 

completarea dosarului și aducerea acestuia în concordanța cu prevederile Regulamentului privind 

statutul observatorilor şi procedura de acreditare a acestora. 
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AU LUAT CUVÎNTUL: 
Dl Sergiu Gurduza, reprezentantul cu drept de vot consultativ în CEC din partea PLDM – 

consideră că nu este necesar ca Asociația să facă un extras, deoarece Registrul de stat 

organizațiilor necomerciale este public, și este suficient de intrat pe pagina web a Ministerului 

Justiției și de accesat Registrul respectiv pentru a vedea extrasul în cauză. 

Preşedintele de şedinţă, dl Ciocan – a menționat că Regulamentul privind statutul 

observatorilor şi procedura de acreditare a acestora prevede prezentarea extrasului în forma 

printată pe hîrtie, fapt care presupune solicitarea și prezentarea lui, cu anexarea la dosar. 

 

13. S-A AUDIAT: 

Raportorul Svetlana Guțu – a propus spre aprobare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

acreditarea unor observatori naţionali din partea concurentului electoral Partidul Democrat din 

Moldova în secţiile de votare constituite în afara Republicii Moldova în vederea monitorizării 

alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014”: 

 

„Concurentul electoral Partidul Democrat din Moldova a înaintat Comisiei Electorale 

Centrale un demers privind acreditarea a 12 persoane în calitate de observatori naţionali în 

secţiile de votare constituite în afara Republicii Moldova, pentru monitorizarea alegerilor 

parlamentare din data de 30 noiembrie 2014. 

În temeiul   art. 18 şi 63 alin. (2) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 

şi în conformitate cu pct. 5 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. Se acreditează 12 persoane (conform anexei) în calitate de observatori naţionali din 

partea concurentului electoral Partidul Democrat din Moldova în secţiile de votare constituite în 

afara Republicii Moldova, în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 

2014. 

2. Acreditarea în cauză nu poate servi drept pretext pentru obţinerea documentelor de 

călătorie şi de şedere în afara hotarelor Republicii Moldova. 

3. În activitatea lor persoanele acreditate se vor călăuzi de Constituţia Republicii 

Moldova, Codul electoral, Regulamentul privind statutul observatorilor şi procedura de 

acreditare a acestora, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 332 din 24 

octombrie 2006, precum şi de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte. 

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, cu respectarea 

prevederilor Legii privind protecţia datelor cu caracter personal”.  

Anexă 

la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale 

 nr. ___ din 14 noiembrie 2014 

 

Lista 

 persoanelor acreditate din partea concurentului electoral Partidul Democrat din Moldova 

în secţiile de votare constituite în afara Republicii Moldova 

în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 

 

Nr. 

d/o 
Numele, prenumele 

Seria, numărul 

actului de identitate 
Secţia de votare 

1. Chetrari Maia A3520211 
nr. 310,  or. Roma,  

Republica Italiană 

2. Rîbac Aurel A3679388 nr. 312 , or. Perugia, 
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Republica Italiană  

3. Cornea Maria  B0276258 
nr. 314,  or. Bologna, 

Republica Italiană 

4. Ermurachi Veaceslav A3713173 
nr. 316, or. Padova, 

Republica Italiană 

5. Pistol Victoria B0104061 
nr. 317, or. Mestre, 

Republica Italiană 

6. Ţurcanu Iulia A3530956 
nr. 319, or. Torino,  

Republica Italiană 

7. Golban Vadim A3213084 
nr. 322, or. Milano, 

Republica Italiană  

8. Guţu Igor A3191995 
nr. 326, or. Treviso, 

Republica Italiană 

9. Duca Maria  B0558018 
nr. 329, or. Ferrara, 

Republica Italiană 

10. Cazacu Mihaela  A3791814 
nr. 332, or. Modena, 

Republica Italiană 

11. Nereuța Natalia AA0111485 
nr. 356, or. Sacramento, 

Statele Unite ale Americii 

12. Rusu Victor  A3620810 
nr. 389, or. Praga,  

Republica Cehă 

 

Preşedintele de şedinţă, dl Ciocan, a solicitat să se înainteze întrebări şi propuneri la proiect. 

  

AU LUAT CUVÎNTUL: 
Dl Alexandru Simionov – seria (“AA”) actului de identitate a dnei Nereuța Natalia este indicată 

greșit în anexă la hotărîrea sau este o serie nouă a actului de identitate? 

Preşedintele de şedinţă, dl Ciocan – seria (“AA”) actului de identitate este o serie nouă a 

pașaportului de culoare bordo. 

Dl Alexandru Simionov – a întrebat dacă persoanele, cărora li s-a solicitat acreditarea, în 

special dna Chetrari Maia, dl Ermurachi Veaceslav, dl Golban Vadim și dl Rusu Victor activează 

în cadrul misiunilor diplomatice a Republicii Moldova sau oficiilor consulare în țările respective. 

Raportorul, dna Svetlana Guțu – a răspuns că toate persoanele sunt din Republica Moldova, și 

anume din Drochia, Dondușeni, Chișinău, dar nu din afara țării. 

 

Preşedintele de şedinţă, dl Ciocan, a constatat că din partea membrilor CEC nu sunt întrebări la 

raportor și a cerut reprezentantul PDM cu drept de vot consultativ în CEC să concretizeze dacă 

cetățeni, cărora li s-a solicitat acreditarea, sunt angajați în serviciul diplomatic. 

 

Dl Lilian Deliu – a spus că persoanele, cărora li s-a solicitat acreditarea, sunt cetățeni ai 

Republicii Moldova și n-au nici o legătură cu serviciu diplomatic. 

 

Preşedintele de şedinţă, dl Ciocan, a solicitat să se înainteze întrebări şi propuneri la proiect. 

 

AU LUAT CUVÎNTUL: 
Dl Andrei Volentir – consideră că punctul 2 “Acreditarea în cauză nu poate servi drept pretext 

pentru obținerea documentelor de cățătorie și de ședere în afara hotarelor Republicii Moldova” 

este de prisos. Totodată, a remarcat că hotărîrea CEC în orice caz nu este un act de autoritate 
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pentru autoritățile statelor străine, fiindcă competența Comisiei se răsfrînge pe teritoriul RM. De 

asemenea, a menționat că în Legea privind actele de identitate din sistemul naţional de 

paşapoarte se prevede clar care acte se prezintă pentru eliberarea pașaportului. Cu toate acestea, 

a spus că nu vede cum hotărîrea CEC “poate servi drept pretext pentru obținerea unui 

document” și a propus excluderea pct. 2 din proiectul de hotărîre.  

Preşedintele de şedinţă, dl Ciocan – a menționat că se va expune asupra necesității acestui 

punct la ”Dezbateri ”. 

Dna Alina Russu – pornind de la faptul că în conformitate cu art. 63 din Codul electoral 

observatorii naționali sunt acreditați de către consiliile electorale de circumscripție și este evident 

că birourile electorale deschise peste hotare fac parte din circumscripția electorală municipală 

Chișinău, de ce este necesar ca anume acești observatori naționali să fie acreditați de către CEC 

ci nu de către CECE mun. Chișinău? 

Raportorul, dna Svetlana Guțu – a răspuns că nu este necesară acreditarea de către CEC și nici 

nu este o încălcare, dacă persoanele s-au adresat la Comisia Electorală Centrală. 

Dna Alina Russu – a spus că în conformitate cu art. 63 din Codul electoral observatori naționali 

acreditaţi de către CEC și CECE monitorizează alegerile, reieșind din aria geografică. În acest 

sens, consideră necesară specificarea în anexă la hotărîre a secției de votare unde i se va da voie 

observatorilor respectivi să monitorizeze alegerile. 

Dl Andrei Volentir – i-a atras atenția dnei Russu că conform alin. 2 art. 63 al Codului electoral 

“la cererea concurenților electorali, Comisia Electorală Centrală acreditează cîte un observator 

pentru monitorizarea alegerilor în secțiile de votare constituite în afara Republicii Moldova”, 

afirmînd astfel că proiectul respectiv este întocmit în corespundere cu prevederile legale. 

 

Președintele de ședința a constatat că întrebările s-au epuizat, că a fost făcută numai o 

propunerea din partea dlui Andrei Volentir privind excluderea pct. 2 din hotărîrea și a propus să 

treacă la dezbateri. 

 

DEZBATERI: 

Preşedintele de şedinţă, dl Ciocan – a propus păstrarea pct. 2 din următoarele considerente: ,,în 

cazul înregistrării concurenților electorali, conform hotărîrii, CEC menționează necesitatea 

respectării art. 13 alin. (3) al Codului electoral, necătînd la faptul că cerințele respective sunt 

prevăzute în legislația în vigoare. Dar pornind de la faptul că în trecut au fost situații, cînd unii 

cetățeni ai Republicii Moldova, încercînd să invoce drept temei obținerea unei vize pentru 

intrarea pe teritoriul unor state care nu au stabilit regim liberalizat de vize, au încercat să solicite 

viza în baza hotărîrii CEC, a apărut practica, prin care în proiect s-a menționat că hotărîrea 

respectivă nu servește drept temei de a solicita alte atribuții, competențe ori alte facilități atît din 

partea Republicii Moldova, cît și din partea altor state, decît faptul că i se oferă dreptul de a 

observa alegerile într-un anumit birou electoral.”  

Dl Andrei Volentir – a menționat că, într-adevăr, la alegerile din anii 2005, 2009 se practica 

introducerea în hotărîri a unor asemenea prevederi. Totodată, a remarcat că în acea perioada 

cetățenii RM, într-adevăr, aveau restricții de viză peste tot, în primul rînd, în țările UE. Luînd în 

considerare că în prezent acest regim de vize nu mai este valabil, consideră că și necesitatea 

punctului 2 a decăzut de la sine. 

Preşedintele de şedinţă, dl Ciocan – l-a întrebat pe dl Volentir care este poziția Comisiei 

privind chestiunea cu Nereuța Natalia, care va monitoriza alegerile în SUA, ținînd cont de faptul 

că cetățenii RM au nevoie de vize pentru a intra pe teritoriul SUA. 

Dl Alexandru Simionov – a menționat că susține poziția dlui Iurie Ciocan și a adăugat că doar 

deținătorii pașapoartelor biometrice pot călători fără vize, în rest, se aplică practica și norma 

generală pentru obținerea vizei.  

  

Preşedintele de şedinţă a constatat lipsa doritorilor de a-și expune în cadrul dezbaterilor și a cerut 

ca dna Svetlana Guțu în calitate de raportor să dea citire părții rezolutive a proiectului de hotărîre 

fără anexa. 
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Raportorul, dna Svetlana Guțu, a dat citire părții rezolutive a proiectului de hotărîre: 

 

“1. Se acreditează 12 persoane (conform anexei) în calitate de observatori naţionali din 

partea concurentului electoral Partidul Democrat din Moldova în secţiile de votare constituite în 

afara Republicii Moldova, în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 

2014. 

2. Acreditarea în cauză nu poate servi drept pretext pentru obţinerea documentelor de 

călătorie şi de şedere în afara hotarelor Republicii Moldova. 

3. În activitatea lor persoanele acreditate se vor călăuzi de Constituţia Republicii 

Moldova, Codul electoral, Regulamentul privind statutul observatorilor şi procedura de 

acreditare a acestora, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 332 din 24 

octombrie 2006, precum şi de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte. 

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, cu respectarea 

prevederilor Legii privind protecţia datelor cu caracter personal”.  

 

Preşedintele de şedinţă a supus votului propunerea dlui Andrei Volentir de a exclude pct. 2 din 

proiectul de hotărîre. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____1____, Contra ____5_____, S-au abţinut ___1___. 

 

Propunerea nu a întrunit condițiile de a fi adoptată. 

 

Preşedintele de şedinţă, dl Ciocan, a supus votului proiectul de hotărîre în redacția propusă de 

către raportor.  

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

Hotărîrea nr. 2943 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenţi în şedinţă şi se 

anexează la prezentul proces-verbal. 

 

14. S-A AUDIAT: 

Raportorul Svetlana Guțu – a propus spre aprobare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

acreditarea observatorilor naţionali din partea Asociaţiei obşteşti „Promo-LEX” în vederea 

monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014”: 

 

„Asociaţia obştească „Promo-LEX” a înaintat Comisiei Electorale Centrale un demers 

privind acreditarea a 266 de persoane în calitate de observatori naţionali pentru monitorizarea 

alegerilor parlamentare din data de 30 noiembrie 2014. 

Asociaţia obştească „Promo-LEX” este o asociaţie calificată ce se ocupă, conform 

statutului ei, de apărarea drepturilor omului şi a valorilor democratice. 

În temeiul art. 18 şi 63 alin. (4) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 

şi în conformitate cu pct. 5 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. Se acreditează în calitate de observatori naţionali 266 de persoane (conform anexei) 

din partea Asociaţiei obşteşti „Promo-LEX” în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 

data de 30 noiembrie 2014. 
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2. În activitatea lor persoanele acreditate se vor călăuzi de Constituţia Republicii 

Moldova, Codul electoral, Regulamentul privind statutul observatorilor şi procedura de 

acreditare a acestora, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 332 din 24 

octombrie 2006, precum şi de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte. 

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

Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu respectarea 

prevederilor Legii privind protecţia datelor cu caracter personal”.  

Anexă 

la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale 

 nr. __ din 14 noiembrie 2014 

 

Lista 

 persoanelor acreditate din partea Asociaţiei obşteşti „Promo-LEX”  

în calitate de observatori naţionali pentru monitorizarea alegerilor parlamentare  

din 30 noiembrie 2014 

 

Nr. 

d/o 
Numele, prenumele 

Seria, numărul actului 

de identitate 

1.  Slav Chirechia A39049241 

2.  Gaidarji Elena A39049786 

3.  Erebacan Elena A39058360 

4.  Coltuc Harlampii A19025298 

5.  Stepanenco Victoria B39006838 

6.  Curteva Tatiana A39054992 

7.  Curudimova Natalia B39002202 

8.  Chiurcci Fedora A39081428 

9.  Velixar Liubov A39057747 

10.  Buiuclî Stepan A08023511 

11.  Boiştean Veaceslav A19067871 

12.  Rezuneţ Maria A19022547 

13.  Iabanji Saveli A39074395 

14.  Grosu Petru A19065396 

15.  Reguş Varvara A19079761 

16.  Bozbei Tatiana A08050151 

17.  Hortolomei Vadim A19102641 

18.  Răileanu Nicolae A19105954 

19.  Pavlenco Maxim A46047152 

20.  Chirov Alexandr A46051812 

21.  Rîngaci Tatiana A23023151 

22.  Nemţanu Olga A23053793 

23.  Lipca Ana A23024487 

24.  Iachimova Nadejda A23057927 
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25.  Buză  Alexandra A23018753 

26.  Bejenaru Maria A23036385 

27.  Luca Efimia A16034516 

28.  Rău Victor A16096285 

29.  Dănilă Agnesia A16021271 

30.  Lipcan Alina A16076698 

31.  Bejan Sergiu A89125046 

32.  Tricolici Maria A27093845 

33.  Buciuşcanu Victor A27017741 

34.  Marian Fevronia A27112245 

35.  Cebotari Petru A27105566 

36.  Frunze Angela A27082226 

37.  Mîrzac Dorina A27146975 

38.  Stratan Elena A27141568 

39.  Cebanu Stanislav A47026322 

40.  Saviuc Denis A36145413 

41.  Chistol Vasile A36131877 

42.  Isac Anatolii A33093849 

43.  Cazacu Vera A33101615 

44.  Chiţan Veronica A42205352 

45.  Cotelea Iulia B01045643 

46.  Hohlov Irina A52017185 

47.  Cebotari Zinaida A42238179 

48.  Rîjenco Ludmila A25139074 

49.  Catruc Alina A49025881 

50.  Dutco Eduard A04187560 

51.  Ivanov Larisa A52019153 

52.  Dubniuc Natalia A32092599 

53.  Boico Nicolai A18072950 

54.  Gospodaru Gabriela A30063861 

55.  Macarenco Iulia B03006398 

56.  Paladi Cristina B01022044 

57.  Tomai Malvina B01041253 

58.  Lupaşcu Vitalie A45043179 

59.  Vodă Corina B01030172 

60.  Grădinaru Marcela A01106892 

61.  Filip Marcel B01028119 
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62.  Radu Simion A35020886 

63.  Slutu Violina A22079002 

64.  Crăciun Andrei A22052005 

65.  Pînzari Vladimir B22010905 

66.  Gram Cristina A04160847 

67.  Oboroc Cristina A04144922 

68.  Buzovici Valentina A22065227 

69.  Braşovschi Ion A22035860 

70.  Josan Victoria B22002465 

71.  Bolbocean Andriana A07057245 

72.  Gribeniuc Svetlana A04180735 

73.  Potîng Sergiu A37008008 

74.  Rarancean Maria A37056392 

75.  Secrieru Nicolae A37027730 

76.  Pîslari Ala A37034162 

77.  Ghercave Irina A38109065 

78.  Boţaniuc Ludmila A12078812 

79.  Cojuhari Marcela B12016509 

80.  Tcaci Oxana A12071645 

81.  Tomac Vasilii A32078898 

82.  Casap Sergiu A26036327 

83.  Ceban Alexandr A26049986 

84.  Cibotari Serghei A26030830 

85.  Guţu Victor B26002422 

86.  Munteanu Ghenadie B26002555 

87.  Podgurschii Ludmila A26038553 

88.  Romaniuc Olga  A31006050 

89.  Ştepa Larisa A26047758 

90.  Terleţchi Ruslan A26054041 

91.  Ţurcanu Angela A26013322 

92.  Vidaico Andrei A26058808 

93.  Weber Alexandr B26002833 

94.  Buga Victor A26007642 

95.  Anghel Elena B26001949 

96.  Bencheci Marin A26053484 

97.  Gaiciuc Vladimir A31007590 

98.  Lisnic Nadejda A11031983 
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99.  Braducean Anghelina A11057455 

100.  Vasilov Cristina B11001719 

101.  Buruhina Vera B11001175 

102.  Sorbalo Viorica A11014260 

103.  Brebu Renata B11002797 

104.  Bejenari Marina B11006296 

105.  Bantuş Iurii B11001706 

106.  Vrînceanu Natalia B11007271 

107.  Ceban Cristina A11051759 

108.  Guţu Daniela A11048939 

109.  Spiridon Ala A14024597 

110.  Lupaşcu Diana A14082058 

111.  Gladcova Zinaida A04008215 

112.  Frecăuţan Gutiera A14015388 

113.  Ursan Ion B01023987 

114.  Seu Vladimir A14033789 

115.  Procopciuc Iulia A14047697 

116.  Cojocari Alexandru A14044967 

117.  Siminiuc Sergiu B14009407 

118.  Jelimalai Alecu A14023008 

119.  Omic Maria A14037975 

120.  Miaun Lilia A14096067 

121.  Tomaşevschi Lidia A14070355 

122.  Butuşan Anna A14058691 

123.  Rotaru Oleg A14065700 

124.  Florea Doina  A15112879 

125.  Iuraşco  Eugeniu B15001158 

126.  Bercu Oleg A89014536 

127.  Tomiţa Elena  A15120413 

128.  Caranfil Fiodor A15139574 

129.  Reşchitor Lilia A14080459 

130.  Didorac Silvia A14059312 

131.  Gorodniţcaia Anna A14072342 

132.  Morari Ludmila A35029016 

133.  Ştirbu Elena A43068221 

134.  Butuc Vasile A43076075 

135.  Stefoglo Svetlana A08049748 
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136.  Diulgher Natalia A19088535 

137.  Chendighelean Iulia A19102288 

138.  Tomailî Serghei B19005234 

139.  Constantinova Ecaterina  A19099026 

140.  Songrova Maia A46053774 

141.  Zlati Marianna  A19063439 

142.  Trifonoglo Serghei A46053925 

143.  Tiuliu Polina  A19042678 

144.  Ghergheledji Prascovia A39066712 

145.  Ciolac Xenia A46053721 

146.  Caramanuţă Elena A40070948 

147.  Pînzari Olga A40071853 

148.  Josan Octavian  A40069941 

149.  Colţa Natalia A40032794 

150.  Fabian Dumitru A 11043367 

151.  Cebotari Raisa B 11002335 

152.  Ivancencova Natalia B 31001425 

153.  Calcatin Elena A 11022819 

154.  Ignatiuc Irina A 22086208 

155.  Burac Mitrodora A 37062597 

156.  Ţanga Maria A 37056818 

157.  Ciobanu Liudmila A 31000860 

158.  Negura Maria A09046781 

159.  Panco Maria A09046806 

160.  Gîrneţ Dumitriţa A40071581 

161.  Cărăuşu Pavel A20001724 

162.  Iudin Gheorghe A02175223 

163.  Creciun Victor A25145576 

164.  Postolachi Nadejda A25105640 

165.  Lupan Dorin A25159564 

166.  Vezetiu Marianna B05011621 

167.  Dubina Vladislav A25148671 

168.  Sandu Tatiana A05112314 

169.  Gogu Adrian B01051096 

170.  Dănuţă Galina B49003450 

171.  Moisei Ana A18088410 

172.  Dan Radu B18002134 
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173.  Borzin Alexandru A20069195 

174.  Spînu Veronica A20141758 

175.  Chirilă Svetlana B20005457 

176.  Botezatu Elena A20133074 

177.  Druga Raisa A20128534 

178.  Cioară Ludmila A20109052 

179.  Untu Ana A20150859 

180.  Ioniţă Tudor A20023800 

181.  Stanciu Tatiana A20156674 

182.  Bivol Dragoş A20113786 

183.  Sîrbu Anastasia B20009788 

184.  Bubuioc Valentina A20149037 

185.  Moraru Elena B20010670 

186.  Paladi Petru A20131899 

187.  Mihneva Elena B20014689 

188.  Tuşinschi Olesea A20141978 

189.  Moraru Doiniţa B36017472 

190.  Gaitur Tatiana A37081181 

191.  Cîssa Tatiana A24059086 

192.  Guidea Serafima A24067832 

193.  Şarpe Vasiliţa A24020790 

194.  Tulbure Ana B24000293 

195.  Surdu Veronica A28026379 

196.  Cocîrlă Serghei A28033741 

197.  Laşco Mariana A28071876 

198.  Şveţ Igor B28012131 

199.  Vudvud Victoria A28070255 

200.  Chetraru Raisa A32111041 

201.  Dobreva Valentina B39005719 

202.  Iurovscaia  Ecateria B46001605 

203.  Terzi Liudmila A46031644 

204.  Ţurcan Aculina A46052696 

205.  Litvinenco Serghei A46046736 

206.  Fazlî Tatiana B46000282 

207.  Chiriac Tatiana A46021910 

208.  Bocicovar Liuba A46055297 

209.  Bocicovar Elena A46015154 
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210.  Bondari Liudmila A46053107 

211.  Orobeţ Grigore  A42227209 

212.  Voloşin Edgar A42197714 

213.  Glavatschin Ecaterina  B42006763 

214.  Ialău Anton A04163490 

215.  Vizir Maria A20145829 

216.  Golban Tatiana A20134067 

217.  Zeamă Cristina B20004153 

218.  Catana Ion A49019813 

219.  Jizdan Tatiana B01018267 

220.  Şmigon Viorica A47034507 

221.  Lari Nadejda A25127659 

222.  Olteanu Marin A02125843 

223.  Draguţan Efim A33115887 

224.  Covalciuc Carolina A36103791 

225.  Cebotaru Irina A88108721 

226.  Baluţa Iulia A42093049 

227.  Tulba Elena A42190505 

228.  Lungu Dorel B15015705 

229.  Hîncu Lucia A21111825 

230.  Dolgu Serghei A42198111 

231.  Ursachi Nadejda A42245859 

232.  Pascal Elena A15105129 

233.  Sîrbu Daniela A03161809 

234.  Gangan Dorin A02191774 

235.  Deseatnic Mihaela A27131106 

236.  Magari Agafia A33109536 

237.  Curteanu Iulia A43068682 

238.  Guzun Anatolie A89009619 

239.  Şişcanu Veaceslav A48162954 

240.  Sevastian Marcu A48162268 

241.  Proca Ion A48163290 

242.  Miron Elena A01142571 

243.  Marleanu Serghei A48184957 

244.  Grosu Valentina A48188520 

245.  Cimbroveanu Aliona A42188555 

246.  Cheşcu Victoria A48168255 
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247.  Chepteni Diana A48143470 

248.  Gherştoagă Vitalie A48133219 

249.  Dragoman Oxana A33094642 

250.  Ţepordei Victoria A48149417 

251.  Dobîndă Sergiu A48163561 

252.  Capsamun Tatiana A48134026 

253.  Barbăscumpă Nicolae A47045073 

254.  Malic Vera A27130252 

255.  Calpagiu Elena B01028769 

256.  Căzănescu Mariana A20121843 

257.  Cainarean Rodica A48183829 

258.  Cainarean Eugeniu A88107516 

259.  Costinscaia Maria A01151640 

260.  Varfolomeev Daniela A01128680 

261.  Bordian Alexandru A27103352 

262.  Dolghier Nina A01095951 

263.  Pavlenco Maxim A46047152 

264.  Derivolcova Nadejda B46005559 

265.  Marcova Nadejda A46037714 

266.  Petrişena Alla A11024811 

 

Preşedintele de şedinţă, dl Ciocan, a solicitat să se înainteze întrebări şi propuneri la proiect. 

  

AU LUAT CUVÎNTUL: 
Dl Andrei Volentir – a întrebat dacă nu cumva la poziția 18 din anexă la proiectul din hotărîre 

figurează dl Răileanu Nicolae care este reprezentantul cu drept de vot consultativ al Partidului 

Politic Mișcarea Populară Antimafie în Comisia Electorală Centrală. 

Dl Postica Alexandru, reprezentantul Asociației obștești ”Promo-LEX” – a răspuns că dl 

Raileanu Nicolae care figurează pe lista observatorilor este o altă persoana, dar nu reprezentantul 

cu drept de vot consultativ al Mișcării Populare Antimafie. 

 

Preşedintele de şedinţă, dl Ciocan, a solicitat să se înainteze alte întrebări şi propuneri la proiect. 

Nefiind înaintate întrebări şi propuneri, preşedintele de şedinţă a supus votului proiectul de 

hotărîre în redacția propusă de către raportor. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

Hotărîrea nr. 2944 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenţi în şedinţă şi se 

anexează la prezentul proces-verbal. 
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15. S-A AUDIAT: 

Raportorul Vadim Moțarschi – a propus spre aprobare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

acreditarea observatorilor din partea Asociaţiei Obşteşti „Moldova Tînără” în vederea 

monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014”: 

 

„Asociaţia Obştească „Moldova Tînără” a înaintat Comisiei Electorale Centrale un 

demers privind acreditarea a 9 persoane în calitate de observatori naţionali pentru monitorizarea 

alegerilor parlamentare din data de 30 noiembrie 2014. 

În temeiul art. 18 şi 63 alin. (4) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 

şi în conformitate cu pct. 5 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. Se acreditează în calitate de observatori naţionali 9 persoane (conform listei anexate) 

din partea Asociaţiei Obşteşti „Moldova Tînără” în vederea monitorizării alegerilor parlamentare 

din data de 30 noiembrie 2014. 

2. În activitatea lor persoanele acreditate se vor călăuzi de Constituţia Republicii 

Moldova, Codul electoral, Regulamentul privind statutul observatorilor şi procedura de 

acreditare a acestora, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 332 din 24 

octombrie 2006, precum şi de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte. 

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

Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu respectarea 

prevederilor Legii privind protecţia datelor cu caracter personal. 

 

Anexă 

la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale 

 nr. __ din 14 noiembrie 2014 

 

Lista 

 persoanelor acreditate din partea Asociaţiei Obşteşti „Moldova Tînără”  

în calitate de observatori naţionali pentru monitorizarea alegerilor parlamentare  

din 30 noiembrie 2014 

 

Nr. 

d/o 
Numele, prenumele 

Seria, numărul actului 

de identitate 

1.  Volovodiuc Serghei A42000354 

2.  Gubenco Alexei A02138110 

3.  Zavarscaia Olesea A01133643 

4.  Pîslari Vitali A42198130 

5.  Raeţchi Andrei A02176173 

6.  Sidorina Asea A28067728 

7.  Uvarov Vladimir A02144403 

8.  Ceban Evghenii B88001234 

9.  Cereseu Artiom A22090672 

 

Preşedintele de şedinţă, dl Ciocan, a solicitat să se înainteze întrebări şi propuneri la proiect. 
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AU LUAT CUVÎNTUL: 
Dna Svetlana Guțu – a întrebat dacă persoanele care sunt propuse spre acreditare au trecut vreo 

instruire în domeniul electoral și sunt anexate la dosarul dovezile trecerii unui asemenea curs de 

instruire. 

Raportorul, dl Vadim Moțarschi – a menționat că la întrebarea înaintată de către dna Svetlana 

Guțu poate să răspunde mai corect reprezentantul Asociației obștești ”Moldova Tînără”. 
 

Preşedintele de şedinţă, dl Ciocan, i-a oferit cuvîntul dlui Evghenii Ceban, reprezentantului 

Asociației obștești ”Moldova Tînără”, pentru a da răspunsul la întrebarea înaintată de către dna 

Svetlana Guțu. 
 

AU LUAT CUVÎNTUL: 
Dl Evghenii Ceban, reprezentantul Asociației obștești ”Moldova Tînără” – a răspuns că 

asociația are experiență în domeniul electoral, a trecut un curs de instruire și vor mai avea 

training-uri. 

Dna Svetlana Guțu – l-a întrebat pe dl Evghenii Ceban unde membrii asociației au trecut 

cursuri de instruire și dacă dețin vreun certificat, în calitate de dovadă a trecerii unui asemenea 

curs de instruire. 

Dl Evghenii Ceban – a răspuns că nu deține asemenea dovezi. 

 

Preşedintele de şedinţă, dl Ciocan, a solicitat să se înainteze alte întrebări la raportor. 
 

AU LUAT CUVÎNTUL: 
Dl Andrei Volentir – a menționat că acreditarea observatorilor din partea acestei asociației a 

fost odată respinsă de către CEC. În acest sens, a întrebat raportorul de ce vine cu propunerea de 

a acredita observatori din partea acestei asociației și care schimbări au apărut din momentul cînd 

asociația respectivă s-a judecat cu CEC și a pierdut toate procesele de judecată.  

Raportorul, dl Vadim Moțarschi – a explicat că propune proiectul respectiv, deoarece a fost 

depus un demers de acreditare care în conformitate cu Regulamentul privind statutul 

observatorilor și acreditarea lor urmează să fie examinat în cadrul ședinței CEC și că în 

conformitate cu Regulamentul CEC are dreptul să vină cu un proiect de acreditare sau de 

refuzare a acreditării. De asemenea, a menționat că în urma verificării documentelor depuse a 

constatat că solicitantul a respectat condiția de acreditare impusă de art. 63 al Codului electoral 

care prevede că asociația obștească trebuie să fie una calificată, cu prevederea în statutul ei că 

asociația respectivă se ocupă de apărarea drepturilor fundamentale ale omului și a valorilor 

democratice, fapt confirmat prin copia statutului anexat. A remarcat că încă o condiție prevăzută 

în cadrul normativ – de a prezenta un extras de la Ministerul Justiției cu vechime de cel mult 6 

luni, de asemenea a fost respectată de către solicitant. În privința legăturii cu solicitarea 

anterioară de acreditare observatorilor din partea asociației obștești respective, a menționat că a 

luat cunoștința cu actele judecătorești ce țin de hotărîrea Comisiei privind refuzarea acreditării 

observatorilor din partea acestei asociației și a constatat că instanțele de judecată s-au bazat 

numai pe aspectele legate de ordin tehnic, de certificatul care anterior era expirat cu 4 zile. 

Totodată, în privința întrebării înaintate de către dna Svetlana Guțu vizavi de trecerea cursului de 

instruire, a relevat că atît Codul electoral, cît și Regulamentul privind statutul observatorilor și 

acreditarea lor nu prevăd obligativitatea prezentării de către solicitant a certificatului care ar 

confirma trecerea unor cursuri, unor pregătiri speciale.  

Dl Vasile Gafton – a solicitat ca raportorului să-i transmită demersul înaintat de către asociația 

obștească respectivă pentru a compara situația în care se afla asociația anterior cu cea din 

prezent.  

(Raportorul, dl Moțarschi, i-a dat documetele dlui Gafton pentru a lua cunoștință cu ele.) 

Dl Andrei Volentir – l-a întrebat pe dl Moțarschi dacă în prezent organizația ”Moldova Tînără” 

s-a disociat definitiv de acțiunile reprezentanților săi în alegerile din anul 2011, ținîndu-se cont 

că în trecut această asociație s-a discreditat, prin acțiunile observatorilor săi, fapt pentru care 
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acreditarea li s-a retras, și dacă între timp au fost efectuate training-uri speciale pentru a le oferi 

calificarea profesională necesară.  

Raportorul, dl Vadim Moțarschi – a răspuns că 2 persoane care au fost implicate în incidentul 

din anul 2011, în prezenta lista de observatori nu se regăsesc, adăugînd că nu trebuie să i se 

impute careva acțiuni comise de anumite persoane fizice unei asociației obștești per ansamblu. A 

menționat însă că, totuși, odată ce au depus prezenta solicitare, reprezentanții asociației 

respective își asumă toată responsabilitatea privind respectarea cadrului normativ în vigoare. 

Totodată, a specificat că prin proiectul propus și prin hotărîrile CEC de acreditare se atrage 

atenția observatorilor acreditați la necesitatea respectării întocmai a cadrului normativ în vigoare.  

Dl Vasile Gafton – a întrebat cine este înregistrat la Ministerul Justiției în calitate de președinte 

al Asociației obștești ”Moldova Tînără”. 

Raportorul, dl Vadim Moțarschi – a răspuns că în materialele anexate la demersul este indicat 

cine este președinte al Asociației obștești ”Moldova Tînără”. Totodată, a informat că președintele 

asociației obștești a depus o cerere prin care declară că își suspendă activitatea sa în legătură cu 

participarea la alegerile parlamentare din 30.11.2014 în calitate de candidat la funcția de deputat 

pe lista  unui concurent electoral.  

Dl Vasile Gafton – a întrebat dacă dl Doga Denis rămîne înregistrat la Ministerul Justiției în 

calitate de președinte al Asociației obștești ”Moldova Tînără”.   

Raportorul, dl Vadim Moțarschi – a confirmat faptul că dl Doga Denis încă este înregistrat la 

Ministerul Justiției în calitate de președinte al asociației în cauză.  

Dl Vasile Gafton – a întrebat de ce persoanele, cărora li s-a solicitat acreditarea, nu se 

înregistrează în calitate de observatori pe listele unui concurent electoral, ținîndu-se cont că 

președintele este candidat pe lista unui partid, dar vin dintr-o parte. În același timp, a remarcat că 

și în timpul procesului de judecată le-a fost pusă această întrebare, cînd a reprezentat Comisia în 

instanța de judecată. Pe lîngă aceasta, a adăugat că în hotărîrea judecătorească era menționat că 

președintele Asociației obștești ”Moldova Tînără” este și candidat pe lista PCRM, fapt confirmat 

de către dl Doga Denis. 

Raportorul, dl Vadim Moțarschi – a menționat că cadrul normativ în vigoare nu prevede 

careva interdicții sau condiționări vizavi de afilierea politică și, de aceea, orice persoană, inclusiv 

cea afiliată politic, poate înregistra o asociație obștească, specializată în apărarea drepturilor 

omului. Pe lîngă asta, a remarcat că, există exemple, cînd în campaniile electorale anterioare au 

fost acreditați observatori din partea asociațiilor ale căror președinți au fost canditați în alegeri. 

Totodată, a informat că în materialele depuse de către solicitant este o cerere prin care 

președintele garantează că își suspendă activitatea și nu se va implica în activitatea legată de 

observatorii respectivi.  

Preşedintele de şedinţă, dl Iurie Ciocan – l-a întrebat pe dl Moțarschi dacă toți 9 solicitanți se 

află în țară și dacă toate persoanele provin din Chișinău sau unele din ele trăiesc și în alte 

localități. 

Raportorul, dl Vadim Moțarschi – a răspuns că din documentele prezentate nu este posibil de 

stabilit faptul aflării celor 9 persoane, la moment și, în același timp, a propus să-i ofere cuvîntul 

reprezentantului asociației pentru a elucida acest fapt.  

Preşedintele de şedinţă, dl Iurie Ciocan – l-a întrebat pe reprezentantul în care localități trăiesc 

acele 9 persoane, toate în Chișinău, ori sînt persoane care locuiesc și în alte localități. 

Dl Evghenii Ceban – a răspuns că numai unele persoane trăiesc în Chișinău, dar celelalte – în 

alte localități.  

Dl Andrei Volentir – a întrebat dacă în statutul Asociației obștești “Moldova Tînără” este clar 

stabilit că această organizație nu va susține nici un partid politic și se va disocia de orice 

activitate politică, ceea ce este în mod expres prevăzut în statutul Asociației obștești 

”FEMILIA”. 

Raportorul, dl Vadim Moțarschi – a răspuns că în statutul Asociației obștești ”Moldova 

Tînără” nu este specificată prevederea privind disocierea organizației de orice activitate politică, 

doar este prevăzut faptul că această asociație are ca scop promovarea și protejarea drepturilor și 

libertăților fundamentale ale omului, soluționarea problemelor de ordin socio-juridic cu care se 
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confruntă societatea RM, care au impact nemijlocit asupra drepturilor și libertăților fundamentale 

ale omului. În același timp, a specificat că acreditarea nu este condiționată de o prevedere la care 

s-a referit dl Volentir în întrebarea sa.  

Preşedintele de şedinţă, dl Iurie Ciocan – a solicitat reprezentantului Asociației obștești 

”Moldova Tînără” să precizeze dacă în statutul asociației este stabilită prevederea privind 

disocierea organizației de orice activitate politică. 

Dl Evghenii Ceban – (traducerea din limba rusă) a confirmat faptul că în statutul asociației este 

stabilită prevederea privind disocierea organizației de orice activitate politică. Totodată, a adus la 

cunoștință Comisiei că Asociația obștească ”Moldova Tînără” este o persoană juridică, dar 

președintele asociației respective este o persoană fizică și exercită numai atribuțiile sale de 

reprezentare. 
 

Președintele ședinței a constatat că membrii n-au întrebări la raportor și a cerut să înainteze 

întrebări la reprezentantul Asociației obștești ”Moldova Tînără”. 
 

AU LUAT CUVÎNTUL: 
Dl Andrei Volentir – l-a întrebat pe dl Evghenii Ceban dacă asociația a încercat să acrediteze 

persoanele în calitate de observatori din partea concurentului electoral pe listele căruia 

candidează președintele acestei organizații, ţinîndu-se cont de faptul că persoanele, cărora li s-a 

solicitat acreditarea, sunt din mai multe localități a Republicii Moldova.  Adică, tot în calitate de 

observatori, doar că pe lîngă anumite birouri din partea concurentului electoral. 

Dl Evghenii Ceban – (traducerea în română) a răspuns că nu înțelege de ce membrii asociației 

obștești ”Moldova Tînără” trebuie să caute anumite documente suplimentare pentru a fi 

acreditați pe lista asociației proprie. 

Dl Vasile Gafton – l-a întrebat pe dl Ceban dacă candidații la calitatea de observator cunosc 

bine limba română și dacă se vor descurca la alegeri, explicînd că toate actele de procedură sunt 

întocmite în limba română, dar candidații și însuși dl Ceban sunt mai mult vorbitori de limba 

rusă.  

Dl Vasile Gafton – a întrebat cine i-a încurcat să depună la o instituție de stat un demers oficial 

în limba de stat. 

Dl Evghenii Ceban – (traducerea din limba rusă) a răspuns că în rusă era mai comod. 
 

Președintele ședinței a constatat că membrii n-au întrebări față de reprezentantul Asociației 

obștești ”Moldova Tînără” și a cerut să înainteze propuneri la proiectul de hotărîre. 
 

AU LUAT CUVÎNTUL: 
Dl Andrei Volentir – a propus menționarea în proiectul de hotărîre despre obligarea acestei 

asociației ca în timp util, de exemplu, în 7 zile de la aprobarea acestei hotărîri, să treacă un 

training la CICDE.  

Preşedintele de şedinţă, dl Iurie Ciocan – a recomandat completarea proiectului hotărîrii cu un 

punct în care va fi menționat că legitimațiile de acreditare vor fi eliberate doar după prezentarea 

unei dovezi de trecere a unui curs de instruire la CICDE gratuit. 

Dl Alexandru Simionov – a menționat că susține parțial propunerea dlui Ciocan și a propus ca 

eliberarea legitimațiilor de observator să fie necondiționată.  
 

Dl Ștefan Urîtu s-a alăturat ședinței CEC (membri prezenți la ședință – 8) 
 

Raportorul, dl Vadim Moțarschi – l-a întrebat pe dl Ceban ce părere are dlui despre 

condiționarea eliberării acestor legitimații prin trecerea acestui curs.   

Dl Evghenii Ceban – (traducerea din limba rusă) i-a mulțumit membrilor pentru posibilitatea 

de a trece instruirea și a întrebat în baza cărei norme legale Comisia le obligă să treacă neapărat 

un asemenea curs de instruire pentru a primi legitimații de observator.  

Preşedintele de şedinţă, dl Iurie Ciocan – a menționat că se va expune la ”Dezbateri” asupra 

necesității trecerii unui curs de instruire. 
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Raportorul, dl Vadim Moțarschi – a menționat că, chiar dacă nu există o normă care îi va 

obliga pe solicitanții să treacă acest curs specializat de instruire, și, avînd în vedere 

disponibilitatea solicitanților de a trece acest curs și faptul că în trecut au avul loc niște incidente 

în legătura cu anumiți observatori din partea Asociației obștești ”Moldova Tînără”, dlui acceptă 

introducerea punctului referitor la trecerea cursului de instruire, în partea dispozitivă a 

prezentului proiect de hotărîre.  
 

Nefiind înaintate alte propuneri de completare a proiectului de hotărîre, preşedintele de şedinţă a 

propus să treacă la dezbateri.  
 

AU LUAT CUVÎNTUL: 
Dl Ștefan Urîtu – a remarcat că reprezentantul asociației obștești respective nu conștientizează 

necesitatea și importanța lucrului pe care asociația intenționează să-l desfășoare, luînd în 

considerare practica pe care anterior reprezentanții asociației respective au demonstrat-o, ei au 

nevoie de cunoștințe aprofundate.  

Dl Alexandru Simionov – i-a atras atenția dlui Urîtu că reprezentanții asociației obștești doresc 

să treacă un curs de instruire.  

Dl Ștefan Urîtu –  a subliniat că a vrut să atenționeze reprezentanții asociației asupra necesității 

conștientizării importanței activității pe care intenționează să o desfășoare în cadrul alegerilor 

parlamentare din 30 noiembrie 2014.  
 

Președintele de ședință, dl Iurie Ciocan, după ce a solicitat raportorului, dlui Vadim Moțarschi, 

să concretizeze care propunere el a acceptat-o – cea înaintată de dl Simionov sau cea pe care a 

înaintat-o dl Ciocan. 
 

Raportorul, dl Vadim Moțarschi – a precizat că a acceptat propunerea înaintată de dl Simionov 

care a propus ca eliberarea legitimațiilor de observator să fie necondiționată. 

Dl Andrei Volentir – a menționat că și propunerea dlui ”de a obliga organizația care a solicitat 

acreditarea observatorilor să urmeze cursul de instruire la CICDE cu prezentarea certificatului 

de a fi acreditat” tot a fost acceptată. 

Raportorul, dl Vadim Moțarschi – a concretizat că punctul care urmează să fie inclus în 

dispozitivul proiectului de hotărîre va fi următorul: ”Se obligă persoanele acreditate din partea 

Asociaţiei Obşteşti „Moldova Tînără” să urmeze la Centrul de Instruire Continuă în Domeniul 

Electoral de pe lîngă Comisia Electorală Centrală cursurile specializate de instruire”. 

Preşedintele de şedinţă, dl Iurie Ciocan – a remarcat că tot a înaintat propunerea care era 

condiționată de două criterii: una – ca training-ul să fie gratuit și al doilea criteriu – ca să fie 

menționat în proiectul de hotărîre că legitimațiile vor fi eliberate doar după prezentarea dovezii 

de trecere a acestui curs de instruire. În acest sens, a exemplificat că, din cele 9 persoane, cei 

care trăiesc în municipiul Chișinău pot să prezinte certificatul de trecere a cursului de instruire, 

de exemplu, mîine sau poimîine, iar celelalți – în altă zi, și, în momentul cînd vor prezenta 

certificatul, li se va elibera legitimația.  

Raportorul, dl Vadim Moțarschi – a menționat că acceptă propunerile ce țin de condiționarea 

eliberării legitimațiilor și de trecere a cursului de instruire gratuit.  

Dl Andrei Volentir – a menționat că, în calitate de organ specializat, CEC are dreptul 

discreționar de a acredita sau de a refuza acreditarea observatorilor și că dreptul de a observa este 

un drept special care se acordă de către CEC. În acest sens, a remarcat că nu trebuie să apară 

întrebări de genul: ”unde este scris că suntem obligați” ș.a., specificînd că Comisia stabilește 

condițile care trebuie să fie respectate. 

Dl Vasile Gafton – și-a exprimat speranța că la alegerile din 30 noiembrie 2014 asociația va 

respecta normele Codului electoral, va deveni bilingvă și că la următoarele alegeri asociația nu 

va întîmpina problemele care le-a avut anterior.   

Raportorul, dl Vadim Moțarschi – i-a atras atenția reprezentanților Asociației obștești 

”Moldova Tînără” să nu se simtă umiliți în urma tuturor discuțiilor purtate anterior, menționînd 

că, pînă la urmă, acele încălcări nu au fost comise de către reprezentantul sau de persoanele, 
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cărora li s-a solicitat acreditarea. Totodată, și-a exprimat speranța că în viitor duritatea pe care au 

manifestat-o membrii CEC va fi manifestată și în legătură cu alte încălcări care vor fi comise în 

procesul electoral. 

Preşedintele de şedinţă, dl Iurie Ciocan – a menționat că a votat de două ori împotriva 

înregistrării și pentru refuzul înregistrării din motivul că la moment asociația obștească în cauză 

nu este pe deplin calificată, specificînd că anume din aceste considerente dlui a propus ca 

reprezentanții asociației obștești respective să treacă un training obligatoriu, condiționat și gratuit 

pentru a le oferi posibilitatea de a se corija. La fel, a menționat că alții care nu au asemenea 

pietre în reputația lor albă nu au nevoie de o așa corijare.  
 

Preşedintele de şedinţă a constatat lipsa întrebărilor, doritorilor de a lua cuvîntul la dezbateri, 

după care a supus votului proiectul cu modificarea acceptată de raportor în cadrul ședinței. 
 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___1___. 
 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului cu modificări specificate. 

Hotărîrea nr. 2945 a fost aprobată cu votul majorității membrilor CEC prezenţi în şedinţă şi se 

anexează la prezentul proces-verbal. 
 

16. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Logofteni, raionul Făleşti”: 
 

„Secretarul Consiliului comunal Logofteni din raionul Făleşti a informat Comisia 

Electorală Centrală despre decesul consilierului Cojocari Ludmila aleasă pe lista Partidului 

Comuniştilor din Republica Moldova. 

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

de consilier în Consiliul comunal Logofteni îi revine candidatului supleant Toderiuc Andrei de 

pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei 

Făleşti din 15 iunie 2011.  

În temeiul art. 18 alin. (1), art. 22 lit. v), art. 133 alin. (9), (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 pct. 20, pct. 25 şi pct. 

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 comunal Logofteni.  

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Logofteni, raionul Făleşti, 

candidatului supleant Toderiuc Andrei de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica 

Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Toderiuc Andrei 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”.  
 

Preşedintele de şedinţă, dl Ciocan, a solicitat să se înainteze întrebări şi propuneri la proiect. 

Nefiind înaintate întrebări şi propuneri la proiect, preşedintele de şedinţă a supus votului 

propunerea de aprobare a proiectului.   
 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____8____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___. 
 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 
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Hotărîrea nr. 2946 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenţi în şedinţă şi se 

anexează la prezentul proces-verbal. 
 

17. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Căpriana, raionul Străşeni”: 
 

„Secretarul Consiliului sătesc Căpriana din raionul Străşeni a informat Comisia 

Electorală Centrală despre decesul consilierului Iurco Vasile ales pe lista Partidului Liberal 

Democrat din Moldova. 

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

de consilier în Consiliul sătesc Căpriana îi revine candidatului supleant Struţ Veaceslav de pe 

lista Partidului Liberal Democrat din Moldova confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Străşeni din 

23 iunie 2011. 

În temeiul art. 18 alin. (2), 22 lit. v), 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 Căpriana. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Căpriana, raionul Străşeni, 

candidatului supleant Struţ Veaceslav de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Struţ Veaceslav 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”.  
 

Preşedintele de şedinţă, dl Ciocan, a solicitat să se înainteze întrebări şi propuneri la proiect. 

Nefiind înaintate întrebări şi propuneri la proiect, preşedintele de şedinţă a supus votului 

propunerea de aprobare a proiectului.   
 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____8____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___. 
 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

Hotărîrea nr. 2947 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenţi în şedinţă şi se 

anexează la prezentul proces-verbal. 

 

Înainte de a încheia ședința, preşedintele de şedinţă a adus la cunoştinţa reprezantanților 

Asociației obștești ”Moldova Tînără” că în sala de ședințe este prezentă dna Natalia Iuraș, 

directorul CICDE, la care ele pot să se adreseze pentru a coordona timpul, ora și locul 

desfășurării trainingu-rilor respective. După asta preşedintele de şedinţă a declarat şedinţa 

închisă. 
 

 

Preşedintele şedinţei Dr. Iurie CIOCAN 

 

 

Secretarul şedinţei  Andrei VOLENTIR  
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Tel.: 022-232-258 


