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COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ 

A REPUBLICII MOLDOVA 

 

 

 

 

PROCES-VERBAL nr. 229 

al şedinţei ordinare 

din 25.11.2014, ora 15.00 

 

Statut şedinţă: deliberativă 

Președinte al ședinței: dl Iurie Ciocan, dl Ștefan Urîtu  

Secretar al şedinţei: dl Andrei Volentir 

 

Vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale, dl Șt. Urîtu, a anunțat că dl Iurie Ciocan întîrzie 

la ședință. Preluînd conducerea şedinței, dl Șt. Urîtu a verificat cvorumul, a constatat prezenţa a 

7 membri ai Comisiei și a declarat şedinţa deliberativă. După asta a solicitat membrilor să facă 

propuneri la ordinea de zi ce conţine 13 puncte.  

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

dl Șt. Urîtu, a supus votului proiectul ordinii de zi. 

 

Dl A. Simionov – a întrerupt votarea, întrebîndu-l pe dl Șt. Urîtu cînd va fi pusă în ordinea de zi 

sesizarea înaintată de Partidul Comuniștilor din Republica Moldova ce ține de executarea 

deciziei Curții de Apel Chișinău din 4 noiembrie 2014 (dosarul nr. 3r-73l/l4). 

 

dl I. Ciocan s-a alăturat ședinței CEC (membri prezenți – 8) 

 

Dl Șt. Urîtu – a răspuns că nu cunoaște cînd va fi pusă în ordinea de zi chestiunea respectivă. 

Dl I. Ciocan – a intervenit, informînd că pe o rezoluție asupra demersului depus de PCRM la 

Comisia Electorală Centrală a fost indicat că se transmite tuturor membrilor CEC pentru 

examinare și înaintarea anumitor soluții. 

 

dl Ed. Răducan s-a alăturat ședinței CEC (membri prezenți – 9) 

 

Dl V. Moțarschi – i-a atras atenția dlui Ciocan asupra faptului că au parvenit 2 demersuri la 

acest subiect, menționînd că al doilea demers a fost distribuit prin rezoluție dlui A. Volentir. 

Dl I. Ciocan – l-a informat pe dl Moțarschi că demersul respectiv se află în examinare. 

Dl V. Moțarschi – l-a întrebat pe dl I. Ciocan dacă nu consideră că demersul PCRM trebuia să 

fie inclus în ordinea de zi și examinat la prima ședință după ce a fost depus, conform art. 54 al 

Regulamentului cu privire la activitatea Comisiei Electorale Centrale. 

Dl I. Ciocan – l-a asigurat pe dl Moțarschi că proiectul de hotărîre asupra demersului respectiv 

va fi inclus în ordinea de zi pentru examinare în cadrul ședinței doar după ce va fi perfectat de 

către raportor și de către orice alt membru căruia i-a fost distribuit acest document. 

Dl A. Volentir (către dl Moțarschi) – a precizat că cel de al doilea demers a fost transmis 

Comisiei ca o reiterare a primului demers, cu anexarea suplimentară a unui screenshot de pe un 

portal de știri unde este menționat ce ar fi declarat șeful Delegației EU la Chișinău, Ambasadorul 

dl Pirkka Tapiola. Totodată, a remarcat că pe al doilea demers și pe rezoluție au fost menționați 

toți membrii, iar dumnealui i-a fost transmis suplimentar acest demers cu anexă pentru a fi 

informat asupra acelui comunicat de presă. 

Dl Ed. Răducan – l-a atenționat pe secretar că demersul sus-menționat trebuia să fie examinat în 

cadrul primei ședințe după ce a parvenit. 

Președintele de ședință, dl I. Ciocan, a constatat lipsa propunerilor de completare a ordinii de zi 

și a supus votului proiectul acesteia. 
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ORDINEA DE ZI: 

 

1. Privind aprobarea avizului asupra proiectului Legii cu privire la sistemul administrației 

penitenciare 

Raportor: Ștefan Urîtu 

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

campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014, la situaţia din 20 

noiembrie 2014 

Raportor: Andrei Volentir 

3. Cu privire la avertizarea concurentului electoral, candidat independent la funcţia de deputat în 

Parlamentul Republicii Moldova dl Doga Anatolie pentru neprezentarea în termen a raportului 

privind fluxul mijloacelor băneşti pe parcursul campaniei electorale pentru alegerile 

parlamentare din 30 noiembrie 2014, la situaţia din 20 noiembrie 2014 

Raportor: Andrei Volentir 

4. Cu privire la contestația nr.AP-9/98 din 18 noiembrie 2014 a dlui Lilian Deliu, reprezentantul 

cu drept de vot consultativ al Partidului Democrat din Moldova în Comisia Electorală 

Centrală 

Raportor: Vasile Gafton 

5. Pentru modificarea anexei la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2891  din 6 noiembrie 

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

Moldova din partea Partidului Politic „Pentru Neam şi Ţară”, a simbolului electoral şi 

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

Raportor: Vasile Gafton 

6. Pentru modificarea anexei la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2736 din 10 octombrie 

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

Moldova din partea Partidului Politic „Partidul Forţa Poporului”, a simbolului electoral şi 

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

Raportor: Alexandru Simionov 

7. Cu privire la acreditarea observatorilor internaţionali din partea Adunării Parlamentare a 

Consiliului Europei în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 

Raportor: Svetlana Guţu 

8. Cu privire la acreditarea observatorilor internaţionali din partea Fundației Stefan Batory din 

Republica Polonă în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 

Raportor: Svetlana Guţu 

9. Cu privire la acreditarea observatorilor internaţionali din partea organizației „Centrul 

Internațional pentru Studii Electorale” din Republica Lituania în vederea monitorizării 

alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014  

Raportor: Svetlana Guţu 

10. Cu privire la înregistrarea interpreților din partea Biroului OSCE pentru Instituţii 

Democratice şi Drepturile Omului (OSCE/BIDDO) pentru alegerile parlamentare din 30 

noiembrie 2014 

Raportor: Svetlana Guţu 

11. Cu privire la acreditarea observatorilor internaţionali din partea Asociaţiei „European 

Students’ Forum” din Regatul Belgiei în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 

noiembrie 2014 

Raportor: Svetlana Guţu 

12. Cu privire la acreditarea unei persoane în calitate de observator naţional din partea 

concurentului electoral Partidul Liberal în secţia de votare constituită în afara Republicii 

Moldova în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 

Raportor: Svetlana Guţu 

13. Cu privire la acreditarea unui observator internațional din partea Ambasadei Statului Qatar în 

Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 

Raportor: Svetlana Guţu 
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REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____6____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___2___. 

 

Ordinea de zi cu 13 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 Ştefan Urîtu – a propus spre aprobare proiectul de hotărîre „Privind aprobarea 

avizului asupra proiectului Legii cu privire la sistemul administraţiei penitenciare”: 

 

„Prin scrisoarea nr. 03/10159 din 23 octombrie curent, Ministerul Justiţiei solicită 

Comisiei Electorale Centrale avizul asupra proiectului de lege cu privire la sistemul 

administraţiei penitenciare, elaborat în conformitate cu pct. 6.5.6. (2) din Planul de acţiuni pentru 

implementarea Strategiei de reformă a justiţiei, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 6 din 16 

februarie 2012. 

În temeiurl prevederilor art. 18 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 

şi art. 21 din Legea nr. 780-XV din 27 decembrie 2001 privind actele legislative, Comisia 

Electorală h o t ă r ă ş t e: 

 

1. Se aprobă avizul asupra proiectului de lege cu privire la sistemul administraţiei 

penitenciare, conform anexei. 

2. Prezenta hotărîre se remite Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova, conform 

solicitării. 

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”. 

„Aprobat 

prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale 

nr._____ din  25 noiembrie 2014 

 

Avizul asupra proiectului de lege  

cu privire la sistemul administraţiei penitenciare 

 

Comisia Electorală Centrală a examinat proiectul de lege cu privire la sistemul 

administraţiei penitenciare şi propune, în limita competenţei, cu titlu de recomandare 

completarea proiectului cu un articol nou, Noţiuni generale, în care să se regăsească următoarele 

noţiuni definite în diverse articole ale proiectului, după cum urmează:  

- Administraţia Naţională a Penitenciarelor – noţiune definită la art. 9 alin. (1) din 

proiect;  

- Instituţii subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor –  art. 8 alin. (2);  

- Subdiviziuni subordonate (art. 10);  

- Grup de rezervă (art. 85);  

- Grup de retragere (art. 85);  

- Rezervist (art. 86) în sensul prezentei legi, întrucît noţiunea de rezervist este 

reglementată şi în Legea nr. 162-XVI din 22 iulie 2005 cu privire la statutul militarilor, 

iar potrivit Dicţionarului explicativ al limbii române, prin rezervist se înţelege 

„persoană care, după ce a efectuat serviciul militar, a trecut în rândul cadrelor de 

rezervă ale armatei”;  

- Comisia de disciplină (art. 94);  

- Răspundere patrimonială (art. 96);  

- Funcţionar public;  

- Funcţionar public cu statut special;  
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- Instituţii penitenciare – prevăzut la art. 11 alin. (1);  

- Penitenciar de tip deschis;  

- Penitenciar de tip semiînchis;  

- Penitenciar de tip închis;  

- Penitenciar pentru minori;  

- Penitenciar pentru femei;  

- Case de arest;  

- Spitalele penitenciare. 
 

Totodată, la elaborarea actului normativ privind activitatea instituţiilor penitenciare 

rugăm să se ţină cont de prevederile punctelor 36-37 din Regulamentul privind întocmirea, 

administrarea, difuzarea şi actualizarea listelor electorale, aprobat prin hotărîrea Comisiei nr. 

2674 din 25 septembrie 2014, pentru asigurarea exercitării dreptului de vot de către persoanele 

condamnate. 

În rest, proiectul se acceptă.” 
 

Preşedintele de şedinţă a solicitat membrilor să înainteze întrebări către raportor pe marginea 

proiectului. 
 

AU LUAT CUVÎNTUL: 

Dl Al. Simionov – a întrebat pe ce s-a bazat raportorul cînd în avizul respectiv a înaintat 

propunerea ca la elaborarea actului normativ privind activitatea instituţiilor penitenciare să se ia 

în considerare un regulament, adică de un act normativ inferior actului legislativ. 

Raportorul, dl Șt. Urîtu – a remarcat că în avizul respectiv a propus completarea actului 

normativ cu prevederile din Regulamentul privind întocmirea, administrarea, difuzarea şi 

actualizarea listelor electorale, care de fapt sunt preluate din Codul electoral. 

Dl Al. Simionov – a întrebat care este legătura între o lege care reglementează întregul sistem al 

instituțiilor penitenciare și aspectul ce ține de dreptul electoral, menționînd că în Codul electoral 

acest aspect este prevăzut foarte clar. În acest context, a întrebat care este necesitatea completării 

proiectului legii respective cu prevederile stipulate în Codul electoral. 

Raportorul, dl Șt. Urîtu – a menționat că, conform procedurii legislative, atunci cînd se adoptă 

vreo lege, se solicită avizul instituțiilor publice centrale care pot fi afectate. Drept exemplu că 

actul normativ avizat afectează Comisia, a evocat un caz care s-a întîmplat în acest an cînd un 

polițist deținea în același timp calitatea de consilier local și Comisia nu știa cum să procedeze, 

deoarece s-a creat o confuzie – „oare are el dreptul să fie consilier dacă nu este plătit?” După 

părerea raportorului, respectivul act normativ vizează Comisia anume sub acest aspect și sub 

aspectul asigurării dreptului de vot a persoanelor aflate în detenție. Totodată, a menționat că în 

aviz se fac doar recomandări referitor la aspectele ce țin de procesul electoral, de competența 

Comisiei. 
 

Președintele de ședință a constatat lipsa întrebărilor, propunerilor, doritorilor de a vorbi la rubrica 

„Dezbateri” și a supus votului proiectul de hotărîre înaintat de raportor. 
 

REZULTATUL VOTĂRII: 

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

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre în întregime. 

Hotărîrea nr. 3048 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor CEC prezenţi în şedinţă.  
 

2. S-A AUDIAT: 

Raportorul Andrei Volentir – a propus spre 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 20 noiembrie  

2014”: 
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„Prin hotărîrile Comisiei Electorale Centrale nr. 2734 – nr. 2748 din 10 octombrie 2014, 

au fost înregistraţi 15 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 20 noiembrie 2014, au prezentat rapoarte financiare privind fluxul 

mijloacelor băneşti pe parcursul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 30 

noiembrie 2014 următorii concurenţi electorali: 

Partidul Democrat din Moldova 

Partidul Popular Creştin Democrat 

Partidul Politic „Partidul Forţa Poporului” 

Partidul Liberal Democrat din Moldova 

Partidul Liberal Reformator 

Partidul Politic „Partidul Comunist Reformator din Moldova” 

Partidul Politic Mişcarea Populară Antimafie 

Partidul Naţional Liberal 

Partidul Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova” 

Blocul electoral „Alegerea Moldovei – Uniunea Vamală” 

Partidul Politic „Democraţia Acasă” 

Partidul Politic Partidul Popular din Republica Moldova 

Partidul Comuniştilor din Republica Moldova 

Partidul Liberal 

Partidul Politic Partidul „Renaştere”. 

În urma verificării, Comisia Electorală Centrală reţine că rapoartele financiare depuse de 

concurenţii electorali enumeraţi mai sus sînt întocmite şi prezentate 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, încasările băneşti în perioada 

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

băncile la care aceştia şi-au deschis conturile cu menţiunea „Fond electoral”. 

Totodată, raportorul a informat membrilor Comisiei despre o publicație periodică 

„Socialiștii”, al cărei fondator este PSRM, și a spus că dorește să-l dea niște întrebări 

reprezentantului PSRM referitor la tiparul acestui ziar pentru a clarifica situația. În continuare, 

raportorul a comunicat că această publicație periodică conține o agitație electorală exclusivă și 

este tipărită la tipografia „Edit Tipar Grup” SRL într-un tiraj de 100 000 de exemplare, tiparul 

fiind achitat din contul „Fondului electoral”, conform facturii nr. 1 din 17 octombrie 2014. Dar 

în nici unul din cele 3 rapoarte financiare periodice PSRM nu a raportat cheltuielile legate de 

acest tipar.  

În temeiul articolelor 18 şi 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, Comisia 

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

 

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

electorale din 30 noiembrie 2014, la situaţia din 20 noiembrie 2014, depuse de concurenții 

electorali,conform anexei,constatîndu-se ca fiind prezentate şi întocmite 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. 
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2. Se atenţionează concurenţii electorali asupra necesităţii respectării întocmai a 

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

3. Se solicită Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor să 

verifice provenienţa contribuţiilor financiare virate concurenţilor electorali ce depăşesc suma de 

100 mii lei. 

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”. 

 

Totodată, raportorul a propus să-i se acorde PSRM un termen de 24 de ore pentru prezentarea 

documentelor justificative legate de acest tipar în vederea examinării suplimentare de către 

Comisia raportului financiar al acestui partid. 

 

Preşedintele de şedinţă a constatat că membrii și reprezentanții concurenților electorali nu au 

întrebări la raportor și le-a oferit cuvîntul pentru a înainta propuneri la proiect. 

 

AU ÎNAINTAT PROPUNERI: 

Dl Al. Simionov – a transmis raportorului pliantul Partidului Politic „Partidul Comunist 

Reformator din Moldova”, menționînd că acesta conține denumirea tipografiei, tirajul de 167000 

de exemplare, dar alte elemente stabilite în Codul electoral nu sunt indicate. Totodată, a informat 

că a fotografiat posterele electorale ale concurentului electoral respectiv care au fost încleiate pe 

pilonii de electricitate și pe care le va transmite raportorului pentru anexarea la dosar. În acest 

context, a propus avertizarea Partidului Politic „Partidul Comunist Reformator din Moldova” și 

transmiterea materialelor către Ministerul Afacerilor Interne pentru verificarea suplimentară a 

provenienței acestor pliante și postere care nu au fost reflectate în raportul financiar al 

concurentului electoral în cauză. 

Dna A. Russu – referindu-se la punctul 2 al proiectului de hotărîre, a declarat că concurentul 

electoral Partidul Comuniştilor din Republica Moldova a respectat întocmai prevederile art.38 

alin. (1) lit. a) din Codul electoral. În acest context, a propus reflectarea în punctul respectiv 

numai pe concurenți care nu au respectat întocmai prevederile invocate. 

Dl Al. Simionov – a mai menționat că într-un magazin din comuna Coșnița, raionul Dubăsari, a 

văzut la vînzător niște materiale de agitație electorală ale concurentului electoral PLDM 

(aromatizatoare de aer pentru mașină). Aceste bunuri nu conțineau nici tirajul, nici denumirea 

tipografiei și alte date necesare. În acest sens, a propus sesizarea Ministerului Afacerilor Interne 

în vederea verificării suplimentare a provenienței acestor bunuri. 

 

Președintele de ședință a constatat că membrii nu mai au propuneri la proiectul de hotărîre și a 

oferit cuvîntul dlui Gurduza pentru a elucida situația cu bunuri despre care a vorbit dl Simionov. 

 

Dl S. Gurduza – a afirmat că aceste bunuri sunt reflectate în raportul financiar. 

 

Președintele de ședință l-a asigurat pe dl A. Simionov că Comisia va verifica acest caz și dacă va 

constata anumite abateri, atunci va întreprinde măsurile necesare. Totodată, a solicitat 

raportorului să se expună asupra propunerilor vociferate. 

 

Raportorul, dl A. Volentir – a menționat că este de acord cu propunerile dlui Simionov, însă, în 

loc de a avertiza Partidul Liberal Democrat din Moldova și Partidul Politic „Partidul Comunist 

Reformator din Moldova” pentru neraportarea cheltuielilor, a propus de a le acorda un termen de 

24 de ore pentru prezentarea datelor suplimentare ori pentru rectificarea raportului financiar 

prezentat. 

Dl Șt. Urîtu – a propus ca formațiunilor politice nominalizate să li se ofere un termen de 24 ore 

pentru explicarea discrepanțelor. 

 

Președintele de ședință a întrebat opinia raportorului vizavi de propunerea dlui Șt. Urîtu. 
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Raportorul, dl A. Volentir – a informat că datele au fost prezentate de către bănci și de către 

concurenții electorali. În rezultatul contrapunerii datelor menționate s-a stabilit că datele de la 

bănci corespund datelor prezentate de către concurenți electorali. Totodată, a informat că și 

dînsul a constatat lipsa unui material în raportul financiar al unui concurent electotral, 

menționînd că, probabil, cheltuielile respective nu au fost raportate în raportul financiar din 

cauza erorii tehnice. Din aceste considerente, a propus acordarea concurenților electorali 

nominalizați a unui termen rezonabil pentru a prezenta explicații și documentele confirmative. 

Dl Al. Simionov – a remarcat că materialele de agitaţie electorală a concurentului electoral 

Partidul Politic „Partidul Comunist Reformator din Moldova” stau amplasate pe piloni de pe 

strada Ion Creangă mai mult de două săptămîni. În acest context, a reiterat propunerea sa de a-i 

avertiza pe concurentul electoral în cauză și de a remite materialele respective către Inspectoratul 

de Poliţie în vederea investigării acestora sub toate circumstanțe, menționînd că, probabil, 

editarea posterelor și pliantelor nici nu a fost achitată din fondul electoral.  

Dl V. Moțarschi – a adus la cunoștință membrilor CEC că astăzi a primit pe email o contestație 

depusă de reprezentantul cu drept de vot consultativ al Partidului Liberal Democrat din Moldova 

referitor la nereflectarea în raportul financiar a unor cheltuieli de către Partidul Liberal. Totodată, 

a subliniat că, dacă la moment se discută anumite nereguli vizavi de nedeclararea unor mijloace 

financiare, atunci trebuie de examinat și alte contestații care vizează rapoartele financiare. În 

acest context, a propus examinarea tuturor contestațiilor care vizează rapoartele financiare ale 

concurenților electorali și amînarea examinării acestor rapoarte pentru şedinţa următoare. 

Dl I. Ciocan – a atras atenția dlui Moțarschi asupra faptului că procedura la care dînsul s-a 

referit este una bine cunoscută și se aplică în cadrul ședinței la care se aprobă raportul final. 

Totodată, a menționat că raportul final va fi examinat în cadrul ședinței CEC doar după 

examinarea tuturor contestațiilor și referințelor.  

Dl V. Moțarschi – a remarcat că contestația, de obicei, se examinează în termen de 5 zile și nu 

înțelege de ce se propune un termen de 24 de ore. 

Dl I. Ciocan – a precizat că contestațiile se examinează nu mai tîrziu de ziua alegerilor. Dacă 

ultima zi de depunere a rapoartelor financiare este ziua de vineri, atunci înainte de a aproba 

raportul final se examinează contestațiile. 

Dl V. Moțarschi – a întrebat pentru precizare dacă contestația depusă de PLDM va fi examinată 

vineri. 

Dl I. Ciocan – a precizat că contestația depusă de PLDM va fi examinată pînă vineri. 

Dl V. Moțarschi – a atenționat că contestația depusă de PLDM vizează raportul financiar care se 

examinează la moment. 

Dl I. Ciocan – a reiterat că raportul final va fi aprobat vineri după examinarea tuturor 

contestațiilor. 

 

Președintele de ședință a anunțat că, întrucît pe parcursul prezentării și examinării raportului la 

şedinţă a venit reprezentantul cu drept de vot consultativ al Partidului Politic „Partidul 

Socialiștilor din Republica Moldova”, la unul din materialele electorale ale căruia s-a referit 

raportorul, îi oferă posibilitatea de a clarifica situația referitor la tiparul ziarulului „Socialiștii”.  

 

AU LUAT CUVÎNTUL: 

Dl M. Lebedinschi, reprezentantul cu drept de vot consultativ al Partidului Politic 

„Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” – a explicat că în raportul prezentat de PSRM 

la data de 21 noiembrie 2014 sunt reflectate toate cheltuielile efectuate pînă la 20 noiembrie 

2014. Ceea ce ține de factura la care s-a referit raportorul, a menționat că tiparul publicației 

periodice a fost achitat după 20 noiembrie 2014, și anume pe 21 noiembrie, seară, după ce a fost 

prezentat Comisiei raportul financiar. Totodată, a asigurat că această factură va fi reflectată în 

următorul raport financiar. Invocînd faptul că regulamentul permite achitarea tiparului 

publicațiilor periodice din alte surse decît din fondul electoral, a menționat că totuși cheltuielile 

respective vor fi incluse în fondul electoral și vor fi reflectate în următorul raport financiar. 
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Dl I. Ciocan – a întrebat pe ce s-a bazat dl Lebedinschi cînd a spus că regulamentul permite de a 

efectua cheltuielile electorale din alte surse decît din fondul electoral. 

Dl M. Lebedinschi – a precizat că ziarul este o persoană juridică separată care publică în mod 

regulat diferite articole. Totodată, a menționat că în cazul în care PSRM are vreo publicitate 

electorală, cheltuielile se reflectă în raportul financiar. 

Dl I. Ciocan – i-a atras atenția dlui Lebedinschi asupra faptului că ziarele de partid sunt 

exceptate doar de prevederile privind reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare 

din 30 noiembrie 2014 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova. În rest, în 

perioada campaniei electorale toate cheltuielile se fac exclusiv din fondul electoral. 

Dl M. Lebedinschi – a asigurat că toate cheltuielile efectuate vor fi reflectate în raportul 

financiar și ca dovadă a acestora va fi prezentată factura. 

Raportorul, dl A. Volentir – menționînd că, conform casetei tehnice a acestei publicații 

periodice, ziarul este tipărit și editat la „Edit Tipar Grup” SRL, sînt indicate adresa, numărul 

comenzii, tirajul de 100000 ex. și mențiunea „Achitat din fondul electoral”, conform facturii nr. 

1 din 17 octombrie 2014, a întrebat dacă totuși a fost achitat tiparul ziarului sau urmează a fi 

achitat la 21 noiembrie 2014. 

Dl M. Lebedinschi – a explicat că, conform cerinței legale, orice material electoral tipărit 

urmează să fie însoţit de o notă „Achitat din fondul electoral”, indiferent de faptul dacă a fost 

achitat la acel moment sau mai tîrziu. Legea nu prevede termenul că „va fi achitat din fondul 

electoral”. Totodată, a menționat că pur și simplu s-a utilizat cerința legală respectivă. 

Raportorul, dl A. Volentir – a menționat că a propus de a nu lua act de raportul financiar al 

Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”, și de a-i acorda termenul de 24 

de ore pentru prezentarea actelor cu privire contractarea şi achitarea serviciilor tipografice 

respective, anume din considerentele că acestea nu au fost prezentate. Reluarea examinării 

acestui raport financiar se va face doar după ce vor fi prezentate contractul și factura. Totodată, a 

menționat că, din cele spuse de dl Lebedinschi, nu a înțeles dacă au fost achitate serviciile 

tipografice, deoarece, conform facturii, aceste servicii au fost achitate în data de 17 octombrie 

2014. 

Dl M. Lebedinschi – a precizat că serviciile tipografice au fost achitate după 20 octombrie și vor 

fi reflectate în următorul raport financiar. 

 

Președintele de ședință, generalizînd propunerile făcute, a întrebat pe dl Moțarschi cum anume 

va răsuna propunerea lui. 

 

Dl V. Moțarschi – ținînd cont de considerentele pe care s-a bazat raportorul cînd a propus de a 

nu lua azi act de raportul financiar al Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica 

Moldova”, și luînd în considerare că nu s-a examinat contestația depusă de PLDM care este 

destul de voluminoasă, cu acte de la poliție, fotografii, a propus de a nu lua act și de raportul 

financiar al Partidului Liberal. 

Dl Al. Simionov – a propus de a nu lua azi act și de raportul financiar al Partidului Liberal 

Democrat din Moldova. 

Dl I. Ciocan – a menționat că la moment Comisia ia act cu bună-credință de declarațiile 

reprezentantului cu drept de vot consultativ al Partidului Liberal Democrat din Moldova că 

materialele electorale sînt reflectate în raportul financiar. În cazul în care se va depista că 

reprezentantul respectiv a făcut în cadrul ședinței publice declarații false, atunci va fi revizuită 

decizia. 

Dl V. Moțarschi – a remarcat că reprezentantul cu drept de vot consultativ al Partidului Politic 

„Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” tot a făcut declarații.  

Dl I. Ciocan – a menționat că dl Lebedinschi a declarat că cheltuielile electorale vor fi reflectate 

în următorul raport financiar. Din considerentul că în prezentul raport nu sunt reflectate 

cheltuielile menționate se propune termenul de 24 de ore pentru prezentarea documentelor 

justificative. 
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Înainte de a supune votului propunerile făcute, președintele de ședință a oferit cuvîntul 

membrilor și reprezentanților concurenților electorali la rubrica „Dezbateri”. 
 

DEZBATERI: 

Dl Șt. Urîtu – consideră că discuțiile purtate vizavi de propunerea dlui Moțarschi nu au sens, 

pentru că la moment nu se aprobă rapoartele, ci se ia act de acestea. Deci, se ia act de rapoarte ca 

fiind prezentate în termen și datele cărora corespund cu acelea prezentate de bănci. Totodată, a 

menționat că concurenții electorali sunt bineveniți să studieze rapoartele adversarilor săi și să se 

expună asupra lor cît mai larg. La fel, a solicitat membrii Comisiei să examineze documentele 

sau sesizările, dacă le au în examinare, și să vină cu propuneri în cazul depistării unor erori, iar la 

ședința de vineri, cînd vor fi examinate rapoartele finale, va fi aprobată o decizie, în dependență 

de situația la moment. Totodată, a remarcat că, probabil, pînă la ședința de vineri va fi prezentată 

și o informație de la Inspectoratul Fiscal Principal de Stat. 
 

Preşedintele de şedinţă a supus votului propunerea dlui Al. Simionov privind aplicarea sancțiunii 

concurentului electoral Partidul Politic „Partidul Comunist Reformator din Moldova” sub formă 

de avertisment și solicitarea Inspectoratului General de Poliţie şi Inspectoratului Fiscal Principal 

de Stat să verifice raportul financiar în contextul neregulilor depistate. 
 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___2___. 
 

Propunerea a fost acceptată cu votul majorității membrilor CEC. 
 

Înainte de a supune votului propunerea dnei Al. Russu referitor la exceptarea concurentului 

electoral PCRM din punctul 2 al proiectului de hotărîre, a întrebat opinia raportorului vizavi de 

această propunere. 
 

Raportorul, dl A. Volentir – a propus excluderea punctului 2 din partea rezolutivă a proiectului 

de hotărîre, explicînd că concurenții electorali au fost atenționați odată și nu este necesitatea de 

a-i atenționa încă o dată. 
 

Președintele de ședință a anunțat că punctul 2 se exclude din proiectul de hotărîre și nu va supune 

votului. Totodată, a întrebat opinia raportorului vizavi de propunerea ca, în rînd cu ceilalți 

concurenți electorali ale căror rapoarte nu au fost acceptate, să fie menționat și Partidul Liberal, 

din cauza că respectivul concurent a fost vizat în contestația nr. AP 9/108, depusă de 

reprezentantul cu drept de vot consultativ al Partidului Liberal Democrat din Moldova, referitor 

la nereflectarea în raportul financiar a unor cheltuieli. 
 

Raportorul, dl A. Volentir – a acceptat propunerea. În același timp, a propus de a-i prevedea 

într-un punct separat pe concurenți electorali cărora li se acordă termen de 24 de ore pentru 

prezentarea informațiilor suplimentare. 
 

Președintele de ședință a solicitat raportorului să dea citire părții rezolutive a proiectului de 

hotărîre. 
 

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

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

electorale din 30 noiembrie 2014, la situaţia din 20 noiembrie 2014, depuse de concurenţii 

electorali, conform anexei, constatîndu-se ca fiind prezentate şi întocmite 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. 
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2. Se suspendă examinarea raportului privind fluxul mijloacelor băneşti pe parcursul 

campaniei electorale din 30 noiembrie 2014 al concurentului electoral Partidul Liberal. 

3. Se suspendă examinarea raportului privind fluxul mijloacelor băneşti pe parcursul 

campaniei electorale din 30 noiembrie 2014 al concurentului electoral Partidul Politic „Partidul 

Socialiştilor din Republica Moldova” pînă la clarificarea circumstanţelor legate de achitarea 

serviciilor tipografice la editarea publicaţiei periodice „Socialiştii”, fiindu-i acordat termen de 24 

de ore pentru prezentarea actelor cu privire contractarea şi achitarea serviciilor tipografice 

respective. 

4. Se avertizează concurentul electoral Partidul Politic „Partidul Comunist Reformator 

din Moldova” pentru nereflectarea în raportul privind fluxul mijloacelor băneşti pe parcursul 

campaniei electorale din 30 noiembrie 2014 a cheltuielilor ce ţin de editarea materialului de 

agitaţie electorală descris în prezenta hotărîre, cu remiterea materialelor către Inspectoratul 

General de Poliţie şi Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor. 

5. Se solicită Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor să 

verifice provenienţa contribuţiilor financiare virate concurenţilor electorali ce depăşesc suma de 

100 mii lei. 

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

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

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

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____8____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___1___. 
 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre în întregime. 

Hotărîrea nr. 3049 a fost aprobată cu votul majorității membrilor CEC.  
 

3. S-A AUDIAT: 

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

avertizarea concurentului electoral, candidatul independent la funcţia de deputat în Parlamentul 

Republicii Moldova, dl Doga Anatolie pentru neprezentarea în termen a raportului privind fluxul 

mijloacelor băneşti pe parcursul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 30 

noiembrie 2014, la situaţia din 20 noiembrie 2014”: 
 

„Prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2901 din 7 noiembrie 2014, a fost 

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

candidatul independent Doga Anatolie.  

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 20 noiembrie 2014 concurentul electoral dl Doga Anatolie nu a prezentat 

raportul financiar privind fluxul mijloacelor băneşti pe parcursul campaniei electorale pentru  

alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014, pentru perioada de gestiune 7 – 20 noiembrie 

2014, nerespectînd astfel termenul stabilit la art. 38 alin (8) din Codul electoral. Banca unde 

candidatul independent Doga Anatolie şi-a deschis contul cu menţiunea „Fond electoral” a 

prezentat extrasul de cont pentru perioada 7-20 noiembrie 2014 cu venituri  în sumă de 25000.0 

lei, cheltuieli în sumă de 20543.0 lei şi soldul mijloacelor băneşti la data de 20 noiembrie 2014 

de 4457.0 lei. 

În temeiul art. 18, art. 38 alin (8) , art.69 alin (3) 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 avertizează concurentul electoral, candidatul independent la funcţia de deputat în 

Parlamentul Republicii Moldova dl Doga Anatolie, 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”. 

 

Președintele de ședință a constatat lipsa întrebărilor, propunerilor, doritorilor de a vorbi la rubrica 

„Dezbateri” și a supus votului proiectul de hotărîre înaintat de raportor. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____8____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___1___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre în întregime. 

Hotărîrea nr. 3050 a fost aprobată cu votul majorității membrilor CEC. 

Înainte de a părăsi ședința, președintele de ședință, dl I. Ciocan, i-a solicitat dlui Urîtu să preia 

conducerea ședinței. 

4. S-A AUDIAT: 

Raportorul Vasile Gafton – a menționat că la ședința din 21 noiembrie 2014 a fost deja 

examinat proiectul de hotărîre „Cu privire la contestaţia nr. AP 9/98 din 18 noiembrie 2014 a 

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

în Comisia Electorală Centrală”, dar a fost amînat la solicitarea contestatarului din motivul că 

urma să primească un răspuns de la Comisariatul de Poliție Criuleni. În acest context, a solicitat 

să-i fie oferit cuvîntul reprezentantului cu drept de vot consultativ al Partidului Democrat din 

Moldova pentru a clarifica situația. 

 

Președintele de ședință, dl Șt. Urîtu, a oferit cuvîntul dlui Lilian Deliu, reprezentantul cu drept de 

vot consultativ al Partidului Democrat din Moldova în Comisia Electorală Centrală. 

 

Dl L. Deliu – a informat că a făcut astăzi o interpelare repetată către Comisariatul de Poliție 

Criuleni și pînă la moment nu a primit nici un răspuns confirmativ. 

Președintele de ședință, dl Șt. Urîtu – a întrebat pe dl Deliu dacă are informații suplimentare cu 

referire la cele relatate în contestație. 

Dl L. Deliu – a răspuns că nu are. 

Raportorul, dl V. Gafton – a menționat că, indiferent de răspunsul care va veni de la 

Comisariatul de Poliție Criuleni, dînsul și-a expus clar poziția în proiectul de hotărîre. Totodată, 

a remarcat că a fost constatată încălcarea pct. 12 din Regulamentul privind modalitatea plasării 

publicităţii electorale pe panourile publicitare în perioada electorală, și anume plasarea afișajului 

electoral în alte locuri decît cele prevăzute, în acest sens fiind prezentate suficiente probe. Dat 

fiind faptul că din fotografii se vede clar că acest afișaj electoral îi aparține concurentului 

electoral PCRM, a menționat că nu trebuie de căutat legătura cauzală dintre persoanele care au 

lipit afișele și PCRM, subliniind că însuși concurentul electoral poartă răspunderea de afișajul 

său. În această ordine de idei, a propus următorul proiect de hotărîre: 

 

„1. Se admite contestaţia nr. AP 9/98 din 18 noiembrie 2014 a dlui Lilian Deliu, 

reprezentantul cu drept de vot consultativ al Partidului Democrat din Moldova în Comisia 

Electorală Centrală. 

2. Se avertizează Partidul Comuniştilor din Republica Moldova pentru plasarea afişajului 

electoral contrar prevederilor legale. 

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”. 

 



12/39 

Președintele de ședință, dl Șt. Urîtu, a solicitat membrilor să înainteze întrebări către raportor pe 

marginea proiectului. 

 

AU LUAT CUVÎNTUL: 

Dl Al. Simionov – menționînd că, pe traseul Chișinău-Strășeni, pe fiecare copac au fost plasate 

afișaje electorale ale unui concurent electoral, a întrebat raportorul dacă este cazul de a-l avertiza 

și pe acest concurent.  

Președintele de ședință, dl Șt. Urîtu – l-a atenționat pe dl Simionov că întrebarea sa nu se 

referă la contestația care se examinează la moment. 

 

Președintele de ședință, dl Șt. Urîtu, a oferit cuvîntul dnei Alina Russu, reprezentantul Partidului 

Comuniștilor din Republica Moldova în Comisia Electorală Centrală pentru a înainta întrebări 

către raportor. 

 

Dna A. Russu – a întrebat de ce raportorul propune aplicarea avertismentului unui concurent 

electoral pentru încălcarea punctului 12 din Regulamentul privind modalitatea plasării 

publicităţii electorale pe panourile publicitare în perioada electorală, dacă la ședința din 21 

noiembrie 2014 la care s-a examinat contestația în cauză dînsa nu a recunoscut că acel afișaj 

conține elementele ale PCRM, cum i-a interpretat-o raportorul, ci a informat că, potrivit datelor 

prezentate din teritoriu și pe care le-a documentat, acest afișaj nu mai există. Referitor la faptul 

că în proiectul de hotărîre raportorul a făcut trimitere la art. 69 alin. (2) care prevede că se aplică 

sancțiunea sub formă de avertisment pentru încălcarea legislației electorale, a întrebat care normă 

a legislației electorale a încălcat PCRM și prin care probe elocvente și pertinente raportorul poate 

să demonstreze că acest afișaj electoral conține elementele distinctive ale concurentului electoral 

PCRM. 

Raportorul, dl V. Gafton – a arătat că pe fotografia prezentată în calitate de probă de către 

reprezentantul PDM se vede clar că afișe electorale îi aparțin PCRM, deoarece conțin elementele 

distinctive ale PCRM: seceră, ciocan, carte și inscripția „Votați doar PCRM! Votați doar 

Voronin!”. În același timp, a întrebat-o pe dna Russu ce probe îi mai trebuie. 

Dna A. Russu – a menționat că s-a referit la faptul dacă afișajul conține data tipăririi, denumirea 

tipografiei, tirajul, concurentul electoral, etc., or, PCRM utilizează anume acest afișaj. 

Raportorul, dl V. Gafton – referindu-se la cele menționate de dna Russu, a întrebat-o pentru 

precizare dacă dînsa dorește ca acest caz să fie verificat sub aspectul art. 382 din Codul electoral. 

În același timp, a precizat că în proiectul de hotărîre a indicat că a fost încălcat pct. 12 din 

Regulament, fapt constatat. Totodată, a subliniat că la ședința din 21 noiembrie 2014 nu a 

interpretat-o pe dna Russu, ci a spus că dînsa a recunoscut în mod indirect și astăzi a repetat încă 

o dată că, potrivit probelor prezentate, acest afișaj a fost înlăturat. De asemenea, a adăugat că, 

întrucît dna Russu a afirmat acest lucru, înseamnă că ea confirmă în mod indirect faptul că 

afișajele au fost plasate în locuri arătate în fotografii. 

 

Președintele de ședință, dl Șt. Urîtu, a solicitat membrilor să înainteze propuneri la proiect. 

 

AU ÎNAINTAT PROPUNERI: 

Dl Ed. Răducan – a propus respingerea contestației nr. AP 9/98 din 18 noiembrie 2014 a dlui 

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

Comisia Electorală Centrală, ținînd cont de faptul că toate probele care au fost prezentate nu 

confirmă data cînd au fost efectuate aceste afișaje și că raportorul nu a demonstrat că concurentul 

electoral PCRM, într-adevăr, a încălcat legislația electorală. 

Dl V. Moțarschi – a menționat că din proiectul prezentat constată că raportorul nu a putut 

identifica persoanele care au lipit aceste afișe. În acest caz, a propus reluarea practicii aplicate de 

CEC la alegerile locale din 2011, adică constatarea încălcării de către persoane necunoscute a 

prevederilor pct. 12 din Regulamentul privind modalitatea plasării publicităţii electorale pe 
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panourile publicitare în perioada electorală și remiterea materialelor contestației organelor de 

poliție pentru constatarea faptului și identificarea persoanelor vinovate. 

Dl A. Volentir – a menționat că susține propunerea dlui Moțarschi. 

 

Președintele de ședință, dl Șt. Urîtu, a constatat lipsa altor propuneri și a oferit cuvîntul 

membrilor de a vorbi la rubrica „Dezbateri”. 

 

Dl Al. Simionov – a atras atenția membrilor asupra standardelor internaționale în domeniul 

electoral, menționînd că una din recomandările care se referă la examinarea contestațiilor este 

aplicarea uniformă a legislației electorale în cazuri similare. Iar în cazul dat se constată o 

abordare diferențiată, deoarece soluția cu care vine raportorul este una diametral opusă cu 

soluțiile propuse de alți colegi în cadrul examinării contestațiilor similare și care au fost susținute 

de majoritatea membrilor Comisiei. În opinia vorbitorului, acest fapt este inadmisibil și a 

îndemnat membrii CEC să vină pe viitor cu o abordare uniformă în cazuri similare. 

Dl Șt. Urîtu – i-a atenționat pe membrii să procedeze corect, în mod legal, atunci cînd vor vota 

proiectul de hotărîre, și să nu se bazeze pe faptul că data trecută cineva a votat altfel decît 

prevede legea și azi, cînd acela dorește să voteze corect, să procedeze tot așa ilegal. În același 

timp, a menționat că, în opinia lui, concurentul electoral poartă răspunderea pentru agitația 

electorală, pentru toate afișajele electorale, atît timp cît acesta nu se dezice de afișajele 

respective.  

Dl Ed. Răducan – și-a exprimat uimirea în legătura cu faptul că dl Urîtu, știind care lucruri au 

fost greșite la CEC, nu contribuie în nici un fel la unificarea practicii și permanent încearcă să 

voteze în dependență de concurentul electoral și de situație. Totodată, a menționat că este de 

acord că trebuie de unificat practica, de avut o abordare egală și de votat uniform, indiferent de 

subiectul abordat, fie partidul X, fie partidul Z. În această ordine de idei, i-a îndemnat pe 

membrii Comisiei să voteze conform prevederilor Codului electoral, dar nu altfel. 

Dna A. Russu – a explicat cronologic situația legată de contestația examinată astăzi: în ziua de 

18 noiembrie 2014, seara, contestatarul i-a înmînat contestația nr. AP 9/98. În ziua de 19 

noiembrie 2014 reprezentanții PCRM au început să documenteze faptul contestat, deoarece nu au 

fost la curent despre afișajul invocat plasat în locuri neautorizate. În ziua de 21 noiembrie 2014 

contestația a fost inclusă în ordinea de zi pentru examinare. Totodată, a menționat că nu a sesizat 

Comisariatul de Poliție Criuleni în vederea stabilirii făptașilor, deorece o asemenea interpelare a 

fost făcută de autorul contestației. În același timp, a declarat că PCRM îi instruiește absolut pe 

toți agitatori-membri de partid și susținători în vederea respectării întru totul a prevederilor 

legale. Menționînd că de vreme ce nu este stabilit făptașul, a solicitat respingerea contestației. 

Președintele de ședință, dl Șt. Urîtu (către dna Russu) – din cele spuse de dvs că PCRM 

instruiește distribuitorii materialelor de agitație electorală, duce evidența persoanelor instruiți, 

probabil, puteți să cunoașteți dacă aceste materiale electorale au fost produse de PCRM sau de 

altcineva. 

Dna A. Russu – a menționat că din momentul examinării contestației respective grupele mobile 

responsabile de afișaj în orașul Criuleni au fost solicitați să meargă la fața locului și să 

documenteze totul. Venind la fața locului, aceste grupe au constatat că acest afișaj nu există, fapt 

comunicat raportorului. Prin urmare, nu s-a putut identifica dacă acest afișaj a conținut 

elementele solicitate de Codul electoral, adică data tipăririi, tirajul, concurentul electoral și altele. 

Dl L. Deliu – a întrebat care este diferența între contestația nr. AP 9/98 care se examinează la 

moment și contestația nr. AP-9/86 din 13 noiembrie 2014 care a fost examinată în data de 19 

noiembrie 2014 și a fost admisă cu aceleași speță, aceeași articole, același conținut și cu aceleași 

probe. Mai mult ca atît, reprezentanții organelor de poliție au fost la fața locului, au cercetat și au 

documentat cazul invocat în contestația nr. AP-9/86 și nu au depistat nici o încălcare. În pofida 

faptului dat, concurentul electoral a fost avertizat și contestația a fost admisă. 

 

Președintele de ședință, dl Șt. Urîtu, a solicitat raportorului să finalizeze prezentarea proiectului 

de hotărîre. 
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Raportorul, dl V. Gafton – a afirmat că nu acceptă nimic. Referitor la propunerea dlui 

Moțarschi, a menționat că Comisia nu este organ de constatare a contravenției din art. 50 al 

Codului contravențional. De asta se ocupă Inspectoratul de Poliție. Totodată, a remarcat că lipsa 

constatării făptuitorului care a lipit afișajul electoral, nu înseamnă că nu a fost încălcat pct. 12 

din Regulamentul privind modalitatea plasării publicității electorale pe panourile publicitare în 

perioada electorală. În același timp, a precizat că atunci cînd s-a votat proiectul de hotărîre prin 

care s-a constatat încălcarea punctului 12 din Regulamentul menționat și se transmitea 

contestația la Inspectoratul de Poliţie, dînsul a votat „contra”. Totodată, a subliniat că a fost 

întotdeauna consecvent în luarea deciziilor ce ține de afișaj electoral. În acestă ordine de idei, a 

propus spre aprobare următorul proiect de hotărîre: 

 

„1. Se admite contestaţia nr. AP 9/98 din 18 noiembrie 2014 a dlui Lilian Deliu, 

reprezentantul cu drept de vot consultativ al Partidului Democrat din Moldova în Comisia 

Electorală Centrală. 

2. Se avertizează Partidul Comuniştilor din Republica Moldova pentru plasarea afişajului 

electoral contrar prevederilor legale. 

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”. 

 

Președintele de ședință, dl Șt. Urîtu, a întrebat dacă dl V. Moțarschi insistă să fie supusă votului 

propunerea dumnealui. 

 

Dl V. Moţarschi – a confirmat că insistă. 

 

Președintele de ședință, dl Șt. Urîtu, a supus votului proiectul de hotărîre în redacția dlui V. 

Moțarschi: 

„1. Se respinge ca neîntemeiată contestaţia nr. AP 9/98 din 18 noiembrie 2014 a dlui 

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

Comisia Electorală Centrală. 

2. Se constată încălcarea de către persoane necunoscute a prevederilor pct. 12 din 

Regulamentul privind modalitatea plasării publicității electorale pe panourile publicitare în 

perioada electorală, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3338 din 16 iulie 

2010. 

3. Se remit materialele contestaţiei Inspectoratului de Poliţie Criuleni pentru examinare. 

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”. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____4____, Contra ____2_____, S-au abţinut ___2___. 

 

Propunerea nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi acceptată. 

 

Președintele de ședință, dl Șt. Urîtu, a supus votului propunerea dlui Ed. Răducan privind 

respingerea contestației integral. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____1____, Contra ____3_____, S-au abţinut ___4___. 

 

Președintele de ședință, dl Șt. Urîtu, a anunţat că propunerea dlui Ed. Răducan nu a întrunit 

numărul necesar de voturi şi a supus votului proiectul de hotărîre în redacţia propusă de raportor: 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____3____, Contra ____2_____, S-au abţinut ___3___. 
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Propunerea nu a întrunit majoritatea de voturi pentru a fi acceptată. 

 

Președintele de ședință, dl Șt. Urîtu, a anunțat că odată ce proiectul de hotărîre nu a întrunit 

majoritatea de voturi, el va fi examinat în şedinţa următoare. 

 

Dl Ed. Răducan a ieșit din sala de ședințe (membri prezenți – 7) 

 

5. S-A AUDIAT: 

Raportorul Vasile Gafton – a propus spre aprobare proiectul de hotărîre „Pentru modificarea 

anexei la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2891 din 6 noiembrie 2014 „Cu privire la 

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

Partidului Politic „Pentru Neam şi Ţară”, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului 

cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală”: 

 

„La 21 noiembrie 2014 a depus la Comisia Electorală Centrală  procesul-verbal nr. 6 din 

20 noiembrie 2014 al şedinţei Consiliului Politic Naţional al Partidului Politic „Pentru Neam şi 

Ţară”, prin care se solicită modificarea listei de candidaţi.  

În temeiul art. 18, art. 46 alin. (6) şi art. 80 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 

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

 

1. Anexa la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2891 din 6 noiembrie 2014 „Cu 

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

partea Partidului Politic „Pentru Neam şi Ţară”, a simbolului electoral şi confirmarea 

reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală” se modifică după 

cum urmează: 

1) candidatul Rotaru Ilie de la poziţia 3 se transferă la poziţia 4; 

2) candidatul Chiriac Marian de la poziţia 4 se transferă la poziţia 6; 

3) candidatul Roibu Viorica de la poziţia 6 se transferă la poziţia 7; 

4) candidatulŢaulean Artur de la poziţia 7 se transferă la poziţia 5; 

5) candidatul Arap Serghei de la poziţia 5 se transferă la poziţia 14; 

6) candidatul Pisarenco Constantin de la poziţia 14 se transferă la poziţia 27; 

7) candidatul Banari Alexandru de la poziţia 27 se transferă la poziţia 3; 

8) candidatul Popovici Alexandru de la poziţia 8 se transferă la poziţia 15; 

9) candidatul Mocanu Mihail de la poziţia 15 se transferă la poziţia 46; 

10) candidatul Ciubrei Anatolie de la poziţia 46 se transferă la poziţia 10; 

11) candidatul Popa Aurelia de la poziţia 10 se transferă la poziţia 8; 

12) candidatul Chiosa Igor de la poziţia 18 se transferă la poziţia 11; 

13) candidatul Macovei Viorica de la poziţia 11 se transferă la poziţia 18;  

14) în rubrica  „Locul de muncă” la poziţia 18, abrevierile „CNEJSP” S.R.L.” se 

înlocuiesc cu textul „A.P.L.P. 53/156 COOP”. 

Ordinea de plasare a candidaţilor pe lista Partidului Politic „Pentru Neam şi Ţară” va 

corespunde modificărilor operate prin prezenta hotărîre. 

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

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

 

În timpul prezentării proiectului de hotărîre, dna Sv. Guțu a ieșit din sala de ședințe (membri 

prezenți – 6) 

 

Președintele de ședință a constatat lipsa întrebărilor, propunerilor, doritorilor de a vorbi la rubrica 

„Dezbateri” și a supus votului proiectul de hotărîre înaintat de raportor. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____6____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___. 
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S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre în întregime. 

Hotărîrea nr. 3051 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenţi în şedinţă. 

 

6. S-A AUDIAT: 

Raportorul Alexandru Simionov – a propus spre aprobare proiectul de hotărîre „Pentru 

modificarea anexei la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2736 din 10 octombrie 2014,  

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

din partea Partidului Politic „Partidul Forţa Poporului”, a simbolului electoral şi confirmarea 

reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală”: 

 

„La 22 noiembrie 2014 Partidul Politic „Partidul Forţa Poporului” a depus la Comisia 

Electorală Centrală procesul-verbal nr. 5 al şedinţei din 20 noiembrie 2014 a Consiliului Politic 

Naţional al Partidului Politic „Partidul Forţa Poporului”, prin care se solicită modificarea listei 

de candidaţi. 

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

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

    

1. Anexa la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2736 din 10 octombrie 2014 „Cu 

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

partea Partidului Politic „Partidul Forţa Poporului”, a simbolului electoral şi confirmarea 

reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală” se expune într-o 

nouă redacţie, 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”. 
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Anexă  

la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale  

nr. 2736 din 10 octombrie 2014 

 

Lista 

candidaţilor la funcţia de deputat în Parlament  

pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014  

din partea  Partidului Politic ”Partidul Forţa Poporului” 

 

Nr. Numele Prenumele Sexul 
Anul 

naşterii 
Domiciliul* 

Apartenenţa 

politică 
Profesia Funcţia Locul de muncă 

1 Chirtoacă  Nicolae 
M 1953 mun. Chişinău PFP 

Politolog Director 
Institutul Independent de 

Studii Strategice 

2 Slusari  Alexandru M 1974 mun. Chişinău PFP Istoric, jurist Preşedinte UniAgroProtect 

3 Ciorbă  Constantin M 1957 mun. Chişinău  PFP Pedagog Şef catedră UPS Ion Creanga 

4 Zaraf  Tihon 
M 1959 mun. Chişinău PFP 

Inginer mecanic 
Pensionar SIS / 

colonel în rezervă 
 

5 Stepanenco Alexandru M 1952 mun. Chişinău PFP Agronom Preşedinte ÎM „Agregat” SA 

6 Cangea  Petru M 1962 mun. Chişinău PFP Pedagog Lector superior USEM 

7 Grijuc  Petru 
M 1956 or. Glodeni PFP 

Jurist 
Pensionar MAI, 

director 
SRL ”Gripin Com” 

8 Tutovan  Sergiu 
M 1964 r. Cahul, s. 

Giurgiuleşti  

PFP 
Agronom Agronom 

ICS ”Agrimatco-Service” 

SRL 

9 Scobiola  Iurie M 1960 mun. Chişinău PFP Inginer mecanic Vicedirector SA „Promtehgaz” 

10 Cataranciuc  Serghei 
M 1957 mun. Chişinău PFP 

Matematician 
Director de 

departament  
USM 

11 Melnic  Maxim 
M 1984 or. Soroca PFP Licenţiat în 

economie 
Temporar neangajat Temporar ne angajat 

12 Fortuna  Anatol M 1959 mun. Chişinău PFP Jurnalist, jurist Director adjunct ÎC ”Moldexprespost” 

13 Popa  Vladimir M 1935 mun. Chişinău  PFP Medic Profesor universitar Universitatea de medicină 

14 Calcateniuc  Valentin M 1948 or. Hînceşti PFP Inginer vinificator Pensionar  

15 Balagura  Marcel 
M 1961 mun. Chişinău PFP Chirurg-urolog 

 

Specialist ATM 

Buiucani 

ATM Buiucani 

 

16 Luchian  Ion M 1956 or. Teleneşti PFP Jurist  Avocat CA or. Teleneşti 
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17 Vasilica  Ruslan M 1980 or. Rîşcani PFP Jurist Avocat BAA ”DEXTER” 

18 Rotaru  Iurie M 1968 mun. Chişinău PFP Profesor Administrator SRL ”Rex-Auto” 

19 Eremia  Andrei 
M 1971 or. Ialoveni PFP Maistru sudor 

 
Administrator SRL „Iuriandr-Grup” 

20 Dulgher  Dumitru M 1976 or. Bălţi PFP Jurist Avocat CA ”Dulgher Dumitru” 

21 Lisnic  Valerian M 1955 or. Bălţi apolitic Economist Şef  IFS  IFS pe mun.Bălţi 

22 Bosîi  Ion M 1957 mun. Chişinău PFP Jurist Avocat BAA ”Capital” 

23 Galer  Valeriu M 1957 or. Rîşcani PFP Jurist Avocat CA”V.Galer” 

24 Grecea  Sergiu 
M 1966 or. Leova PFP Inginer radio 

electronic 
Pensionar militar  

25 Roşca  Liudmila 
M  mun. Chişinău PFP 

Pedagog filozofie Prorector 
Institutul de Relaţii 

Internaţionale 

26 Guţu  Semion 
M 1957 or. Edineţ PFP Inginer 

hidromeliorator 
 temporar ne angajat 

27 Chirtoacă  Ilie M 1958 mun. Chişinău PFP Profesor universitar Lector superior USEFS 

28 Grijuc  Victor M 1961 or. Glodeni PFP Jurist Coordonator OT Bălţi 

29 Ciumac  Ruslan 
M 1974 r. Ocniţa, s. 

Mereşeuca 

PFP Inginer 

telecomunicaţii 
Manager SA ”Moldtelecom” 

30 Guţu Zoia 
F 1954 mun. Chişinău PFP 

Pedagog Şef catedră 
Academia deMuzică, 

Teatru şi Arte Plastice 

31 Croitoru Petru M 1961 mun. Chişinău PFP Medic  Medic generаlist ATM Buiucani 

32 Scobiola  Natalia F 1959 mun. Chişinău PFP Inginer constructor Lector superior UTM 

33 Iliciuc  Ion 
M 1947 mun. Chişinău  PFP Medic 

neuropediatru 

Şef clinică 

neuropediatrie 
USMF ”N.Testemiţeanu” 

34 Oprea  Gheorghii M 1946 mun. Chişinău  Artist plastic Pensionar  

35 Feghiu  Ion  
M 1961 mun. Chişinău PFP Medic 

neurochirurg 
Medic neurochirurg IMU 

36 Plămădeală  Iurie 
M 1963 r. Căuşeni, s. 

Hagimus 

PFP 
Inginer hidrotehnic Şef de gospodărie Gimnaziul ”Ioan Vodă” 

37 Rusnac  Victor 
M 1954 mun. Chişinău,  PFP Inginer 

telecomunicaţii 
Pensionar MAI  

38 Nebunu  Sergiu M 1977 or. Cahul PFP Economist  temporar neangajat 

39 Gavriliţă  Mihail M 1950 or. Străşeni PFP Jurist  Avocat CA ”Gavriliţă Mihail” 
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40 Palamarciuc  Dumitru M 1986 or. Soroca PFP Contabil Controlor S.A.”Regia Apă-Canal” 

41 Preguza  Iurie M 1963 mun. Chişinău   Inginer mecanic Operator superior SA”TirexPetrol” 

42 Serbov  Tudor 
M 1947 r. Anenii Noi, s. 

Varniţa 

PFP 
Tehnician mecanic  Temporar neangajat 

43 Grîu                          Valeriu     
M 1972 or. Cimişlia PFP 

Antrenor-manager Director tehnic 
Federaţia Naţională 

Karate 

44 Odobescu  Iurii 
M 1964 or. Rezina, s. 

Cuizăuca 

PFP 
Tehnolog  Temporar ne angajat 

45 Nicoară  Sergiu 
M 1959 r. Anenii Noi, s. 

Varniţa 

PFP 
Jurist  Temporar ne angajat 

46 Simon  Alexandru 
M 1982 or. Criuleni PFP 

Economist Economist 
IMSP spitalul raional 

Criuleni 

47 Fluierar  Sergiu 
M 1966 r. Ştefan Vodă, 

s. Crocmaz 

PFP 
Inginer mecanic Conducător Gospodărie Ţărănească 

48 Dragoşciuc  Constantin M 1977 or. Bălţi PFP Economist Contabil OP ”BercutGrup”SRL 

49 Scobici   Ion M 1976 or. Străşeni PFP Jurist Jurist SC ”AMG-Agro” 

50 Şchiopu Petru 
M 1959 mun. Chişinău PFP 

Inginer mecanic 
Şef-adjunct de 

producere 
„Migdal-P” SA 

51 Grebincea  Petru M 1948 or. Hînceşti PFP Economist Manager vînzări CVC ”Mileştii Mici” 

52 Godoroja   Victor M 1972 or. Cimişlia PFP Merceolog Merceolog SC ”Liat TEM” SRL 

53 Moroşan  Angela F 1959 mun. Bălţi PFP Jurist Consultant OT Bălţi al CNAJGS 

54 Maximciuc  Maria F 1958 mun. Chişinău PFP Inginer constructor Specialist principal DGAU şi RF CM 

55 Pădureac  Gheorghe M 1968 or. Bălţi PFP Economist, jurist Inspector principal IF Bălţi 

56 Ivanţoc                            Iurie    M 1970 or. Ştefan Vodă PFP Jurist Administrator SRL ”Venatur” 

57 Bîrca  Anghelina F 1961 or. Drochia PFP Contabil Casier Calea Ferată Drochia 

58 Sandu  Marcel 
M 1993 r. Soroca, s. 

Voloave 

PFP 
Student  

Universitatea de Studii 

Europene din Moldova 

59 Papîmeri  Mihail M 1966 or. Soroca PFP Pedagog militar  Temporar neangajat 

60 Corovai  Gheorghe 
M 1941 mun. Chişinău,  

s. Băcioi  

PFP Profesor la 

disciplina istorie 
Şef catedră Colegiul de Informatică 

61 Donea  Ion M 1953 or. Hînceşti PFP Agronom  Temporar ne angajat 

62 Ţigaie  Petru M 1955 or. Căuşeni PFP Constructor Constructor SRL”EcoConstructor” 

63 Tcaci  Ion M 1952 or. Bender PFP Jurist  Temporar ne angajat 
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64 Manolii  Angela 
F 1971 r. Glodeni, 

s. Cobani 

PFP 
Merceolog Contabil SRL ”Gripin-Com” 

65 Ghilan  Vladimir 
M 1989 mun. Chişinău,  PFP Licenţiat în 

economie 
Inspector cadre ”SkyPrimAir”SRL 

66 Carazanu  Ion M 1957 or. Rîşcani PFP Contabil Întreprinzător ÎI ”Carazanu Ion-Impuls” 

67 Rusnac  Olga F 1984 mun. Chişinău PFP Economist Vicedirector SA ”Transservice ” 

68 Iacuşeva  Raisa 
F 1955 Glodeni,  

s. Hîjdieni 

PFP 
Vînzător Vînzător patent 

69 Gladun  Viorica F 1982 mun. Chişinău PFP Jurist Avocat stagiar BAA ”Capital” 

70 Coca  Andrei M 1960 mun. Chişinău PFP Jurist Director SRL ”Cavis Coca” 

71 Gotnog  Veaceslav M 1978 or. Cimişlia PFP Profesor geografie Director ÎM Cimişlia 

72 Pociumban  Vasile 
M 1956 r. Glodeni,  

s. Balatina 

PFP 
Jurist Director ÎM”Viitorul Balatinei” 

73 Macovei  Oxana F 1974 mun. Chişinău PFP Jurist Director SRL ”Trans VIO” 

74 Bucaţel  Alexandru 

M 1986 mun. Chişinău, 

or. Vadul lui 

Vodă 

PFP 

Inginer Lăcătuş SA ”Termocom” 

75 Apostolachi  Valeriu 
M 1960 r. Glodeni,  

s. Glodeni 

PFP 
Muzician Director ÎI ”Eugenia Apostolachi” 

76 Schirliu  Mihail 
M 1958 or. Străşeni, s. 

Negreşti 

PFP 
Inginer constructor Administrator SRL ”Solomon-Agro” 

77 Cioban  Eugenia F 1955 mun. Chişinău PFP Studii cadastrale Consilier IIM”IMI-NOVA” 

78 Avraman  Ion 
M 1967 r. Edineţ,  

s. Bădragii Noi 

PFP 
Inginer-mecanic Agronom ÎI”Avraman Ion” 

79 Bodrug  Vasile M 1961 or. Ialoveni PFP Inginer constructor Responsabil tehnic ”Groniscom” SRL 

80 Secrieru  Grigore 
M 1947 mun. Chişinău, 

or. Durleşti 

PFP 
Maistru Muncitor ŞP nr.9 Chişinău 

81 Puiu  Ruslan M 1961 r. Ialoveni PFP Inginer tehnolog Inginer tehnolog  ”Libref-LUX” SRL 

82 Pulbere  Daniela 
F 1977 r. Edineţ, s. 

Gaşpar 

PFP 
Învăţător Conducător ÎI ”Pulbere Daniela” 

83 Burduniuc Serghei 
M 1953 or. Rezina, s. 

Echimăuţi 

PFP Profesor de 

educaţie fizică 

Profesor de educaţie 

fizică 

Liceul Teoretic 

Echimăuţi 

84 Chetruşca  Gheorghe 
M 1948 r. Criuleni, s. 

Dubăsarii Vechi 

PFP 
Inginer constructor Director ÎM Dubăsarii Vechi Acva 
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85 Chilat  Victor 
M 1950 or. Ocniţa PFP 

Jurist 
Şef al Biroului 

Asociat Avocaţi 

Biroul Asociat Avocaţi 

Ocniţa 

86 Scutelniciuc  Vasile M 1957 or. Rîşcani PFP Inginer silvic Inginer ÎI ”Scutelniciuc Lidia” 

87 Dandara  Ion M 1982 or. Ocniţa PFP Jurist Declarant SRL ”Reglatrans” 

88 Rusnac  Aliona F 1967 mun. Bălţi PFP Asistentă medicală Asistentă medicală ÎMSP SP Bălţi 

89 Gotnog  Galina F 1983 or. Cimişlia PFP Contabil Specialist principal Direcţia Finanţe 

90 Covdii Alexandru M 1976 or. Drochia PFP Jurist Avocat CA ”Covdii Alexandru” 

91 Miron Igor M 1989 mun. Chişinău PFP Inginer Tehnician SA ”Moldtelecom” 

92 Ciorbă Cristina 
F 1991 mun. Chişinău PFP 

Marketolog Masterand 
Universitatea Pedagogică 

de Stat „Ion Creangă” 

93 Serbov  Olga 
F 1981 r. Anenii Noi, s. 

Varniţa 

PFP 
Jurist  Temporar neangajat 

94 
Suruceanu 

 
Violeta 

F 1970 mun. Chişinău PFP Operator de 

legătură 
Specialist principal ÎS „Poşta Moldovei” 

95 Gaidarji  Andrian M 1985 mun. Chişinău PFP Inginer tehnolog Temporar neangajat Temporar neangajat 

96 Brazdă  Irina F 1966 mun. Chişinău PFP Medic Oftalmolog AMT Buiucani 

97 Socolov Lucreţia F 1972 or. Donduşeni PFP Jurist Avocat CA „L.Socolov” 

98 Roşca  Aurelia F 1961 mun. Chişinău PFP Medic neurolog Medic CMFI, IMSP Centru 

99 Scobiola  Diana 

F 1989 mun. Chişinău PFP Inginer licenţiat, 

Master în 

administrarea 

afacerilor 

Temporar neangajat  Temporar neangajat 

100 Roşcovan  Jana 
F  1993 r. Străşeni,  

s. Bucovăţ 

PFP 
Student Student 

Universitatea Pedagogică 

de Stat „Ion Creangă” 

101 Raţă   Ion 
M 1947 r. Căuşeni, 

s. Cîrnăţeni 

PFP 
Pedagog Director ”Cherion Service” 

 

102 Taran Ina 
F  1993 r. Ştefan Vodă 

s. Popeasca  

PFP 
Student Student 

Universitatea Pedagogică 

de Stat „Ion Creangă” 

103 Trifan Tatiana 
F  1993 r. Călăraşi 

s. Sipoteni 

PFP 
Student Student  

Universitatea Pedagogică 

de Stat „Ion Creangă” 
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Președintele de ședință a constatat lipsa întrebărilor, propunerilor, doritorilor de a vorbi la rubrica 

„Dezbateri” și a supus votului proiectul de hotărîre înaintat de raportor. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____6____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre în întregime. 

Hotărîrea nr. 3052 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenţi în şedinţă. 

 

Dna Sv. Guțu a revenit în sala de ședințe (membri prezenți - 7) 

 

dl V. Moțarschi, dl V. Gafton și dl A. Simionov au ieșit din sala de ședințe (membri prezenți - 4) 

 

Președintele de șadință, dl Șt. Urîtu, a constatat lipsa de cvorum și a anunțat o pauză la ora 16. 20 

după solicitarea dlui A. Simionov. 

 

Continuarea ședinței (ora 16. 27)  

 

Președintele de ședință, dl Șt. Urîtu, a constatat cvorumul (5 membri prezenți: Șt. Urîtu, A. 

Volentir, Sv. Guțu, V. Gafton, V. Modrîngă) și a propus să se treacă, în continuare, la 

examinarea subiectelor incluse în ordinea de zi. 

 

7. S-A AUDIAT: 

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

acreditarea observatorilor internaţionali din partea Adunării Parlamentare a Consiliului Europei 

în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014”: 

   

„Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei a înaintat Comisiei Electorale Centrale un 

demers privind acreditarea a 32 de 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 32 de persoane din partea 

Adunării Parlamentare a Consiliului Europei la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014, 

conform anexei.   

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. 
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Anexă 

la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale  

nr.___ din 25 noiembrie 2014 

Lista 

 persoanelor acreditate din partea Adunării Parlamentare a Consiliului Europei  

în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 

 

Nr. Nume Prenume 
Nr. 

paşaportului 
Cetăţenia 

 

1. Ariev Volodymyr  Ucraina  

2. Bakradzi David  Georgia  

3. Chahbazian Chemavon  Republica Franceză  

4. Christoffersen Lise  Regatul Norvegiei  

5. Corsini Paolo  Republica Italiană  

6. Cozmanciuc Corneliu-Mugurel  România  

7. Denemec Reha  Republica Turcia  

8. Devictor Gregoire, Camille, 

Marie 

 Republica Franceză  

9. Fabritius Bernd-Bernhard  Republica Federală Germania  

10. Franken Hendrik  Regatul Ţărilor de Jos  

11. Gastl Daniele Hedwig  Republica Franceză  

12. Giannakaki Maria  Republica Elenă  

13. Godfrey Anne  Regatul Unit al Marii Britanii 

și Irlandei de Nord 

 

14. Godskesen Ingebjorg Amanda  Regatul Norvegiei  

15. Gonzalez 

Oropeza 

Manuel  Statele Unite Mexicane  

16. Guevara Castro Alberto  Statele Unite Mexicane  

17. Gross Andreas Rolf  Confederaţia Elveţiană  

18. Gur Nazmi  Republica Turcia  

19. Iordache Florin  România  

20. Heer Alfred Marius  Confederaţia Elveţiană  

21. Mariani Thierry  Republica Franceză  

22. Mignon Jean-Claude, 

Georges, Honore 

 Republica Franceză  

23. Oberweis Marcel Jean Andre  Marele Ducat de Luxemburg  

24. Orellana Luis Alberto  Republica Italiană  

25. Recordon Luc Edouard  Confederaţia Elveţiană  

26. Sekulic Predrag  Muntenegru  

27. Stroe  Ionuț Marian  România  

28. Ubeda de Torres Amaya Maria  Regatul Spaniei  

29. Virolainen  Anne-Mari  Republica Finlanda  

30. Zingeris  Emanuelis  Republica Lituania  

31. Wach Piotr  Republica Polonă  

32. Schennach Stefan Michael  Republica Austria „ 

 

Președintele de ședință a constatat lipsa întrebărilor, propunerilor și a supus votului proiectul de 

hotărîre înaintat de raportor. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____5____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___. 
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S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre în întregime. 

Hotărîrea nr. 3053 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenţi în şedinţă. 

 

8. S-A AUDIAT: 

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

acreditarea observatorilor internaţionali din partea Fundației Stefan Batory din Republica Polonă 

în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014”: 

   

„Fundația Stefan Batory din Republica Polonă a înaintat Comisiei Electorale Centrale un 

demers privind acreditarea a patru persoane în calitate de observatori internaţionali în vederea 

monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014.  

Fundația Stefan Batory din Republica Polonă 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. (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 hotărăşte: 

 

1. Se acreditează în calitate de observatori internaţionali patru persoane din partea 

Fundației Stefan Batory din Republica Polonă în vederea monitorizării alegerilor parlamentare 

din 30 noiembrie 2014, conform anexei.   

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 25 noiembrie 2014 

 

Lista 

 persoanelor acreditate din partea organizaţiei Fundației Stefan Batory din Republica 

Polonă în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014  

 

Nr. 

d/o 
Numele Prenumele Pașaport Cetăţenia 

 

1. Sawicki Adam Juliusz  Republica Polonă  

2. Walc Jan Andrzej  Republica Polonă  

3. Kozlowska-Rajewicz Agnieszka  Republica Polonă  

4. Kowal Pawel Robert  Republica Polonă „ 

 

Președintele de ședință a constatat lipsa întrebărilor, propunerilor și a supus votului proiectul de 

hotărîre înaintat de raportor. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____5____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre în întregime. 

Hotărîrea nr. 3054 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenţi în şedinţă. 
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9. S-A AUDIAT: 

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

acreditarea observatorilor internaţionali din partea organizației „Centrul Internațional pentru 

Studii Electorale” din Republica Lituania în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 

noiembrie 2014”: 

   

„Organizația „Centrul Internațional pentru Studii Electorale” din Republica Lituania a 

înaintat Comisiei Electorale Centrale un demers privind acreditarea a 17 persoane în calitate de 

observatori internaţionali în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 

2014.  

Organizația „Centrul Internațional pentru Studii Electorale” din Republica Lituania 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. (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 hotărăşte: 

 

1. Se acreditează în calitate de observatori internaţionali 17 persoane din partea 

organizației „Centrul Internațional pentru Studii Electorale” din Republica Lituania în vederea 

monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014, conform anexei.   

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 25 noiembrie 2014 

Lista 

 persoanelor acreditate din partea organizaţiei „Centrul Internaţional pentru Studii 

Electorale” din Republica Lituania în vederea monitorizării alegerilor parlamentare  

din 30 noiembrie 2014  

 

Nr. 

d/o 
Numele Prenumele Pașaport Cetăţenia 

 

1. Busuleanu  Adam Wictor  Republica Polonă  

2. Tylaite  Justina  Republica Lituania  

3. Odisharia  Nino  Georgia  

4. Chkheidze  Tamar  Georgia  

5. Mykhlyk  Maksym  Ucraine  

6. Labkovich  Uladzimir  Republica Belarus  

7. Mammadli  Emin  Republica Azerbaidjan  

8. Orlov  Ivan  Federația Rusă  

9. Shchurko Irina  Federația Rusă  

10. Averin  Vitalii  Federația Rusă  

11. Mordasova  Irina  Federația Rusă  

12. Ievlev  Dmitrii  Federația Rusă  

13. Fomina  Irina  Federația Rusă  
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14. Drogova  Iuliia  Federația Rusă  

15. Shadrin  Denis  Federația Rusă  

16. Grezev  Alexander  Federația Rusă  

17. Woerth  Philippe Luc  Republica Franceză  „ 

 

Președintele de ședință a constatat lipsa întrebărilor, propunerilor și a supus votului proiectul de 

hotărîre înaintat de raportor. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____5____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre în întregime. 

Hotărîrea nr. 3055 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenţi în şedinţă. 

 

10. S-A AUDIAT: 

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

înregistrarea interpreților din partea Biroului OSCE pentru Instituţii Democratice şi Drepturile 

Omului (OSCE/BIDDO) pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014”: 

   

„Biroul OSCE pentru Instituţii Democratice şi Drepturile Omului (OSCE/BIDDO) a 

înaintat Comisiei Electorale Centrale un demers privind înregistrarea a 255 de persoane în 

calitate de interpreți în cadrul 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 hotărăşte:  

 

1. Se înregistrează în calitate de interpreți 255 de persoane în cadrul alegerilor 

parlamentare din 30 noiembrie 2014 din partea Biroului OSCE pentru Instituţii Democratice şi 

Drepturile Omului (OSCE/BIDDO), conform anexei. 

2. În activitatea lor persoanele înregistrate 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 25 noiembrie 2014 

 

Lista 

 persoanelor înregistrate din partea Biroului OSCE pentru Instituţii Democratice şi 

Drepturile Omului (OSCE/BIDDO) în calitate de interpreţi în cadrul  

alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 

 

Nr. 

d/o 
Numele, prenumele 

Seria, numărul 

actului de identitate 

 

1. Boroda Dumitru   

2. Vlas Valerii    

3. Bosîi Cristina    

4. Crecicovschi Ecaterina   
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5. Batog Mihail    

6. Povar Cornelia   

7. Șevciuc Elena   

8. Revenco Elena   

9. Dișli Olga   

10. Rusu Victorina   

11. Saiapina Carolina   

12. Șalari Marin   

13. Latu Alexei   

14. Cornea Iulia   

15. Vîhrest Ruxanda   

16. Moraru Tatiana   

17. Iurașcu Mihaela   

18. Dimitriu-Stavinschi Cristina   

19. Andriuța Xenia   

20. Stolear Gheorghe   

21. Culidobri Victoria   

22. Efremov Oleg   

23. Istrati Alexandru   

24. Pastușac Diana   

25. Chiriac Viorel   

26. Postevca Maria   

27. Bufteac Sergiu   

28. Agachi Andrei    

29. Bostan Ion   

30. Bostan Anastasia   

31. Ciobanu Olga   

32. Frunza Victoria   

33. Ianeț Alexandrina   

34. Ivanov Mirabela   

35. Meleștean Tatiana    

36. Merioara Sergiu   

37. Mișurova Olga   

38. Musteața Veaceslav   

39. Nastas Diana   

40. Nastas Veaceslav   

41. Panainte Maria   

42. Roșcovan Tatiana   

43. Slivca Cristina   

44. Zamă Victor   

45. Batrîn Anna   

46. Boicenco Anastasia   

47. Brueva Alla   

48. Cereș Gheorghe   

49. Kiriakov Mariana   

50. Rîbac Egor   

51. Bîrsa Tatiana    

52. Bușila Alina   

53. Druța Margarita   
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54. Groza Ana    

55. Horozov Lucia   

56. Mătrăgună Cornelia   

57. Meriacre Veronica   

58. Muchi Cristina   

59. Muduc Victoria   

60. Potînga Cristina   

61. Sava Silvia   

62. Talpa Valeria   

63. Toderica Elena   

64. Simileac Nina   

65. Eremeev Ion   

66. Dormenco Tatiana   

67. Schneider Natalia   

68. Casian Diana   

69. Duca Lilia   

70. Duca Svetlana   

71. Antoci Liudmila   

72. Rusnac Tatiana   

73. Porombrica Alina   

74. Pavel Bolgar    

75. Lozan Natalia   

76. Niculcea Adriana   

77. Tabanova Irina   

78. Sucman Anna   

79. Nacioglo Natalia   

80. Vasilcova Maia   

81. Slav Antonina   

82. Curdoglo Polina   

83. Stoianoglo Liudmila   

84. Deceva Elena   

85. Onofrei Larisa   

86. Sircheli Mihail   

87. Iacoban Irina   

88. Ceavdari Iulia   

89. Gîsca Dora   

90. Grîu Olga   

91. Grîu Elena   

92. Lorenț Vasili   

93. Leașcenco Irina   

94. Copușciu Ecaterina   

95. Berdilo Aliona    

96. Arsenii Andriana    

97. Banu Stela   

98. Bînzari Natalia   

99. Caraulan Ludmila    

100. Chiciuc Ana    

101. Cîrjeleanu Tatiana   

102. Dunas Svetlana   
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103. Fuciji Marianna   

104. Ghieș Victoria    

105. Popov Victor   

106. Porubin Ina     

107. Adam Natalia       

108. Antoci Victor       

109. Bordianu Iulia        

110. Bucuci Irina       

111. Dodu Valentina    

112. Elpujan Snejana     

113. Golban Olga       

114. Lisovoi Elena         

115. Popa Lilia        

116. Prozorovschi Daria       

117. Retcu Diana       

118. Gavrilița   Rodica   

119. Talmaci Mariana   

120. Stefanuc Maria   

121. Vivdici Ana        

122. Grițunic-Mirca Diana    

123. Bogdan Silvia   

124. Gnatiuc Lucia   

125. Golubenco Liliana   

126. Lungu Ana   

127. Popa Daniela   

128. Proțiuc Evghenia   

129. Răzuș Doinița   

130. Ungureanu Olga   

131. Varzari Elena    

132. Cebotaroș Viorica   

133. Stiopa Alexandr   

134. Dobzeu Aliona   

135. Lupoi Artiom   

136. Bulban Cristina   

137. Olimid Irina   

138. Bursuc Lucia   

139. Răciula Ludmila   

140. Slivinschi Maia   

141. Prisacari Maria   

142. Popa Mihaela   

143. Noroc Natalia   

144. Prisacari Dan   

145. Grădinaru Renata   

146. Mascaliuc Victoria   

147. Matreniuc Emma    

148. Barajin Silvia   

149. Botnari Natalia   

150. Breichin Anton   

151. Craciun Stela   
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152. Gladchih Ivan   

153. Gladchih Lilia    

154. Nistor Tamara   

155. Simbirova Valentina   

156. Siminițchi Tatiana   

157. Șoldan Mariana    

158. Strulea-Samotiuc Felicia   

159. Chitic Rodica   

160. Babcinețchi Ala   

161. Lungu Ala   

162. Sandul Alexandru   

163. Odainic Ana   

164. Apostol Felicia   

165. Bargan Alexandru    

166. Daniela Stogu   

167. Gorobivschi Natalia    

168. Pașa Natalia   

169. Rața Natalia    

170. Tinerelu-Negru Rodica   

171. Rotari Vladimir   

172. Tagadiuc Stela   

173. Vladimir Bulat   

174. Vovc Marcela    

175. Bordianu Iulia   

176. Costiş Maria   

177. Creciun Lilia   

178. De Combles De Nayves Angela   

179. Furdui Vasile   

180. Golub Aliona   

181. Lazăr Ina   

182. Melnic Mihaela   

183. Mirciu Diana   

184. Pînzari Aliona   

185. Plămădeală Veronica   

186. Popov Eugenia   

187. Prisacari Valeriu   

188. Stan Nelea   

189. Straista Tatiana   

190. Trubceac Andrei   

191. Veaceslav Bugai   

192. Olesea Țerna   

193. Panciuc Vasile   

194. Rogojina Cristina   

195. Andreev Natalia   

196. Cernei Vera   

197. Losețchi Iuliana   

198. Corina Manole   

199. Șaimova Irina   

200. Şider Larisa   
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201. Andronic Corina   

202. Gabur Anna   

203. Creţu Arina   

204. Suşchevici Denis   

205. Ciochină Tamara   

206. Bălteanu Alexandru   

207. Braşovschi Lilia   

208. Caraman Tatiana   

209. Crudu Eleonora   

210. Melenciuc Tudor   

211. Ceastuhina Polina   

212. Albot Constantin   

213. Stavila Evgheni   

214. Onilova Oxana   

215. Boţan Stela   

216. Foca Sergiu   

217. Stavila Natalia   

218. Durnescu Sergiu   

219. Ursache Andrei   

220. Bunescu Andrei   

221. Ionel Andrei   

222. Popel Olga   

223. Leanca Natalia   

224. Chiricuţă Radu   

225. Revenco Diana   

226. Secrieru Alina   

227. Fana Romina   

228. Obreja Alina   

229. Moscalenco Natalia   

230. Cucer Marina   

231. Perciun Dan   

232. Amihalachioaie Dorin   

233. Ţivirenco Cezar   

234. Ivanov Mihaela   

235. Ungureanu Irina   

236. Moşneaga Silvia   

237. Munteanu Mariana   

238. Coroban Inga   

239. Condrova Ala   

240. Cangea-Cibotaru Veronica   

241. Ursache Maia   

242. Şişcanu Svetlana   

243. Erşov Corina   

244. Fusu Cristina   

245. Iaţco Elvira   

246. Grîu Domnica   

247. Kojuşco Ludmila   

248. Şendrea Ana-Maria   

249. Hatmanu Radu   
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250. Trofanciuc Natalia   

251. Cravcişin Ştefan   

252. Corlat Viorica   

253. Tiosa Iuliana   

254. Vlasov Otilia   

255. Coroban Inga  „ 

 

Președintele de ședință a constatat lipsa întrebărilor, propunerilor și a supus votului proiectul de 

hotărîre înaintat de raportor. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____5____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre în întregime. 

Hotărîrea nr. 3056 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenţi în şedinţă. 

 

11. S-A AUDIAT: 

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

acreditarea observatorilor internaţionali din partea Asociaţiei „European Students’ Forum” din 

Regatul Belgiei în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014”: 

   

„Asociaţia „European Students’ Forum” din Regatul Belgiei a înaintat Comisiei 

Electorale Centrale un demers privind acreditarea a 23 de persoane în calitate de observatori 

internaţionali în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014. 

Asociaţia „European Students’ Forum” din Regatul Belgiei 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. (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 hotărăşte: 

 

1. Se acreditează în calitate de observatori internaţionali 23 de persoane din partea 

Asociaţiei „European Students’ Forum” din Regatul Belgiei în vederea monitorizării alegerilor 

parlamentare din 30 noiembrie 2014, conform anexei.  

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. 
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Anexă 

la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale  

nr.___ din 25 noiembrie 2014 

Lista 

 persoanelor acreditate din partea organizaţiei Asociaţiei „European Students’ 

Forum” din Regatul Belgiei în vederea monitorizării alegerilor parlamentare  

din 30 noiembrie 2014  

 

Nr. 

d/o 
Numele Prenumele Pașaport Cetăţenia 

 

1. Allouch  Ahmed  Republica Tunisiană  

2. Arruebo Lanuza   Ferran  Regatul Spaniei  

3. Browarczyk   Adrian  Republica Polonă  

4. Calin  Alin-Florin  Republica Austria  

5. Curtolo  Max Benjamin  Regatul Ţărilor de Jos  

6. Encinas Topuria  David  Regatul Spaniei  

7. Enguita Malo  Jaime  Regatul Spaniei  

8. Frigy  Árpád  Ungaria  

9. Gumbau Martínez  Anna  Regatul Spaniei  

10. Heller  Saskia  Republica Federală Germania  

11. Honkoop  Elizabeth Margrieta  Regatul Ţărilor de Jos  

12. Imrek  Percin  Republica Turcia  

13. Lausen  Leonard Elias  Republica Federală Germania  

14. Pavani  Anna  Republica Italiană  

15. Pugh  Samuel David  Regatul Unit al Marii Britanii 

și Irlandei de Nord 

 

16. Rovetta  Matteo  Republica Italiană  

17. Ruepp  Lenja Katherina  Republica Federală Germania  

18. Speelman  Tessa Nynke  Regatul Ţărilor de Jos  

19. Terpstra  IJsbrand  Regatul Ţărilor de Jos  

20. van Belzen  Marinus Dies  Regatul Ţărilor de Jos  

21. van Hoof  Carina  Regatul Ţărilor de Jos  

22. Vermeiren  Vince  Regatul Ţărilor de Jos  

23. Walden  Anna-Valentina  Republica Austria „ 

 

Președintele de ședință a constatat lipsa întrebărilor, propunerilor și a supus votului proiectul de 

hotărîre înaintat de raportor. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____5____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre în întregime. 

Hotărîrea nr. 3057 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenţi în şedinţă. 

 

12. S-A AUDIAT: 

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

acreditarea unei persoane în calitate de observator naţional din partea concurentului electoral 

Partidul Liberal în una din secţiile de votare constituită în afara Republicii Moldova în vederea 

monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014”: 
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„Concurentul electoral Partidul Liberal a înaintat Comisiei Electorale Centrale un demers 

privind acreditarea unei persoane în calitate de observator naţional în secţia de votare nr. 311, or. 

Roma, Republica Italiană, constituită 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 doamna Scoţchi Ala (buletin de identitate          ) în calitate de 

observator naţional din partea concurentului electoral Partidul Liberal în secţia de votare nr. 311, 

or. Roma, Republica Italiană, constituită în afara Republicii Moldova pentru monitorizarea 

alegerilor parlamentare din data de 30 noiembrie 2014. 

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

călătorie şi de şedere în afara hotarelor Republicii Moldova. 

3. În activitatea sa persoana acreditată se va 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”. 

 

Președintele de ședință a constatat lipsa întrebărilor, propunerilor și a supus votului proiectul de 

hotărîre înaintat de raportor. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____5____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre în întregime. 

Hotărîrea nr. 3058 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenţi în şedinţă. 

 

13. S-A AUDIAT: 

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

acreditarea unui observator internațional din partea Ambasadei Statului Qatar în Republica 

Moldova în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014”: 

 

„Ambasada Statului Qatar 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 

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 hotărăşte: 

 

1. Se acreditează în calitate de observator internaţional dl Mohammed Ali M. H. Al-

Malki (cetăţean al Statului Qatar, paşaport nr.               ) din partea Ambasadei Statului Qatar 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. 
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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”. 

 

Președintele de ședință a constatat lipsa întrebărilor, propunerilor și a supus votului proiectul de 

hotărîre înaintat de raportor. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____5____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre în întregime. 

Hotărîrea nr. 3059 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenţi în şedinţă. 

 

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

 

 

Președintele ședinței (pct. 1 – 3) 

 

 

Președintele ședinței (pct. 4 – 13) 

Iurie CIOCAN 

 

 

Ștefan URÎTU 

 

 

Secretarul şedinţei 

 

Andrei VOLENTIR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ex.: Iana Cozîriuc 

Tel.: 022-232-258 


