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COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ 

A REPUBLICII MOLDOVA 

 

 

 

 

PROCES-VERBAL nr. 226 

al şedinţei extraordinare 

din 22.11.2014, ora 10.00 

 

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, 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 un punct.  

Totodată, președintele de ședință a menționat că ieri, 21 noiembrie, în cadrul ședinței dlui a 

anunţat că membrii vor fi convocați pentru toată ziua de azi și posibil că pe parcursul zilei o să 

mai apare necesitatea de convocare a ședinței. A remarcat că părțile interesate vor fi informate pe 

parcurs, într-un timp rezonabil, şi a solicitat urmărirea paginei web a Comisiei de către părțile 

interesate.  

 

Dl Alexandru Simionov s-a alăturat şedinţei CEC (membri prezenți – 8) 

 

Preşedintele de şedinţă a constatat că 8 membri ai Comisiei sunt prezenţi în şedinţa, conform 

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

Preşedintele de şedinţă a solicitat să se înainteze propuneri şi întrebări la proiectul ordinii de zi. 

Constatînd că nu sunt propuneri, a supus votului proiectul ordinii de zi ce conţine un singur 

punct. 

Dl Alexandru Simionov – a intervenit cu informaţia că ieri din partea reprezentantului unui 

concurent electoral a parvenit o solicitare de a invita astăzi la ședința reprezentantul MAI pentru 

informarea Comisiei asupra cazului din Bălți privind distribuirea ziarului unui concurent 

electoral cu o bancnotă de o sută de lei capsată.  

Președintele de ședință, dl Iurie Ciocan – l-a întrebat pe dl Simionov dacă el propune ceva sau 

întreabă. 

Dl Alexandru Simionov – a întrebat dacă a fost invitat acest reprezentant. 

Președintele de ședință, dl Iurie Ciocan – a spus că a fixat sugestia dlui Simionov și a anunțat 

că la ”Diverse” se va expune asupra acestui subiect și asupra situațiilor ce ţin de raportarea 

autorităților publice centrale și prezența lor la ședință. 

  

Nefiind înaintate propuneri de modificare sau completare a ordinii de zi şi întrebări la proiect, 

președintele de ședință a supus votului proiectul ordinii de zi în redacţia propusă. 

 

ORDINEA DE ZI: 

 

1. Pentru modificarea anexei la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2743 din 10 octombrie 

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

Moldova din partea Blocului electoral „ALEGEREA MOLDOVEI – UNIUNEA VAMALĂ”, a 

simbolului electoral şi confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul)” 

Raportor: Ștefan Urîtu 

 



2/4 

REZULTATUL VOTĂRII: 

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

 

Ordinea de zi cu un punct a fost aprobată cu votul unanim al membrilor prezenţi în şedinţă. 

 

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

 

1. S-A AUDIAT: 

Raportorul, dl Ștefan Urîtu – a propus spre aprobare proiectul de hotărîre  „Cu privire la 

retragerea Mişcării Social-Politice „Ravnopravie” din campania electorală pentru alegerile 

Parlamentului Republicii Moldova din 30 noiembrie 2014”:  

 

„La 21 noiembrie 2014, Mişcarea Social-Politică „Ravnopravie”, conform prevederilor 

art. 46 şi 80 din Codul electoral, a depus la Comisia Electorală Centrală procesul-verbal nr. 5 din 

21 noiembrie 2014 al şedinţei Consiliului Mişcării Social-Politice „Ravnopravie” cu privire la 

retragerea mişcării social-politice din campania electorală pentru alegerile Parlamentului 

Republicii Moldova din 30 noiembrie 2014. 

În temeiul art. 18, 26, 46 şi 80 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, 

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

  

1. Se acceptă cererea privind retragerea din campania electorală pentru alegerile 

Parlamentului Republicii Moldova din 30 noiembrie a concurentului electoral Mişcarea Social-

Politică „Ravnopravie”, înregistrat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2853 din 29 

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

Republicii Moldova din partea Mişcării Social-Politice „Ravnopravie”, a simbolului electoral şi 

confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală”. 

2. La punctul 1 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2919 din 11 noiembrie 

2014 „Cu privire la stabilirea ordinii de înscriere a concurenţilor electorali în buletinul de vot 

pentru alegerea Parlamentului Republicii Moldova din 30 noiembrie 2014”, concurentul electoral 

Mişcarea Social-Politică „Ravnopravie” se exclude. 

3. Se modifică punctul 1 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale 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”, după cum urmează: 

1) sintagma „26 patrulatere” se înlocuieşte cu sintagma „25 patrulatere”; 

2) sintagma „630 mm” se înlocuieşte cu sintagma „610 mm”; 

3) 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”, cu modificările ulterioare, al nouăsprezecelea patrulater ce revine 

concurentului electoral Mişcarea Social-Politică „Ravnopravie” se exclude. 

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

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

 

Preşedintele de şedinţă a solicitat membrilor să înainteze întrebări pe marginea proiectului. 

Nefiind înaintate înrebări pe marginea proiectului din partea membrilor Comisiei, preşedintele de 

şedinţă a solicitat reprezentanţilor concurenţilor electorali să înainteze întrebări pe marginea 

proiectului. 

 

AU LUAT CUVÎNTUL: 

Dl Mihai Buşuleac, reprezentantul cu drept de vot consultativ al Partidului Politic 

„PATRIA” în Comisia Electorală Centrală – a întrebat dacă s-a calculat cît va costa buletinul 

de vot. 
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Preşedintele de şedinţă, dl Iurie Ciocan – a informat că preţul cîştigător la licitaţia publică este 

34 de bani. A menţionat că licitația s-a petrecut pornind de la dimensiunile anterioare. A 

informat că vor mai surveni recalculări. Totodată, a menţionat că la etapa actuală preţul stabilit 

pentru lungimea integrală de 630 mm este 34 bani per unitate. De asemenea, a spus dlui 

Buşuleac că Comisia ţine act de întrebarea dlui şi l-a informat că la moment nu poate să i se 

ofere un răspuns exhaustiv. 

 

Preşedintele de şedinţă a solicitat membrilor să înainteze alte întrebări şi propuneri la proiect. 

Nefiind înaintate înrebări şi propuneri, 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 de hotărîre în întregime. 

Hotărîrea nr. 3006 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor prezenţi în şedinţă şi se 

anexează la prezentul proces-verbal.  

 

Preşedintele de şedinţă, dl Iurie Ciocan – referitor la întrebarea înaintată de dl Alexandru 

Simionov la începutul ședinței, a menționat că astăzi pe parcursul zilei la Comisia Electorală 

Centrală vor fi prezentate rapoartele în scris ale tuturor instituţiilor publice sau ale autorităţilor 

publice centrale în baza hotărîrii Comisiei Electorale Centrale privind atribuţiile suplimentare în 

perioada electorală și a anunţat că la şedinţa de luni, la ora 15:00, sunt invitaţi toţi reprezentanţii 

pentru prezentarea rapoartelor. Referitor la solicitarea dlui Mihai Buşuleac, reprezentantului PP 

”Patria”, de a invita la ședința de astăzi reprezentantul MAI pentru expunerea asupra cazului din 

mun. Bălți, a menționat că însăşi persoana responsabilă respectivă la moment se află în afara 

mun. Chişinău, dar prezenţa oricărei alte persoane Comisia a calificat-o ca irelevantă. Totodată, a 

precizat că, potrivit informaţiilor primite telefonic, la momentul actual cazul este examinat sub 

două aspecte – contravenţional şi, eventual, penal, menționînd că pînă la moment toate 

materialele se află în Comisariatul mun. Bălţi. De asemenea, a reiterat că luni, la ora 15:00, în 

cadrul şedinţei CEC vor fi examinate rapoartele instituţiilor publice centrale şi a informat că 

întrebările la subiect pot fi adresate direct la ședința respectivă reprezentantului MAI, domnului 

colonel de poliție, Marian Maxian. 

 

 

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

 

 

Preşedintele şedinţei Iurie CIOCAN

 

 

Secretarul şedinţei Andrei VOLENTIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ex.: Iana Cozîriuc 

Tel.: 022-232-258 


