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COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ 

A REPUBLICII MOLDOVA 

 

 

 

 

PROCES-VERBAL nr. 230 

al şedinţei extraordinare 

din 26.11.2014, ora 14.00 

 

Statut şedinţă: deliberativă 

Preşedinte al şedinţei: dl Iurie Ciocan 

Secretar al şedinţei: dl Andrei Volentir 

 

Preşedintele de şedinţă a verificat cvorumul, a constatat prezenţa a 8 membri ai Comisiei, 

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

verbal. 

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

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

9 puncte.  

Preşedintele de şedinţă a constatat că membrii Comisiei nu au propuneri la proiectul ordinii de zi 

și l-a oferit cuvîntul președintelui Partidului Politic „Partidul Comunist Reformator”, dlui Ruslan 

Popa.  

 

Dl R. Popa – a solicitat explicații pentru ce a fost avertizat Partidul Politic „Partidul Comunist 

Reformator” la ședința din 25 noiembrie 2014. 

Dl I. Ciocan – l-a asigurat pe dl Popa că va primi explicații după examinarea contestației pe care 

a depus-o astăzi în Comisia. 
 

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

președintele de ședință a supus votului proiectul ordinii de zi. 
 

ORDINEA DE ZI: 

 

1.  Cu privire la raportul concurentului electoral Partidul Liberal privind fluxul mijloacelor 

băneşti pe parcursul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 

2014, la situaţia din 20 noiembrie  2014 

Raportor: Andrei Volentir 

2. Cu privire la raportul concurentului electoral Partidul Politic „Partidul Socialiştilor din 

Republica Moldova”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 raportul concurentului electoral Partidul Politic „PATRIA” privind fluxul 

mijloacelor băneşti pe parcursul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 30 

noiembrie 2014, la situaţia din 23 noiembrie  2014 

Raportor: Andrei Volentir 

4. Cu privire la raportul concurentului electoral Partidul Acţiunea Democratică privind fluxul 

mijloacelor băneşti pe parcursul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 30 

noiembrie 2014, la situaţia din 23 noiembrie  2014 

Raportor: Andrei Volentir 

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

fluxul mijloacelor băneşti pe parcursul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 

30 noiembrie 2014, la situaţia din 24 noiembrie  2014 

Raportor: Andrei Volentir 
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6. Cu privire la raportul concurentului electoral, candidatul independent la funcţia de deputat în 

Parlamentul Republicii Moldova, dl  Cernei Oleg  privind fluxul mijloacelor băneşti pe 

parcursul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014, la 

situaţia din 25 noiembrie  2014 

Raportor: Andrei Volentir 

7. Pentru modificarea hotărîrii nr. 2953 din 18 noiembrie 2014 „Cu privire la stabilirea tirajului 

buletinelor de vot pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014” 

Raportor: Iurie Ciocan  

8. Cu privire la acreditarea observatorilor internaţionali din partea Organizaţiei pentru 

Democraţie şi Dezvoltare Economică – GUAM în vederea monitorizării alegerilor 

parlamentare din 30 noiembrie 2014 

Raportor: Svetlana Guţu 

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

Participativă „ADEPT” în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 

2014 

Raportor: Svetlana Guţu 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

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

Ordinea de zi cu 9 puncte a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenţi în şedinţă. 
 

Înainte de a trece la examinarea subiectelor înscrise pe ordinea de zi, președintele de ședință și-a 

exprimat îngrijorarea în legătură cu informațiile vehiculate în presă, potrivit cărora CEC ar putea 

fi țintă a unor acțiuni, inclusiv cu utilizarea unor muniții sau armamente. Totodată, a comunicat 

că a fost invitat să fie prezent la ședințele Comisiei un reprezentant al MAI pentra a da explicații 
ce totuși se întîmplă, deoarece CEC este vizat în toate sursele mass-media ca o eventuală țintă a 

acestor atacuri. În legătură cu acest caz, a cerut forțelor de ordine să întreprindă toate măsurile 

necesare pentru a preveni orice pericole și ca membrii Comisiei și funcționarii Aparatului CEC 

să poată activa într-o atmosferă calmă și să-și îndeplinească atribuţiile care le sunt stabilite de 

lege. 
 

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

1. S-A AUDIAT: 

Înainte de a prezenta proiectul de hotărîre „Cu privire la raportul concurentului electoral Partidul 

Liberal privind fluxul mijloacelor băneşti pe parcursul campaniei electorale pentru alegerile 

parlamentare din 30 noiembrie 2014, la situaţia din 20 noiembrie 2014”, raportorul, dl A. 

Volentir, a menționat că, la ședința din 25 noiembrie 2014, a fost suspendată examinarea 

raportului financiar al Partidului Liberal din cauza că respectivul concurent era 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. În 

urma examinării prealabile a contestației respective s-a ajuns la concluzia că aceasta nu are 

tangență directă cu raportul financiar prezentat conform situației din 20 noiembrie 2014. După 

această remarcă a propus spre aprobare următorul proiect de hotărîre: 
 

„Prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2747 din 10 octombrie 2014, a fost 

înregistrat concurentul electoral Partidul Liberal 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 
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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, Partidul Liberal a prezentat raportul financiar privind 

fluxul mijloacelor băneşti pe parcursul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 30 

noiembrie 2014. 

În urma verificării raportului financiar, Comisia Electorală Centrală reţine că acesta este 

întocmit şi prezentat în conformitate cu prevederile art. 38 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 

21 noiembrie 1997 şi ale Regulamentului privind finanţarea campaniilor electorale şi a partidelor 

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

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

datelor prezentate de banca la care partidul respectiv şi-a deschis cont cu menţiunea „Fond 

electoral”. 

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 raportul  privind fluxul mijloacelor băneşti pe parcursul campaniei 

electorale din 30 noiembrie 2014 a concurentului electoral Partidul Liberal la situaţia din 20 

noiembrie  2014, conform anexei, constatîndu-se ca fiind prezentat şi întocmit în corespundere 

cu art. 38 din Codul electoral şi cu Regulamentul privind finanţarea campaniilor electorale şi a 

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

2010. 

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. 
Anexă  

la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale 

nr. __ din 26 noiembrie 2014 
 

Denumirea 

concurentului 

electoral 

Sold la data de 7 

noiembrie 2014 

Încasări 

băneşti 
Plăţi băneşti 

Sold la data de 

20 noiembrie 

2014 

 

Partidul Liberal 2 307.51 lei 1 028 630.00lei 1 008 007.83 lei 22929.68 lei „ 
 

Preşedintele de şedinţă a constatat lipsa întrebărilor și propunerilor la proiect, după ce a oferit 

cuvîntul membrilor la rubrica „Dezbateri”. 
 

DEZBATERI: 

Dl V. Moțarschi – a confirmat faptul că contestația nr. AP 9/108 din 24 noiembrie 2014, depusă 

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

nici o legătură cu raportul financiar prezentat de către Partidul Liberal, dar face referire la 

declararea mijloacelor financiare. De asemenea, avînd în vedere faptul că acea contestație 

vizează cheltuielile efectuate începînd cu data de 21 noiembrie, dar prezentul raport financiar 

vizează data limită 20 noiembrie, este evident, că contestația respectivă nu are nici o legătura cu 

prezentul raport financiar. 
 

Dl Al. Simionov s-a alăturat ședinței CEC (membri prezenți – 9) 
 

Preşedintele de şedinţă a constatat lipsa doritorilor de a vorbi la rubrica „Dezbateri”, după ce a 

supus votului proiectul de hotărîre înaintat de raportor. 
 

REZULTATUL VOTĂRII: 

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

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre în întregime. 

Hotărîrea nr. 3060 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC.  
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2. S-A AUDIAT: 

Înainte de a prezenta proiectul de hotărîre „Cu privire la raportul concurentului electoral Partidul 

Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova” privind fluxul mijloacelor băneşti pe 

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

din 20 noiembrie 2014”, raportorul, dl A. Volentir, a menționat că la ședința din 25 noiembrie 

2014 a fost suspendată examinarea raportului financiar al PSRM, deoarece au existat anumite 

dubii referitor la tiparul publicaţiei periodice „Socialiştii”, al cărei fondator este PSRM. 

Totodată, reamintind membrilor că la ședința respectivă a fost stabilit un termen de 24 de ore 

pentru prezentarea actelor cu privire contractarea şi achitarea serviciilor tipografice respective, 

raportorul a informat că reprezentantul PSRM a prezentat astăzi toate documentele solicitate și 
că, în urma examinării prealabile a acestora, s-a constatat că cheltuielile suportate de PSRM în 

legătură cu tiparul tuturor edițiilor anterioare ale publicaţiei periodice „Socialiştii” vor fi 

reflectate în următorul raport financiar pentru perioada 21-28 noiembrie 2014. În acest context, a 

propus aprobarea următorului proiect de hotărîre: 

 

„Prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2742 din 10 octombrie 2014, a fost 

înregistrat concurentul electoral Partidul Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova” 

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, Partidul Politic „Partidul Socialiştilor din Republica 

Moldova”a prezentat raportul financiar privind fluxul mijloacelor băneşti pe parcursul campaniei 

electorale pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014. 

În urma verificării raportului financiar, Comisia Electorală Centrală reţine că acesta este 

întocmit şi prezentat în conformitate cu prevederile art. 38 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 

21 noiembrie 1997 şi ale Regulamentului privind finanţarea campaniilor electorale şi a partidelor 

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

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

datelor prezentate de banca la care partidul respectiv şi-a deschis cont cu menţiunea „Fond 

electoral”. 

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 raportul privind fluxul mijloacelor băneşti pe parcursul campaniei 

electorale din 30 noiembrie 2014 a concurentului electoral Partidul Politic „Partidul Socialiştilor 

din Republica Moldova”la situaţia din 20 noiembrie  2014,  conform anexei, constatîndu-se ca 

fiind prezentat şi întocmit în corespundere cu art. 38 din Codul electoral şi cu Regulamentul 

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

Electorale Centrale nr. 3336 din 16 iulie 2010. 

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.__ din 26 noiembrie 2014 

 

 

Președintele de ședință a constatat lipsa întrebărilor către raportor, a propunerilor la proiect, 

după care a supus votului proiectul de hotărîre înaintat de raportor. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

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

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre în întregime. 

Hotărîrea nr. 3061 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC.  

 

3. S-A AUDIAT: 

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

raportul concurentului electoral Partidul Politic „PATRIA” privind fluxul mijloacelor băneşti pe 

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

din 23 noiembrie 2014”: 

 

„Prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2749 din 13 octombrie 2014, a fost 

înregistrat concurentul electoral Partidul Politic „PATRIA” 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.  

Partidul Politic „PATRIA” a prezentat raportul financiar privind fluxul mijloacelor 

băneşti pe parcursul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014, 

la situaţia din 23 noiembrie 2014. 

În urma verificării raportului financiar, Comisia Electorală Centrală reţine că acesta este 

întocmit şi prezentat în conformitate cu prevederile art. 38 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 

21 noiembrie 1997 şi ale Regulamentului privind finanţarea campaniilor electorale şi a partidelor 

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

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

datelor prezentate de banca la care partidul respectiv şi-a deschis cont cu menţiunea „Fond 

electoral”. 

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: 

 

Nr.

d/o 

Denumirea 

concurentului electoral 

Sold 

la data de7 

noiembrie 

2014 

Încasări 

băneşti 
Plăţi băneşti 

Sold  la data 

de 20 

noiembrie 

2014 

 

1.  
Partidul Politic „Partidul 

Socialiştilor din 

Republica Moldova” 

1 096.30 lei 2 749 799.20 lei 2 736 630.75 lei 14 264.75 lei 

 

 

„ 



6/19 

 

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

electorale din 30 noiembrie 2014 al concurentului electoral Partidului Politic „PATRIA” la 

situaţia din 23 noiembrie 2014, conform anexei, constatîndu-se ca fiind prezentat şi întocmit în 

corespundere cu art. 38 din Codul electoral şi cu Regulamentul privind finanţarea campaniilor 

electorale şi a partidelor politice, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3336 din 

16 iulie 2010. 

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

verifice provenienţa contribuţiilor financiare, ce depăşesc suma de 100 mii lei, virate 

concurentului electoral Partidul Politic „PATRIA”. 

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. 

Anexă  

la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale 

nr. __ din 26 noiembrie 2014 

 

Denumirea 

concurentului 

electoral 

Sold la data de 8 

noiembrie 2014 

Încasări 

băneşti 
Plăţi băneşti 

Sold la data de 

23 noiembrie 

2014 

 

Partidul Politic 

„PATRIA” 
1 082 895.48 lei 3 650 000.00 lei 4 637 300.59 lei 95 594.89 lei 

 

„ 

 

Președintele de ședință a constatat lipsa întrebărilor către raportor, a propunerilor la proiect, 

după care a supus votului proiectul de hotărîre înaintat de raportor. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

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

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre în întregime. 

Hotărîrea nr. 3062 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC. 

4. S-A AUDIAT: 

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

raportul concurentului electoral Partidul Acţiunea Democratică privind fluxul mijloacelor băneşti 

pe parcursul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014, la 

situaţia din 23 noiembrie 2014”: 

 

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

înregistrat concurentul electoral Partidul Acţiunea Democratică 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.  

Partidul Acţiunea Democratică a prezentat raportul financiar privind fluxul mijloacelor 

băneşti pe parcursul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014, 

la situaţia din 23 noiembrie 2014. 

În urma verificării raportului financiar, Comisia Electorală Centrală reţine că acesta este 

întocmit şi prezentat în conformitate cu prevederile art. 38 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 

21 noiembrie 1997 şi ale Regulamentului privind finanţarea campaniilor electorale şi a partidelor 

politice, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3336 din 16 iulie 2010, încasările 
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băneşti în perioada de gestiune, precum şi plăţile băneşti în perioada de gestiune corespund 

datelor prezentate de banca la care partidul respectiv şi-a deschis cont cu menţiunea „Fond 

electoral”. 

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 raportul privind fluxul mijloacelor băneşti pe parcursul campaniei 

electorale din 30 noiembrie 2014 al concurentului electoral  Partidul Acţiunea Democratică la 

situaţia din 23 noiembrie 2014,  conform anexei, constatîndu-se ca fiind prezentat şi întocmit în 

corespundere cu art. 38 din Codul electoral şi cu Regulamentul privind finanţarea campaniilor 

electorale şi a partidelor politice, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3336 din 

16 iulie 2010. 

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. 

Anexă  

la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale 

nr. __ din 26 noiembrie 2014 

 

Denumirea 

concurentului electoral 

Sold la data de 

10 noiembrie 

2014 

Încasări 

băneşti 

Plăţi 

băneşti 

Sold la data de 

23 noiembrie 2014 

 

Partidul Acţiunea 

Democratică 
0.00 lei 16000.00 lei 14465.48 lei 1534.52 lei 

 

„ 

 

Președintele de ședință a constatat lipsa întrebărilor către raportor, a propunerilor la proiect, 

după care a supus votului proiectul de hotărîre înaintat de raportor. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

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

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre în întregime. 

Hotărîrea nr. 3063 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC. 

 

5. S-A AUDIAT: 

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

raportul concurentului electoral Partidul Politic Partidul Verde Ecologist privind fluxul 

mijloacelor băneşti pe parcursul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 30 

noiembrie 2014, la situaţia din 24 noiembrie 2014”: 

 

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

înregistrat concurentul electoral Partidul Politic Partidul Verde Ecologist la alegerile 

parlamentare din 30 noiembrie 2014.  

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

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

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

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

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

Electorale Centrale nr. 3336 din 16 iulie 2010, cu modificările ulterioare.  
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La situaţia din 24 noiembrie 2014, a prezentat raportul financiar privind fluxul 

mijloacelor băneşti pe parcursul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 30 

noiembrie 2014 Partidul Politic Partidul Verde Ecologist. 

În urma verificării raportului financiar, Comisia Electorală Centrală reţine că acesta este 

întocmit şi prezentat în conformitate cu prevederile art. 38 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 

21 noiembrie 1997 şi ale Regulamentului privind finanţarea campaniilor electorale şi a partidelor 

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

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

datelor prezentate de banca la care partidul respectiv şi-a deschis cont cu menţiunea „Fond 

electoral”. 

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 raportul privind fluxul mijloacelor băneşti pe parcursul campaniei 

electorale din 30 noiembrie 2014 al concurentului electoral Partidul Politic Partidul Verde 

Ecologist la situaţia din 24 noiembrie  2014,  conform anexei, constatîndu-se ca fiind prezentat şi 

întocmit în corespundere cu art. 38 din Codul electoral şi cu Regulamentul privind finanţarea 

campaniilor electorale şi a partidelor politice, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale 

nr. 3336 din 16 iulie 2010. 

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. 

Anexă la  

hotărîrea Comisiei Electorale Centrale 

nr. __ din 26 noiembrie 2014 
 

Denumirea 

concurentului electoral 

Sold la data de 

11 noiembrie 

2014 

Încasări băneşti Plăţi băneşti 

Sold la data 

de 23 

noiembrie 

2014 

 

Partidul Politic 

Partidul Verde Ecologist 
0.00 lei 2700.00 lei 2400.00 lei 300.00 lei 

 

„ 

 

Președintele de ședință a constatat lipsa întrebărilor către raportor, a propunerilor la proiect, 

după care a supus votului proiectul de hotărîre înaintat de raportor. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

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

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre în întregime. 

Hotărîrea nr. 3064 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC. 

 

6. S-A AUDIAT: 

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

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

Republicii Moldova, dl Cernei Oleg privind fluxul mijloacelor băneşti pe parcursul campaniei 

electorale pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014, la situaţia din 25 noiembrie 

2014”: 
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„Prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2854 din 29 octombrie 2014, a fost 

înregistrat concurentul electoral, candidatul independent la funcţia de deputat în Parlamentul 

Republicii Moldova, dl Cernei Oleg 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 25 noiembrie 2014, a prezentat raportul financiar privind fluxul 

mijloacelor băneşti pe parcursul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 30 

noiembrie 2014 candidatul independent dl Cernei Oleg . 

În urma verificării raportului financiar, Comisia Electorală Centrală reţine că acesta este 

întocmit şi prezentat în conformitate cu prevederile art. 38 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 

21 noiembrie 1997 şi ale Regulamentului privind finanţarea campaniilor electorale şi a partidelor 

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

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

datelor prezentate de banca la care partidul respectiv şi-a deschis cont cu menţiunea „Fond 

electoral”. 

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 raportul privind fluxul mijloacelor băneşti pe parcursul campaniei 

electorale din 30 noiembrie 2014 al concurentului electoral, candidatul independent la funcţia de 

deputat în Parlamentul Republicii Moldova, dl Cernei Oleg , la situaţia din 25 noiembrie  2014,  

conform anexei, constatîndu-se ca fiind prezentat şi întocmit în corespundere cu art. 38 din 

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

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

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. 

 

Anexă  

la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale 

nr. __ din 26 noiembrie 2014 

 

Denumirea 

concurentului 

electoral 

Sold la data de 

12 noiembrie 2014 

Încasări 

băneşti 
Plăţi băneşti 

Sold la data de 

25 noiembrie 2014 

 

Oleg Cernei 3004,80 lei 68045,00 lei 60642,74 lei 10407,06 lei „ 

 

Președintele de ședință a constatat lipsa întrebărilor către raportor, a propunerilor la proiect, 

după care a supus votului proiectul de hotărîre înaintat de raportor. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

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

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre în întregime. 

Hotărîrea nr. 3065 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC. 
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7. S-A AUDIAT: 

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

hotărîrii nr. 2953 din 18 noiembrie 2014 „Cu privire la stabilirea tirajului buletinelor de vot 

pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014”: 

 

„În conformitate cu hotărîrile privind modificarea tirajului buletinelor de vot ale 

consiliilor electorale de circumscripţie electorală municipală Bălţi nr. 2, raionale Anenii Noi nr. 

4, Basarabeasca nr. 5, Cahul nr. 7, Cantemir nr.8, Donduşeni nr. 13, Hînceşti nr. 20, Nisporeni 

nr. 23, Sîngerei nr. 28, Ştefan Vodă nr. 32, UTA Găgăuzia nr. 36 şi în temeiul art. 18, 26 şi 49 

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

h o t ă r ă ş t e: 

 

1. Hotărîrea nr. 2953 din 18 noiembrie 2014 „Cu privire la stabilirea tirajului buletinelor 

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

1)  la punctul 1, textul „în număr de 3112449 exemplare, dintre care în limba de stat 

2403962 exemplare şi 708487 exemplare în limba rusă” se înlocuieşte cu textul „în număr de 

3113576 exemplare, dintre care 2405004 exemplare în limba de stat şi 708572 exemplare în 

limba rusă”; 

2)  în anexa la hotărîre: 

a) la poziţia a doua „municipală Bălţi nr. 2, inclusiv pentru alegătorii din UAT din stînga 

Nistrului, mun. Bender, unele localităţi ale raionului Căuşeni”, cifra „107733” se înlocuieşte cu 

cifra „107490”; 

b)  la poziţia a treia „raională Anenii Noi nr. 4, inclusiv pentru alegătorii din UAT din 

stînga Nistrului, mun. Bender, unele localităţi ale raionului Căuşeni”, cifrele „69227”, „75227”, 

„59911” se înlocuiesc cu cifrele „69303”, „75303” şi, respectiv, „59987”; 

c) la poziţia a şasea „raională Cahul nr. 7, inclusiv pentru alegătorii din UAT din stînga 

Nistrului, mun. Bender, unele localităţi ale raionului Căuşeni”, cifrele „97758”, „77340”, se 

înlocuiesc cu cifrele „97756” şi respectiv, „77338”; 

d)  la poziţia a şaptea „raională Cantemir nr. 8”, cifrele „49518”, „46757” se înlocuiesc cu 

cifrele „49640” şi, respectiv, „46879”; 

e) la poziţia a douăsprezecea „raională Donduşeni nr.13”, cifrele „34892”, „26946”, 

„7936” se înlocuiesc cu cifrele „34882”, „26902” şi, respectiv, „7980”; 

f) la poziţia a douăzeci şi şaptea „raională Sîngerei nr. 28”, cifrele „58989”, „11728” se 

înlocuiesc cu cifrele „58807” şi, respectiv, „11910”; 

g)  la poziţia a treizeci şi cincea „UTA Găgăuzia nr. 36”, cifrele „130963”, „127883” se 

înlocuiesc cu cifrele „130961” şi „127881”; 

h)  poziţiile a patra, a noua, a douăzeci şi doua, a treizeci şi una şi, respectiv, a treizeci şi 

şasea vor avea următorul cuprins: 

 

Circumscripţia electorală 
Numărul de 

alegători 

Total 

buletine 

solicitate 

În limba 

de stat 

În limba 

rusă 

- raională Basarabeasca nr. 5 24156 24156 14318 9838 

- raională Hînceşti nr. 20 99890 99890 96698 3192 

- raională Nisporeni nr.23 53213 53213 53213 - 

- raională Ştefan Vodă nr. 32, inclusiv 

pentru alegătorii din UAT din stînga 

Nistrului, mun. Bender, unele localităţi 

ale raionului Căuşeni 

57343 57993 52973 5020 

Total 2822141 3113576 2405004 708572 
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2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al 

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

 

Preşedintele de şedinţă a constatat lipsa întrebărilor din partea membrilor și le-a oferit cuvîntul 

reprezentanților concurenților electorali să adreseze întrebări referitoare la proiectul de hotărîre. 

 

AU LUAT CUVÎNTUL: 

Dna Alina Russu, reprezentantul PCRM cu vot consultativ în Comisia Electorală Centrală 

– a menționat că, ieri, pe site-ul CEC a fost publicată o informație nouă vizavi de numărul total 

de alegători înregistrați în RM la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014. Totodată, a 

observat că atunci cînd a fost adoptată de către Comisie hotărîrea cu privire la stabilirea tirajului 

buletinelor de vot, în hotărîrea respectivă a fost indicat alt număr de alegători. În acest sens, a 

întrebat cum se explică această schimbare cu aproximativ 400 000 de alegători și dacă este 

cumva corelată aceasta cifră cu tirajul care se modifică la moment, pe lîngă solicitările de 

modificare înaintate de către consiliile electorale de circumscripție. 

Raportorul, dl I. Ciocan – a spus că consideră afirmația dnei Russu ca una manipulatorie și i-a 

cerut să-şi argumenteze afirmația că se schimbă numărul de alegători „în jur de 400 000”. 

Totodată, i-a explicat că se modifică tirajul buletinelor de vot cu doar 1127. Referitor la 

informația plasată ieri pe pagina web a Comisiei, a afirmat că este una exhaustivă și explicită. În 

comunicatul respectiv de presă a fost prezentată informația despre numărul de cetățeni incluși în 

listele electorale de bază și despre numărul de cetățeni cu drept de vot din Republica Moldova. 

În același timp, i-a atras atenția dnei Russu că trebuie să facă diferența între numărul cetățenilor 

incluși în listele electorale de bază și numărul cetățenilor cu drept de vot din Republica 

Moldova, explicînd că în listele electorale de bază sunt înscriși cetățenii care au viză de 

domiciliu sau reședință și sunt arondați la o anumită secție de votare, în timp ce cetățeni cu drept 

de vot sunt toți cetățenii RM cu drept de vot indiferent de faptul unde se află aceștia – în jurul 

lumii ori în interiorul Republicii Moldova. De asemenea, a adus la cunoștință reprezentanților 

concurenților electorali și mass-media niște cifre referitor la categorii și numărul de alegători: 

„După ultimele date, aproape 211 mii de persoane sunt cetățenii care domiciliază în unităţile 

teritorial administrative aflate, temporar, în afara controlului suveran al autorităţilor 

constituţionale ale Republicii Moldova. Anterior, de la proclamarea independenței RM, aceste 

persoane n-au fost înregistrate în calitate de alegători în Republica Moldova pe motiv că în acele 

teritorii nu existau primării care ar fi responsabile de compilarea listelor electorale, dar, în 

prezent, această competență de a compila listele electorale prima dată îi revine Comisiei 

Electorale Centrale, anume în aceste alegeri. Respectiv, numărul cetățenilor care nu au domiciliu 

sau reședință este de 90 mii, numărul cetățenilor plecați cu trai permanent peste hotare care nu 

au domiciliu în RM, nefiind înregistrați nici pe lîngă o primărie, nici arondați la vreo secție de 

votare este de 81-82 de mii, iar 184 de mii de cetățeni de la ultimele alegeri din 2011 au atins 

vîrsta de 18 ani, ceea ce indică o creștere naturală cu circa 100 de mii de cetățeni pentru că 

decesurile oscilează în jurul a 80 de mii de cetățeni în aceeași perioadă.” Totodată, a menționat 

că anume din cauza acestor aspecte diferă datele. La fel, a cerut reprezentanților mass-media și 
concurenților electorali să facă diferența dintre numărul de alegători înscriși în listele electorale 

de bază care la moment constituie aproape 2 8000000 și de numărul total de cetățeni cu drept de 

vot. Totodată, a menționat că atunci cînd vor fi tipărite buletinele de vot, se va lua în calcul și 
potențialul participării la alegeri a cetățenilor cu drept de vot, inclusiv pe liste suplimentare în 

ziua alegerilor. După asta, a rugat-o pe dna Russu să-i argumenteze de ce a afirmat că „400 000 

este diferența” în numărul de alegători. 

Dna A. Russu – a explicat că a afirmat anterior că  „diferența în numărul de alegători este în jur 

de 400 000”, bazîndu-se pe informația de la CEC referitor la rezultatele alegerilor parlamentare 

din 2010. Reieșind din datele alegerilor din 2010, cînd numărul de alegători incluși în listele 

electorale a constituit 2 645 923 de cetățeni, iar numărul de alegători incluși în listele 
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suplimentare – 166 046 mii, în urma adunării acestor cifre numărul de alegători în total fiind de 

2811969, a menționat că consideră discrepanța de 400 000 ca nemotivată. 

Raportorul, dl I. Ciocan – i-a răspus dnei Russu că a încercat să-i clarifice situația legată de 

numărul de alegători și că după ședință o să-i explice încă odată în cazul dacă dînsa nu a înțeles. 
 

Președintele de ședință a constatat lipsa altor întrebări și a supus votului proiectul de hotărîre 

înaintat de raportor. 
 

REZULTATUL VOTĂRII: 

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

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre în întregime. 

Hotărîrea nr. 3066 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC. 

 

8. S-A AUDIAT: 

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

acreditarea observatorilor internaţionali din partea Organizaţiei pentru Democrație și Dezvoltare 

Economică – GUAM în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014”: 

 

„Organizaţia pentru Democrație și Dezvoltare Economică – GUAM a înaintat Comisiei 

Electorale Centrale un demers privind acreditarea a cinci 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 cinci persoane din partea 

Organizaţiei pentru Democrație și Dezvoltare Economică – GUAM 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 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 26 noiembrie 2014 
 

Lista 

 persoanelor acreditate din partea Organizaţiei pentru Democrație și Dezvoltare 

Economică – GUAM în vederea monitorizării alegerilor parlamentare  

din 30 noiembrie 2014 

 

Nr. 

d/o 

Numele Prenumele Paşaport Cetăţenia  

1. Kazimov Mirkazim  Republica Azerbaidjan  

2. Mammadov Elton  Republica Azerbaidjan  

3. Popkhadze Gedevan  Georgia  

4. Sakvarelidze Davit  Georgia  

5. Ebanoidze Nodar  Georgia „ 
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Președintele de ședință a constatat lipsa întrebărilor către raportor, a propunerilor la proiect, 

după care a supus votului proiectul de hotărîre înaintat de raportor. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

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

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre în întregime. 

Hotărîrea nr. 3067 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC. 

 

9. S-A AUDIAT: 

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

acreditarea observatorilor naţionali din partea Asociaţiei pentru Democraţie Participativă 

„ADEPT” în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014”: 

 

„Asociaţia pentru Democraţie Participativă „ADEPT” a înaintat Comisiei Electorale 

Centrale un demers privind acreditarea a 2 persoane în calitate de observatori naţionali pentru 

monitorizarea alegerilor parlamentare din data de 30 noiembrie 2014. 

Asociaţia pentru Democraţie Participativă „ADEPT” este o asociaţie calificată ce se 

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

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

şi în conformitate cu pct. 5 din Regulamentul privind statutul observatorilor şi procedura de 

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

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

 

1. Se acreditează în calitate de observatori naţionali 2 persoane (conform listei anexate) 

din partea Asociaţiei pentru Democraţie Participativă „ADEPT” în vederea monitorizării 

alegerilor parlamentare din data de 30 noiembrie 2014. 

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

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

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

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

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

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

prevederilor Legii privind protecţia datelor cu caracter personal. 

 

Anexă 

la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale  

nr.___ din 26 noiembrie 2014 

 

Lista 

 persoanelor acreditate din partea Asociaţiei pentru Democraţie Participativă  

“ADEPT” în calitate de observatori naţionali pentru monitorizarea  

alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 

 

Nr. 

d/o 
Numele, prenumele 

Seria, numărul actului de 

identitate 

 

1. Boţan Igor    

2. Stegărescu Grigore  „ 

 

Președintele de ședință a constatat lipsa întrebărilor către raportor, a propunerilor la proiect, 

după care a supus votului proiectul de hotărîre înaintat de raportor. 
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REZULTATUL VOTĂRII: 

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

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre în întregime. 

Hotărîrea nr. 3068 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC. 

 

Înainte de a declara ședința închisă, preşedintele de şedinţă a oferit cuvîntul dnei Russu pentru 

a vorbi la rubrica „Diverse”. 

 

AU LUAT CUVÎNTUL: 

Dna A. Russu – a adus la cunoștința tuturor membrilor Comisiei Electorale Centrale că a depus 

o sesizare la Comisia Electorală Centrală vizavi de informația care a parvenit de la unele 

persoane care se află peste hotarele țării, conform căreia pe 25 noiembrie 2014, la transportarea 

buletinelor de vot în secțiile de votare de peste hotare au dispărut 6 colete care conțineau 

buletinele de vot, dar peste o anumită perioadă de timp, aceste colete au apărut la loc. Totodată, a 

reiterat că a depus o sesizare prin care solicită Comisiei să examineze acest fapt și să sesizeze 

autoritățile responsabile conform competențelor pentru a elucida acest caz. De asemenea, a 

subliniat că sesizarea ține de integritatea buletinelor de vot și Comisia trebuie să atragă atenția 

asupra acestui caz . 

Dl I. Ciocan – a menționat că va analiza sesizarea și va asigura ca informația respectivă să fie 

verificată și, ulterior, rezultatul va fi adus la cunoștință publicului. 

 

Preşedintele de şedinţă a declarat şedinţa închisă. 

 

 

Preşedintele şedinţei Iurie CIOCAN

 

 

Secretarul şedinţei Andrei VOLENTIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ex.: Iana Cozîriuc 

Tel.: 022-232-258 


