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COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ 

A REPUBLICII MOLDOVA 

 

 

 

 

 

 

PROCESUL-VERBAL nr. 200 
din 10.10. 2014, ora 15.00 

 

Statut şedinţă: deliberativă 

Preşedinte al şedinţei: dl Iurie Ciocan 

Secretar al şedinţei: dl Andrei Volentir 

 

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

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

verbal.  Preşedintele de şedinţă a declarat şedinţa deliberativă şi a anunţat că şedinţa este 

deschisă publicului interesat. 

Preşedintele de şedinţă a solicitat membrilor să facă propuneri la ordinea de zi ce conţine 15 

puncte.  

Dl Șt.Urîtu a propus să fie completată ordinea de zi cu încă o chestiune „Cu privire la 

modificarea prin prisma principiului egalității de gen a celor trei regulamente aprobate în ședința 

Comisiei: „Regulamentul cu privire la activitatea consiliiilor electorale de circumscripție”, 

„Regulamentul cu privire la activitatea birourilor electorale ale secțiilor de votare” și 

„Regulamentului  privind reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare”. 

Secretarul ședinței dl A.Volentir a menționat că pentru completarea ordinii de zi trebuie să fie 

înaintat un proiect de hotărîre. 

Președintele de ședință a supus votului propunerea dlui Șt.Urîtu. 
 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____3____,  Contra ____4_____, S-au abţinut ___2_____. 

 

Propunerea înaintată de dl Șt.Urîtu nu a fost acceptată. 

Preşedintele de şedinţă a supus votului proiectul ordinii de zi: 

 

ORDINEA DE ZI: 
 

1. Cu privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii 

Moldova 

 pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 din partea Partidului Democrat din 

Moldova” 

Raportor: Iurie Ciocan 

2. Cu privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii 

Moldova pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 din partea Partidului Popular 

Creştin Democrat” 

Raportor: Iurie Ciocan 

http://cec.md/index.php?pag=news&id=1002&rid=11647&l=ro
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3. Cu privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii 

Moldova pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 din partea Partidului Politic 

„Partidul Forţa Poporului” 

Raportor: Alexandru Simionov 

4. Cu privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii 

Moldova pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 din partea Partidului Liberal 

Democrat din Moldova” 

Raportor: Andrei Volentir 

5. Cu privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii 

Moldova pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 din partea Partidului Politic 

„PARTIDUL LIBERAL REFORMATOR” 

Raportor: Vasile Gafton 

6. Cu privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii 

Moldova pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 din partea Partidului Politic 

„PARTIDUL COMUNIST REFORMATOR DIN MOLDOVA” 

Raportor: Svetlana Guţu 

7. Cu privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii 

Moldova pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 din partea Partidului politic 

„Mişcarea Populară Antimafie” 

Raportor: Ştefan Urîtu 

8. Cu privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii 

Moldova pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 din partea Partidului Naţional 

Liberal 

Raportor:Andrei Volentir 

9. Cu privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii 

Moldova pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 din partea Partidului Politic 

„Partidul Socialiştilor din Republica Moldova” 

Raportor: Vadim Moţarschi 

10. Cu privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii 

Moldova pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 din partea Blocului Electoral 

„Alegerea Moldovei-Uniunea Vamală” 

Raportor: Andrei Volentir 

11. Cu privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii 

Moldova pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 din partea Partidului Politic 

„Democraţia Acasă” 

Raportor: Vadim Moţarschi 

12. Cu privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii 

Moldova pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 din partea Partidului Politic 

Partidul Popular din Republica Moldova 

Raportor:Iurie Ciocan 

13. Cu privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii 

Moldova pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 din partea Partidului Comuniştilor 

din Republica Moldova 

Raportor: Vasile Gafton 

14. Cu privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii 

Moldova pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 din partea Partidului Liberal 

Raportor: Alexandru Simionov 

15. Cu privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii 

Moldova pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 din partea Partidului Politic 

Partidul „RENAŞTERE” 
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Raportor: Eduard Răducan 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____9____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0_____. 

Ordinea de zi cu 15 puncte a fost aprobată cu votul unanim al membrilor prezenţi în şedinţă. 

 

După ce a fost aprobată ordinea de zi,  dl Iurie Ciocan a informat că au fost solicitate de la  

Ministerul Apărării, Ministerul Justiției și Ministerul Afacerilor Interne informații privind listele 

de candidați la funcția de deputat, dacă sunt militari care își satisfac serviciul militar în termen. A 

parvenit răspuns prin care se atrage atenția că în liste nu sunt incluși militari în termen, la fel în 

liste nu sunt incluși persoane incapabile sau cu capacități limitate de exercițiu. A atras atenția că 

două persoane de pe lista a doi potențiali concurenți electorali sunt la evidența Biroului de 

probațiune, în acest sens, au fost solicitate informații suplimentare pentru a cunoaște care este 

statutul acestor două persoane depistate. Vorbitorul, a subliniat că art. 13 alin.(2) lit.c) din Codul 

electoral prevede restricțiile care stabilesc că nu pot fi aleși persoanele care sînt condamnate, 

persoanele care au antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvîrșite cu intenție. 

Inspectoratul General de Poliție a informat Comisia Electorală Centrală că  171 de persoane 

figurează în Registrul informației criminalistice și criminologice. Dl Iurie Ciocan, a atras atenția 

că după înregistrarea candidaților la funcția de deputat, Comisia Electorală Centrală poate reveni 

la examinarea statutului persoanelor menționate prin excluderea acestora din liste. 

Dl Șt.Urîtu – a întrebat președintele referitor la art.13 alin.(2) - persoane care sînt condamnate la 

inchisoare. 

Dl I.Ciocan – a răspuns că art.13 integral prevede că nu putem admite în listele candidaților la 

funcția de deputat persoane condamnate care își ispășesc pedeapsa inlusiv persoane condamnate 

cu suspendarea executării pentru infracțiuni cu intenție.. 

 

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

 

1. S-A AUDIAT: 

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

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

Democrat din Moldova, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot 

consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanţe (trezorier) 

pentru perioada electorală”: 

 „La 3 octombrie 2014 Partidul Democrat din Moldova a depus la Comisia Electorală 

Centrală procesul-verbal nr. 7 al şedinţei Consiliului Politic Naţional al PDM din 2 octombrie 

2014 cu privire la desemnarea a 103 candidaţi pentru funcţia de deputat în Parlamentul 

Republicii Moldova la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014, datele biografice ale 

candidaţilor, declaraţiile privind consimţămîntul lor de a candida la funcţia de deputat, conţinînd 

şi declaraţiile pe propria răspundere despre lipsa interdicţiilor legale/judecătoreşti de a candida, 

declaraţiile despre suspendarea, pe durata campaniei electorale, a funcţiilor deţinute - pentru 

persoanele care cad sub incidenţa art.13 alin. (3) din Codul electoral şi declaraţiile privind averea 

imobiliară, depunerile bancare, hîrtiile de valoare, sumele primite ca moştenire şi veniturile din 

ultimii 2 ani, precum şi sursele acestor venituri, inclusiv veniturile din fondurile de investiţii, sub 

formă de dobîndă, din darea în arendă a proprietăţii. În lista candidaţilor nu au fost incluse 

persoane fără apartenenţă politică. 

 Partidul Democrat din Moldova a înaintat Comisiei simbolul electoral pentru imprimare 

în buletinul de vot – trei trandafiri, care cresc dintr-o tulpină, încununaţi de un semicerc, avînd la 

bază inscripţia „PDM”, reprodusă cu litere majuscule. 
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 În aceeaşi şedinţă a fost desemnat în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ al 

partidului în Comisia Electorală Centrală dl Lilian Deliu şi în calitate de trezorier dna Nina 

Scutaru. 

 Materialele prezentate au fost verificate şi s-a constatat că ele corespund prevederilor 

Codului electoral.  

 În conformitate cu art. 13, 15, 18, 26, 38 alin. (3), 41, 44, 48 alin. (4), 75, 77, 79 din 

Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 
 

 1. Se înregistrează 102 candidaţi la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova 

pe lista Partidului Popular Creştin Democrat pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 

2014, conform anexei. 

 2. Se înregistrează simbolul electoral pentru imprimare în buletinul de vot la alegerile 

parlamentare din 30 noiembrie 2014 – trei trandafiri, care cresc dintr-o tulpină, încununaţi de un 

semicerc, avînd la bază inscripţia „PDM”, reprodusă cu litere majuscule.  

 3. Se confirmă în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ în Comisia 

Electorală Centrală pentru perioada electorală dl Lilian Deliu. 

 4. Se confirmă în calitate de persoană responsabilă de finanţe (trezorier) pentru perioada 

electorală dna Nina Scutaru.  

 5. Candidaţii înregistraţi la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, care 

cad sub incidenţa prevederilor art. 13 alin. (3) din Codul electoral, îşi vor suspenda activitatea în 

funcţia pe care o deţin cu începere de la 13 octombrie 2014. Actele de suspendare a activităţii în 

funcţia deţinută se depun la Comisia Electorală Centrală pînă la 15 octombrie 2014.  

 6. Prezenta hotărîre se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova ”. 

 

Raportorul a prezentat date statistice vizavi de Partidul Democtat din Moldova,  menționînd că 

din cei 102 candidaţi înscriși în liste: 65% bărbați și 35% femei, anterior 18 au deținut statut de 

deputat, la fel raportorul a menționat că în listă sunt înscrise 5 persoane cu vîrsta de pînă la 30 

ani, la fel 44 persoane posedă studii în administrația publică, 14  persoane activează în sfera 

socială, în sfera economică activează 27 persoane. 

 

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat și a solicitat membrilor să înainteze întrebări 

la proiect. 

 

AU LUAT CUVÎNTUL : 

Dl A.Simionov – a întrebat dacă Partidul Democrat din Moldova are deja statut de concurent 

electoral. 

Raportorul I.Ciocan – a răspuns că încă nu are acest statut. 

Dl A.Simionov – a menționat că art.38 alin.3 din Codul Electoral prevede „Concurentul electoral 

confirmă la Comisia Electorală Centrală persoana responsabilă de finanțe (trezorierul)”, în aceste 

condiții noi urmează să confirmăm persoana după ce partidul obține statutul de concurent 

electoral. 

Raportorul I.Ciocan – a subliniat că în cadrul proiectului ordinea este consecutivă : la pct.1 se 

înregistrează 102 candidaţi din acest moment partidul obține statutul de concurent electoral, pct.2 

în baza cererilor depuse se înregistrează simbolul electoral, pct.3 se confirmă în calitate de 

reprezentant cu drept consultativ (...), pct.4 se confirmă în calitate de persoană responsabilă de 

finanţe.  

Dl V.Moțarschi – a propus la pct.6 să fie indicat momentul intrării în vigoare a hotărîrii. 
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Raportorul I.Ciocan – a atras atenția că toate hotărîrile aprobate în perioada electorală intră în 

vigoare la data adoptării. 

Dl V.Moțarschi – a menționat că pentru a nu se interpreta, trebuie de menționat momentul 

intrării în vigoare făcînd referire la Legea privind modul de publicare și intrare în vigoare a 

actelor normative unde se menționează că în cazul în care actul normativ intră în vigoare la altă 

data decît cea de publicare în Monitorul oficial, autoritatea publică indică în hotărîre. 

Raportorul I.Ciocan – a acceptat propunerea înaintată de dl V.Moțarschi, a solicitat membrilor 

Comisiei ca pentru următoarele proiecte incluse în ordinea de zi să fie preluată aceeași practică, 

să fie stabilit momentul intrării în vigoare la data adoptării.  

Raportorul a solicitat membrilor să înainteze propuneri la proiect. 

 

AU LUAT CUVÎNTUL : 

Dl A.Simionov – a propus să fie exclus pct.4 din proiectul de hotărîre, ulterior prin altă hotărîre 

să fie confirmată persoana responsabilă de finanțe. 
 

Nefiind înaintate alte propuneri, președintele de ședință a supus votului propunerea dlui 

A.Simionov de excludere a pct.4 din proiect. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____2____,  Contra ____6_____, S-au abţinut ___1____. 

 

Președintele de ședință a precizat că propunerea supusă votului nu a fost acceptată. 

 

1. Se înregistrează 102 candidaţi la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pe 

lista Partidului Democrat din Moldova pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014, 

conform anexei. 

 2. Se înregistrează simbolul electoral pentru imprimare în buletinul de vot la alegerile 

parlamentare din 30 noiembrie 2014 – trei trandafiri, care cresc dintr-o tulpină, încununaţi de un 

semicerc, avînd la bază inscripţia „PDM”, reprodusă cu litere majuscule de culoare roşie.  

 3. Se confirmă în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ în Comisia 

Electorală Centrală pentru perioada campaniei electorale dl Lilian Deliu. 

 4. Se confirmă în calitate de persoană responsabilă de finanţe (trezorier) dna Nina 

Scutaru.  

 5. Candidaţii înregistraţi la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, care 

cad sub incidenţa prevederilor art. 13 alin. (3) din Codul electoral, îşi vor suspenda activitatea în 

funcţia pe care o deţin cu începere de la 13 octombrie 2014. Actele de suspendare a activităţii în 

funcţia deţinută se depun la Comisia Electorală Centrală pînă la 15 octombrie 2014.  

 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. 

 

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat 

Preşedintele de şedinţă a supus votului propunerea de aprobare a proiectului.   

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____8____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___1_____. 

 

S-A HOTĂRÎT: aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2734 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți în ședință. 
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2. S-A AUDIAT: 

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

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

Partidului Popular Creştin Democrat, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu 

drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală”:  

 „La 3 octombrie 2014 Partidul Popular Creştin Democrat (PPCD) a depus la Comisia 

Electorală Centrală procesul-verbal nr.30/10 al şedinţei Consiliului Naţional al PPCD din 3 

octombrie 2014 cu privire la desemnarea a 84 candidaţi pentru funcţia de deputat în Parlamentul 

Republicii Moldova la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014, datele biografice ale 

candidaţilor, declaraţiile privind consimţămîntul lor de a candida la funcţia de deputat, conţinînd 

şi declaraţiile pe propria răspundere despre lipsa interdicţiilor legale/judecătoreşti de a candida şi 

declaraţiile privind averea imobiliară, depunerile bancare, hîrtiile de valoare, sumele primite ca 

moştenire şi veniturile din ultimii 2 ani, precum şi sursele acestor venituri, inclusiv veniturile din 

fondurile de investiţii, sub formă de dobîndă, din darea în arendă a proprietăţii. În lista 

candidaţilor a fost inclusă o persoană fără apartenenţă politică. 

 Partidul Popular Creştin Democrat a înaintat Comisiei simbolul electoral pentru 

imprimare în buletinul de vot – un cerc cu fundal negru pe care este proiectată o sabie stilizată cu 

contur alb, aşezată orizontal, deasupra căreia este inserat cuvîntul „PLANUL”, iar în partea de 

jos a sabiei cuvîntul „ROŞCA”. Ambele cuvinte au conturul alb. 

 În aceeaşi şedinţă a Consiliului Naţional al PPCD a fost desemnată în calitate de 

reprezentant cu drept de vot consultativ al partidului în Comisia Electorală Centrală dna Natalia 

Juravschi. 

 Materialele prezentate au fost verificate şi s-a constatat că ele corespund prevederilor 

Codului electoral.  

 În conformitate cu art. 13, 15, 18, 26, 41, 44, 48 alin. (4), 75, 77, 79 din Codul electoral 

nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 
 

 1. Se înregistrează 84 candidaţi la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova 

pe lista Partidului Popular Creştin Democrat pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 

2014, conform anexei. 

 2. Se înregistrează simbolul electoral pentru imprimare în buletinul de vot la alegerile 

parlamentare din 30 noiembrie 2014 – un cerc cu fundal negru pe care este proiectată o sabie 

stilizată cu contur alb, aşezată orizontal, deasupra căreia este inserat cuvîntul „PLANUL”, iar în 

partea de jos a sabiei cuvîntul „ROŞCA”. Ambele cuvinte au conturul alb. 

 3. Se confirmă în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ în Comisia 

Electorală Centrală pentru perioada campaniei electorale dna Natalia Juravschi. 

 4. Candidaţii înregistraţi la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, care 

cad sub incidenţa prevederilor art. 13 alin. (3) din Codul electoral, îşi vor suspenda activitatea în 

funcţia pe care o deţin cel tîrziu în două zile de la data apariţiei restricţiei. Actele de suspendare a 

activităţii în funcţia deţinută se vor depune la Comisia Electorală Centrală în cel mult 2 zile 

lucrătoare. 

 5. 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”. 

 

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat 

Preşedintele de şedinţă a supus votului propunerea de aprobare a proiectului.   

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____9____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0_____. 



7/36 

 

 

S-A HOTĂRÎT: aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2735 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți în ședință. 

 

3. S-A AUDIAT: 

Raportorul Iurie Ciocan – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „ 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 3 octombrie 2014 Partidul Politic „Partidul Forţa Poporului” a depus la Comisia 

Electorală Centrală demersul privind înregistrarea în calitate de concurent electoral la alegerile 

parlamentare din 30 noiembrie 2014, cu următoarele documente anexate: 

- procesul-verbal nr. 3 al şedinţei Consiliului Politic Naţional al Partidului Politic 

„Partidul Forţa Poporului” din 2 octombrie 2014 cu privire la desemnarea a 91 candidaţi la 

funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 

2014; 

- datele biografice ale candidaţilor; 

-  declaraţiile privind consimţămîntul lor de a candida la funcţia de deputat, conţinînd şi 

declaraţiile pe propria răspundere despre lipsa interdicţiilor legale/judecătoreşti de a candida;  

- declaraţiile privind averea imobiliară, depunerile bancare, hîrtiile de valoare, sumele 

primite ca moştenire şi veniturile din ultimii 2 ani, precum şi sursele acestor venituri, inclusiv 

veniturile din fondurile de investiţii, sub formă de dobîndă, din darea în arendă a proprietăţii. 

Declaraţii privind suspendarea, pe durata campaniei electorale, a funcţiilor deţinute 

pentru persoanele care cad sub incidenţa art. 13 alin. (3) din Codul electoral nu au fost depuse.  

În lista candidaţilor au fost incluse 3 persoane fără apartenenţă politică. 

Partidul Politic „Partidul Forţa Poporului” a înaintat Comisiei simbolul electoral pentru 

imprimare în buletinul de vot care reprezintă o mînă dreaptă ridicată în sus care strînge în pumn 

3 crengi de măslin, în partea stîngă a semnului permanent sînt reprezentate 7 stele în linie curbată 

spre centru pe verticală, în partea dreaptă sînt poziţionate 2 linii verticale, de asemenea curbate 

spre centru, în partea de jos este încorporată abrevierea „PFP”. Semnul este de culoare indigo pe 

fundal alb.  

În aceeaşi şedinţă a Consiliului Politic Naţional al Partidului Politic „Partidul Forţa 

Poporului” a fost desemnat în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ al partidului în 

Comisia Electorală Centrală dl Vasilica Ruslan.  

Materialele prezentate au fost verificate şi s-a constatat că ele corespund prevederilor 

Codului electoral. 

În conformitate cu art. 13, 15, 18, 26, 41, 44, 48 alin. (4), 75, 77, 79 din Codul electoral 

nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 

 

1. Se înregistrează 91 candidaţi la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova 

pe lista Partidului Politic „Partidul Forţa Poporului” pentru alegerile parlamentare din 30 

noiembrie 2014, conform anexei. 

2. Se înregistrează simbolul electoral pentru imprimare în buletinul de vot la alegerile 

parlamentare din 30 noiembrie 2014 care reprezintă o mînă dreaptă ridicată în sus care strînge în 

pumn 3 crengi de măslin, în partea stîngă a semnului permanent sînt reprezentate 7 stele în linie 

curbată spre centru pe verticală, în partea dreaptă sînt poziţionate 2 linii verticale, de asemenea 

curbate spre centru, în partea de jos este încorporată abrevierea „PFP”. Semnul este de culoare 

indigo pe fundal alb.  
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3. Se confirmă în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ în Comisia 

Electorală Centrală pentru perioada campaniei electorale dl Vasilica Ruslan.   

4. Candidaţii înregistraţi la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, care 

cad sub incidenţa prevederilor art. 13 alin. (3) din Codul electoral, îşi vor suspenda activitatea în 

funcţia pe care o deţin cel tîrziu în două zile de la data apariţiei restricţiei. Actele de suspendare a 

activităţii în funcţia deţinută se vor depune la Comisia Electorală Centrală în cel mult 2 zile 

lucrătoare.          

5. 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”. 

 

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat 

Preşedintele de şedinţă a supus votului propunerea de aprobare a proiectului.   

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____9____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0_____. 

 

S-A HOTĂRÎT: aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2736 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți în ședință. 
 

4. S-A AUDIAT: 

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

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

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

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

(trezorierul)”:  

„La 3 octombrie 2014 Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) a depus la 

Comisia Electorală Centrală demersul privind înregistrarea în calitate de concurent electoral la 

alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014, cu următoarele documente anexate: 

-  procesul-verbal al şedinţei Consiliului Politic Naţional al PLDM din 2 octombrie 

2014 privind desemnarea a 101 candidaţi, plus 2 candidaţi supleanţi la funcţia de deputat în 

Parlamentul Republicii Moldova la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014; 

-  datele biografice ale candidaţilor; 

-  declaraţiile privind consimţămîntul lor de a candida la funcţia de deputat, conţinînd şi 

declaraţiile pe propria răspundere despre lipsa interdicţiilor legale/judecătoreşti de a candida;  

-  declaraţiile privind averea imobiliară, depunerile bancare, hîrtiile de valoare, sumele 

primite ca moştenire şi veniturile din ultimii 2 ani, precum şi sursele acestor venituri, inclusiv 

veniturile din fondurile de investiţii, sub formă de dobîndă, din darea în arendă a proprietăţii; 

-  declaraţiile privind suspendarea, pe durata campaniei electorale, a funcţiilor deţinute 

pentru persoanele care cad sub incidenţa art. 13 alin. (3) din Codul electoral – 43 la număr. 

 În lista candidaţilor a fost inclusă o persoană fără apartenenţă politică. 

Partidul Liberal Democrat din Moldova a înaintat Comisiei simbolul electoral pentru 

imprimare în buletinul de vot care reprezintă un stejar secular, avînd o coroană larg ramificată, 

cu frunziş bogat, neregulat, tulpina viguroasă. Stejarul are la bază acronimul „PLDM”.  

Prin demersul nr. 325 din 3 octombrie 2014, precum şi prin procesul-verbal al şedinţei 

Consiliului Politic Naţional al PLDM din 2 octombrie 2014, a fost desemnat în calitate de 

reprezentant cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală dl Gurduza Sergiu.  

Totodată, prin demersul nr. 324 din 3 octombrie 2014 a fost desemnat în calitate de 

persoană responsabilă de finanţe (trezorier) dl Roşca Victor. 
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Materialele prezentate au fost verificate şi s-a constatat că ele corespund prevederilor 

Codului electoral. 

În conformitate cu art. 13, 15, 18, 26, 38 alin. (3), 41, 44, 48 alin. (4), 75, 77, 79 din 

Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 

 

1. Se înregistrează 103 candidaţi la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova 

pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 

2014, conform anexei. 

2. Se înregistrează simbolul electoral pentru imprimare în buletinul de vot la alegerile 

parlamentare din 30 noiembrie 2014 care reprezintă un stejar secular, avînd o coroană larg 

ramificată, cu frunziş bogat, neregulat, tulpina viguroasă. Stejarul are la bază acronimul 

„PLDM”.  

3. Se confirmă în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ în Comisia 

Electorală Centrală pentru perioada campaniei electorale  dl Gurduza Sergiu. 

4.  Se confirmă în calitate de persoană responsabilă de finanţe (trezorier) dl Roşca Victor. 

5. Candidaţii înregistraţi la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, care 

cad sub incidenţa prevederilor art. 13 alin. (3) din Codul electoral, îşi vor suspenda activitatea în 

funcţia pe care o deţin cu începere de la 13 octombrie 2014. Actele de suspendare a activităţii în 

funcţia deţinută se depun la Comisia Electorală Centrală pînă la 15 octombrie 2014.            

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”. 

 

 Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat 

Preşedintele de şedinţă a supus votului propunerea de aprobare a proiectului.   

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____9____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0_____. 

 

S-A HOTĂRÎT: aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2737 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți în ședință. 
 

5. S-A AUDIAT: 

Raportorul vasile Gafton  – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „ Cu privire la 

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

Partidului Politic Partidul Liberal Reformator, a simbolului electoral şi confirmarea 

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

responsabile de finanţe (trezorierul) ”: 

„La 3 octombrie 2014 Partidul Politic Partidul Liberal Reformator (PLR) a depus la 

Comisia Electorală Centrală demersul privind înregistrarea în calitate de concurent electoral la 

alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014, cu următoarele documente anexate: 

- procesul-verbal nr. 14 al şedinţei Biroului Politic Naţional al PLR din 02 octombrie 

2014 cu privire la desemnarea a 101 candidaţi pentru funcţia de deputat în Parlamentul 

Republicii Moldova la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014; 

- datele biografice ale candidaţilor; 

- declaraţiile privind consimţămîntul lor de a candida la funcţia de deputat, conţinînd şi 

declaraţiile pe propria răspundere despre lipsa interdicţiilor legale/judecătoreşti de a candida;  
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- declaraţiile privind averea imobiliară, depunerile bancare, hîrtiile de valoare, sumele 

primite ca moştenire şi veniturile din ultimii 2 ani, precum şi sursele acestor venituri, inclusiv 

veniturile din fondurile de investiţii, sub formă de dobîndă, din darea în arendă a proprietăţii; 

- declaraţiile privind suspendarea, pe durata campaniei electorale, a funcţiilor deţinute 

pentru persoanele care cad sub incidenţa art. 13 alin. (3) din Codul electoral – 11 la număr. 

Totodată, PLR a înaintat Comisiei simbolul electoral pentru imprimare în buletinul de vot 

care reprezintă un vulture în zbor ascendent spre dreapta, pe aripă este reprezentată o rozasă 

compusă din 12 stele, ce simbolizează steagul Uniunii Europene, spaţiul valoric în care tinde să 

se integreze Republica Moldova. Vulturul are la bază acronimul „PLR”. 

În aceeaşi şedinţă din 28 septembrie 2014 a Consiliului Politic Naţional al Partidului 

Politic Partidul Liberal Reformator a fost desemnat în calitate de reprezentant cu drept de vot 

consultativ în Comisia Electorală Centrală dna Iness Sîrcu.  

La data de 9 octombrie 2014 Preşedintele Partidului Politic Partidul Liberal Reformator a 

înaintat un demers privind desemnarea dnei Plămădeală Maria în calitate de persoana 

responsabilă de finanţe (trezorier). 

Materialele prezentate au fost verificate şi s-a constatat că ele corespund prevederilor 

Codului electoral. 

În conformitate cu art. 13, 15, 18, 26, 38 alin. (3), 41, 44, 48 alin. (4), 75, 77, 79 din 

Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 

 

1. Se înregistrează 101 candidaţi la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova 

pe lista Partidului Politic Partidul Liberal Reformator pentru alegerile parlamentare din 30 

noiembrie 2014, conform anexei. 

2. Se înregistrează simbolul electoral pentru imprimare în buletinul de vot la alegerile 

parlamentare din 30 noiembrie 2014 care reprezintă reprezintă un vulture în zbor ascendent spre 

dreapta, pe aripă este reprezentată o rozasă compusă din 12 stele, ce simbolizează steagul 

Uniunii Europene, spaţiul valoric în care tinde să se integreze Republica Moldova. Vulturul are 

la bază acronimul „PLR”. 

3. Se confirmă în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ în Comisia 

Electorală Centrală pentru perioada electorală dna Sîrcu Iness. 

4.  Se confirmă în calitate de în calitate de persoana responsabilă de finanţe (trezorier) 

pentru perioada campaniei electorale dna Plămădeală Maria. 

5. Candidaţii înregistraţi la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, care 

cad sub incidenţa prevederilor art. 13 alin. (3) din Codul electoral, îşi vor suspenda activitatea în 

funcţia pe care o deţin cu începere de la 13 octombrie 2014. Actele de suspendare a activităţii în 

funcţia deţinută se depun la Comisia Electorală Centrală pînă la 15 octombrie 2014.            

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”. 

 

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat 

Preşedintele de şedinţă a supus votului propunerea de aprobare a proiectului.   

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____9____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0_____. 

 

S-A HOTĂRÎT: aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2738 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți în ședință. 
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6. S-A AUDIAT: 
Raportorul Svetlana Guțu – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „ Cu privire la 
înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea 

Partidului Comunist Reformator din Moldova a simbolului electoral şi confirmarea 

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

„La  3 octombrie 2014 Partidul Politic „Partidul Comunist Reformator din Moldova” 

(PCR) a depus la Comisia Electorală Centrală demersul privind înregistrarea în calitate de 

concurent electoral la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014, cu următoarele documente 

anexate: 

- procesul-verbal nr. 5 al şedinţei CC al PCR din 2 octombrie 2014, cu privire la 

desemnarea a 60 de candidaţi la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova la 

alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014; 

- datele biografice ale candidaţilor; 

- declaraţiile privind consimţămîntul lor de a candida la funcţia de deputat, conţinînd şi 

declaraţiile pe propria răspundere despre lipsa interdicţiilor legale/judecătoreşti de a candida;  

- declaraţiile privind averea imobiliară, depunerile bancare, hîrtiile de valoare, sumele 

primite ca moştenire şi veniturile din ultimii 2 ani, precum şi sursele acestor venituri, inclusiv 

veniturile din fondurile de investiţii, sub formă de dobîndă, din darea în arendă a proprietăţii. 

Declaraţii privind suspendarea, pe durata campaniei electorale, a funcţiilor deţinute 

pentru persoanele care cad sub incidenţa art. 13 alin. (3) din Codul electoral nu au fost depuse.  

În lista candidaţilor a fost inclusă o persoană fără apartenenţă politică. 

Partidul Politic „Partidul Comunist Reformator din Moldova” a înaintat Comisiei 

simbolul electoral pentru imprimare în buletinul de vot care reprezintă combinarea imaginilor 

spicului de grîu şi a ciocanului intersectate şi imaginea unei stele care se amplasează între partea 

bombată a ciocanului şi muchia ascuţită a spicului de grîu.  

Materialele prezentate au fost verificate şi s-a constatat că ele corespund prevederilor 

Codului electoral. 

În conformitate cu art. 13, 18, 26, 41, 44, 48 alin. (4), 75, 77, 79 din Codul electoral 

nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 
 

1. Se înregistrează 60 de candidaţi la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii 

Moldova pe lista Partidul Politic „Partidul Comunist Reformator din Moldova” pentru alegerile 

parlamentare din 30 noiembrie 2014, conform anexei. 

2. Se înregistrează simbolul electoral pentru imprimare în buletinul de vot la alegerile 

parlamentare din 30 noiembrie 2014 care reprezintă combinarea imaginilor spicului de grîu şi a 

ciocanului intersectate şi imaginea unei stele care se amplasează între partea bombată a 

ciocanului şi muchia ascuţită a spicului de grîu. 

 3. Candidaţii înregistraţi la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, care 

cad sub incidenţa prevederilor art. 13 alin. (3) din Codul electoral, îşi vor suspenda activitatea în 

funcţia pe care o deţin cel tîrziu în două zile de la data apariţiei restricţiei. Actele de suspendare a 

activităţii în funcţia deţinută se vor depune la Comisia Electorală Centrală în cel mult 2 zile 

lucrătoare.          

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”. 

 

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat. 

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

 

AU LUAT CUVÎNTUL : 
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Dl A.Simionov – a întrebat raportorul sub ce denumire partidul respectiv a fost înregistrat la 

Ministerul Justiției. 

Președintele de ședință I.Ciocan – a solicitat raportorului să prezinte copia certificatului de 

înregistrare prezentat la dosar. 

Raportorul S.Guțu – a dat citire denumirii complete, conform certificatului de înregistrare: 

Partidul Politic „Partidul Comunist Reformator din Moldova”.  

Dl E.Răducan – a întrebat dacă doamna Moscaliciuc Elizaveta se regăsește în lista candidaților 

la funcția de deputat. 

Raportorul S.Guțu –  a menționat că doamna Moscaliciuc Elizaveta este în lista candidaților la 

funcția de deputat cu numărul 2, totodată, este persoana desemnată în calitate de reprezentant cu 

drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală. 

Președintele de ședință I.Ciocan –  a subliniat că în lege este prevăzut expres că persoana 

desemnată în calitate de  reprezentant la Comisie nu poate fi în același timp și candidat la funcția 

de deputat. Totodată, a informat că dna Moscaliciuc Elizaveta este prezentă în sala de ședințe. 

Dl A.Simionov – a menționat că are cîteva întrebări către președintele Partidului Comunist 

Reformator din Moldova, prezent în sala de ședințe. A întrebat dacă fiecare persoană inclusă în 

lista candidaților la funcția de deputat a completat personal declarațiile. 

Președintele Partidului Comunist Reformator din Moldova, dl Ruslan Popa – a răspuns că 

toate persoanele incluse în listă au completat și au semnat declarațiile personal. 

Dl A.Simionov – a menționat că o mare parte din documentele prezentate la Comisie datează cu 

data de pînă la 1 octombrie 2014, ulterior s-au produs modificări. A întrebat prin ce se explică 

faptul că semnăturile din seturile de documente prezentate diferă, la fel  și în declarațiile pe venit 

sunt discrepanțe considerabile la sumele indicate. A menționat că este vorba despre numerele 24, 

26 și 30 din listă: dna Doina Vicol, dl Oleg Șeremet, dl Ion Popa ș.a. 

Președintele Partidului Comunist Reformator din Moldova, dl Ruslan Popa – a răspuns că 

oamenii au semnat singuri declarațiile cu mîna lor, însă trebuie de înțeles că omul nu semnează 

de fiecare dată exact cu aceeași semnătură. La fel, a menționat că persoanele numite au semnat 

conform actului de identitate vechi, prin urmare, nu au ținut cont despre faptul că și-au schimbat 

semnătura, ulterior, în declarații persoanele au semnat cu noua semnătura. 

Președintele de ședință I.Ciocan – a informat că la momentul examinării materialelor a rugat 

raportorul să solicite explicații referitor la aceste momente. A întrebat raportorul dacă au fost 

prezentate explicații de la persoane. 

Raportorul S.Guțu –  a răspuns că au fost solicitate explicații de la persoane, aceste explicații 

sunt atașate la dosar. Raportorul a menționat că au parvenit explcații de la dl Stanislavschi Iurii. 

Dl A.Simionov – a întrebat președintele de partid cum se explică discrepanțele la sumele 

indicate în declarațiile pe venit. 

Președintele Partidului Comunist Reformator din Moldova, dl Ruslan Popa –  a răspuns că 

persoanele au completat personal declarațiile pe venit, prin urmare nu cunoaște care este motivul.  

Dl A.Simionov – a menționat că persoana cu nr.33 în lista candidaților la funcția de deputat este 

dl Budeanu Sergiu, care a indicat ca loc de muncă Spitalul raional Hîncești. Personal, dl director 

al spitalului a comunicat că asemenea persoană nu activează în cadrul Spitalului raional Hîncești. 

A întrebat președintele partidului pe cît sunt de veridice informațiile prezentate la dosar. 

Președintele Partidului Comunist Reformator din Moldova, dl Ruslan Popa – a răspuns că 

nu cunoaște de ce persoana a indicat că activează în cadrul spitalului. A subliniat că trebuie de 

verificat aceste informații. 

Dl A.Siminov – a întrebat președintele partidului dacă toate persoanele incluse în listă au fost în 

țară la momentul semnării. 

Președintele Partidului Comunist Reformator din Moldova, dl Ruslan Popa – a răspuns că 

toate persoanele au semnat declarațiile personal. Totodată, a subliniat că înțelege întrebarea 

adresată, subliniind că membrii Partidului Comuniștilor din Republica Moldova solicită 
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informații despre membrii Partidului Comunist Reformator dacă aceștia se află în țară. La final, a 

menționat că informația transmisă de un părinte că nu cunoaște unde este persoana nu înseamnă 

că aceasta nu se află în țară.  

Dl Șt.Urîtu – a întrebat cum confirmă dl Ruslan Popa calitatea de președinte al Partidului 

Comunist Reformator din Moldova  și cum se confirmă calitatea de membru al partidului. 

Președintele Partidului Comunist Reformator din Moldova, dl Ruslan Popa – a menționat 

că în extrasul Ministerului Justiției este indicat că președintele Partidului Comunist Reformator 

din Moldova este Ruslan Popa, prezentînd buletinul de identitate. 

Dl V.Moțarschi – a menționat că la Comisia Electorală Centrală a parvenit un titlu executoriu 

emis în temeiul unei hotărîri a Curții de Apel Chișinău care impune în sarcina Comisiei 

Electorale Centrale niște cerințe. A solicitat raportorului să informeze despre ce este vorba. 

Președintele de ședință I.Ciocan – a informat că în cadrul examinării materialelor, la solicitarea 

raportorului a fost solicitată copia cererii de chemare în judecată și a hotărîrii emise. 

Raportorul S.Guțu – a informat că în data de 7 octombrie 2014  la Comisia Electorală Centrală 

a parvenit un titlu executoriu din 23 septembrie 2014. Raportorul a dat citire cererii de chemare 

în judecată depusă de Partidul Comuniștilor din Republica Moldova contea lui Popa Ruslan, iar 

intervenient accesoriu este Ministerul Justiției RM -„ privind încălcarea drepturilor în domeniul 

proprietății intelectuale”. Raportorul a subliniat că titlul executoriu a parvenit în luna octombrie, 

iar partidul politic  „Partidul Comunist Reformator din Moldova” a fost înregistrat la Ministerul 

Justiției în luna iunie. 

Dl V.Moțarschi – a solicitat raportorului să dea citire pct.4 din încheierea executorului 

judecătoresc ce vizează Comisia Electorală Centrală. 

Raportorul S.Guțu –  a dat citire pct. 4  din încheierea executorului judecătoresc George Boțan 

nr.065-912/14 din 7.10.2014 „a interzice Comisiei Electorale Centrale,  Ministerului Justiției, 

altor structuri de stat din Republica Moldova de a înregistra oricare partid politic, inclusiv 

Partidul Comunist Reformator care utilizează marca sub formă de „seceră și ciocan”, deoarece 

aceasta contravine dispozitivului Hotărîrii nr. 2- 42/14 din23.09.2014 emis de Curtea de Apel 

Chișinău, prin care s-a hotărît: „A interzice atît lui Popa Ruslan, cît și grupului de inițiativă a 

Partidului Comunist Reformator desfășurarea oricăror acțiuni ce constituie încălcarea 

drepturilor exclusive a Partidului Comuniștilor din Republica Moldova și anume dreptul de 

utilizare a mărcii sub forma „secera și ciocanul”. 

Dl V.Moțarschi – potrivit art. 48 alin. 2 din Codul electoral nu se admite identitatea de semne 

sau de simboluri electorale, întrebînd raportorul dacă nu consideră că simbolul prezentat de 

Partidul Comunist Reformator este identic cu simbolul „secera și ciocanul” prezentat de Partidul 

Comuniștilor din Republica Moldova. 

Raportorul S.Guțu – a răspuns că simbolul electoral reprezintă combinarea imaginilor spicului 

de grîu şi a ciocanului intersectate şi imaginea unei stele care se amplasează între partea bombată 

a ciocanului şi muchia ascuţită a spicului de grîu. 

Dl E.Răducan – a întrebat raportorul dacă acest spic seamănă cu o seceră. 

Raportorul S.Guțu –  în viziunea sa aceste simboluri se deosebesc. 

Dl Șt.Urîtu – a menționat că are o întrebare către reprezentantul Partidului Comuniștilor din 

Republica Moldova, prezent în sala de ședințe, întrebînd dacă a atacat în termen prevederea și 

cum se explică faptul că Partidul Comunist Reformator a fost înregistat cu mult timp înainte, 

apoi ați acționat în judecată. 

Președintele de ședință I.Ciocan a informat că din partea Partidului Comuniștilor din RM va 

lua cuvîntul dl Reșetnicov Artur, deputat în Parlamentul Republicii Moldova. 

Dl Reșetnicov Artur – a informat că Partidul Comuniștilor din Republica Moldova a fost 

înregistrat cu simbolul „secera și ciocanul” la Ministerul Justiției în anul 1994, subliniind că au 

fost contestate intențiile și utilizarea simbolicii  respective. Totodată, a menționat că legea 

privind partidele politice oferă posibilitatea utilizării pe teritoriul Republicii Moldova a 
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simbolicii respective. La fel, partidul a înregistrat simbolul dat în calitate de marcă și la Agenția 

pentru proprietăți intelectuale. Vorbitorul a subliniat că toate acțiunile au fost contestate la 

Ministerul Justiției care a neglijat și în mod abuziv a înregistrat simbolul respectiv,în cazul 

Partidului Politic Comunist Reformator, ca urmare, în perioada electorală a fost obținută 

închierea Curții de Apel Chișinău ce expres interzice Comisiei Electorale Centrale înregistrarea 

și utilizarea simbolicii partidului dat sub formă de „seceră și ciocan”. În viziunea Partidului 

Comuniștilor, utilizarea și înregistrarea în calitate de simbol electoral care practic este identic 

contravine legii „privind partidele politice” și încalcă proprietatea intelectuală înregistrată pe 

numele Partidului Comuniștilor. 

Dl Șt.Urîtu – a întrebat reprezentantul Partidului Comuniștilor dacă partidul primește dividende 

în rezultatul utilizării simbolicii electorale „secera și ciocanul”. 

Dl Reșetnicov Artur – a răspuns că simbolul Partidului Comuniștilor reperezentat printr-o 

seceră, un ciocan şi o carte deschisă, nu poate fi utilizat fără acordul titularului. 

Dl A.Simionov – a întrebat raportorul dacă reprezentarea grafică prezentată de Partidul 

Comunist Reformator este identică cu prezentarea electronică. 

Raportorul S.Guțu – a răspuns că prezentarea este identică atît pe suport de hîrtie cît și în 

format electronic. 

Dl A.Simionov – a informat că a solicitat funcționarilor din Aparatul Comisiei să prezinte 

versiunea print, prin urmare constată că versiunile diferă. Analizînd atent a constatat că ciocanul 

are aceeași direcție și spicul este sub formă de seceră care conform dex-ului, secera  are forma de 

semilună. 

Dl I.Ciocan – a solicitat raportorului să prezinte versiunea atașată la dosar care a fost înregistrat 

la Ministerul Justiției. 

Raportorul S.Guțu – a prezentat membrilor anexa prezentată la dosar cu simbolul electoral. 

Dl A.Volentir – a întrebat raportorul din cîte elemente grafice se compune simbolul electoral al 

Partidului Comunist Reformator din Moldova. 

Raportorul S.Guțu – a răspuns că simbolul electoral al partidului Comunist Reformator este 

compus din trei elemente: spicul de grîu, ciocanul şi imaginea unei stele. 

Dl A.Volentir – a întrebat raportorul dacă cunoaște din cîte elemente grafice se compune 

simbolul electoral al Partidului Comuniștilor din Republica Moldova și care este diferența dintre 

aceste elemente. 

Raportorul S.Guțu – a răspuns că simbolul Partidului Comuniștilor din Republica Moldova 

cuprinde: o seceră, un ciocan şi o carte deschisă. A menționat că diferă elementele: steluța, spicul 

de grîu și cartea deschisă. 

Dl V.Gafton – a întrebat dacă este prevăzut expres în încheierea executorului judecătoresc și în 

titlul executoriu de a interzice Comisiei Electorale Centrale să înregistreze Partidul Comunist 

Reformator din Moldova. 

Raportorul S.Guțu – a răspuns că nu este interdicția de a înregistra în calitate de concurent 

electoral. 

Dl V.Moțarschi – a menționat că art.9 alin.(1) lit.b) din Legea privind protecția mărcilor se 

menționează că „Titularul mărcii este în drept să interzică terţilor să utilizeze în activitatea lor 

comercială, fără consimţămîntul său: un semn care, din cauza identităţii ori similitudinii cu 

marca înregistrată şi identităţii ori similitudinii produselor sau serviciilor acoperite de semn şi de 

marcă, generează riscul de confuzie în percepţia consumatorului; riscul de confuzie include şi 

riscul de asociere între semn şi marcă ”. A întrebat raportorul dacă există riscul de confuzie între 

aceste două simboluri. 

Raportorul S.Guțu – personal consideră că nu poate fi confundat spicul cu steaua, subliniind că 

doar un singur element este comun la ambele partide „ciocanul”. 

Dl E.Răducan – a întrebat președintele Partidului Comunist Reformator dacă simbolul include 

un spic sau mai multe. 
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Președintele Partidului Comunist Reformator din Moldova, dl Ruslan Popa – a răspuns că 

conform statutului partidului este spicul de grîu, ciocanul şi o stea. 

Dl A.Simionov –  a întrebat sub ce formă este stilizat spicul de grîu. 

Președintele Partidului Comunist Reformator din Moldova, dl Ruslan Popa – a replicat că 

simbolica electorală a partidului a fost descrisă. 

 

Nefiind înaintate alte întrebări, președintele de ședință a solicitat membrilor să înainteze 

propuneri la proiect. 

 

AU LUAT CUVÎNTUL : 
Dl A.Simionov – în contextul celor enunțate anterior privind diferența de semnături și 

discrepanțele existente în declarațiile pe venit depuse anterior perioadei de desemnare în calitate 

de candidat, personal, consideră că există bănuieli rezonabile că unele semnături au fost 

falsificate, mai mult ca atît, ținînd cont de experiența anterioară a propus sesizarea organelor de 

drept în vederea verificării informațiilor prezentate Comisiei Electorale Centrale. 

Președintele de ședință I.Ciocan – a solicitat dlui A.Simionov să înainteze propuneri pe 

marginea proiectului.  

Dl A.Simionov – a propus suspendarea examinării proiectului pînă la clarificarea celor enunțate 

anterior. 

Dl V.Moțarschi – a menționat că avînd în vedere faptul că prin titlul executoriu și încheierea 

executorului judecătoresc se atrage atenția, inclusiv Comisiei Electorale Centrale, de a nu 

înregistra în formă  de „seceră și ciocan”, a propus excluderea pct.2 din proiectul de hotărîre și 

din partea motivantă, care descrie simbolica. 

 

 Nefiind înaintate alte propuneri, președintele de ședință a supus votului propunerea dlui 

A.Simionov de suspendare a examinării proiectului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____3____,  Contra ____4_____, S-au abţinut ___2____. 

 

Președintele de ședință a precizat că propunerea supusă votului nu a fost acceptată. 

 

Președintele de ședință a supus votului propunerea dlui V.Moțarschi de a exclude pct.2 din 

proiect și din partea motivantă  privind înregistrarea simbolului electoral. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____3____,  Contra ____4_____, S-au abţinut ___2____. 

 

Președintele de ședință a precizat că propunerea supusă votului nu a fost acceptată. 

 

Înainte de a supune votului proiectul de hotărîre propus de raportor, președintele de ședință a 

informat că dna Moscaliciuc Elizaveta are statut dublu: candidat la funcția de deputat și 

reprezentant cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală pentru perioada 

electorală, menționînd că legislația interzice ocuparea acestor două poziții în același timp.  

 

Președintele de ședință I.Ciocan – a întrebat dna Moscalciuc Elizaveta pentru care din aceste 

două poziții optează. 

Dna Moscalciuc Elizaveta – a răspuns că optează pentru poziția de candidat la funcția de 

deputat. 
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Președintele de ședință a informat că dna Moscalciuc Elizaveta s-a retras din poziția de 

reprezentant cu drept de vot consultativ, în acest context, nu va fi confirmat astăzi reprezentantul 

cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală pentru perioada electorală. 

 

Președintele de ședință a solicitat raportorului să dea citire părții rezolutive cu excluderea 

punctului 3 din proiect privindconfirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ. 

 

Raportorul S.Guțu a dat citire proiectului de hotărîre:  

 

În conformitate cu art. 13, 15, 18, 26, 41, 44, 48 alin. (4), 75, 77, 79 din Codul electoral 

nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 

 

1. Se înregistrează 60 candidaţi la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pe 

lista Partidului Comunist Reformator din Moldova pentru alegerile parlamentare din 30 

noiembrie 2014, conform anexei. 

2. Se înregistrează simbolul electoral pentru imprimare în buletinul de vot la alegerile 

parlamentare din 30 noiembrie 2014 care reprezintă combinarea imaginilor spicului de grîu şi a 

ciocanului intersectate şi imaginea unei stele care se amplasează între partea bombată a 

ciocanului şi muchia ascuţită a spicului de grîu. 

 3 Candidaţii înregistraţi la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, care cad 

sub incidenţa prevederilor art. 13 alin. (3) din Codul electoral, îşi vor suspenda activitatea în 

funcţia pe care o deţin cel tîrziu în două zile de la data apariţiei restricţiei. Actele de suspendare a 

activităţii în funcţia deţinută se vor depune la Comisia Electorală Centrală în cel mult 2 zile 

lucrătoare.          

4. Prezenta hotărîre se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova”. 

 

Preşedintele de şedinţă a supus votului propunerea de aprobare a proiectului.   

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____5____,  Contra ____3_____, S-au abţinut ___1_____. 

 

S-A HOTĂRÎT: aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2739 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți în ședință. 

 

Dl A.Simionov a declarat că va expune opinie separată pe marginea hotărîrii aprobate. 

 

7. S-A AUDIAT: 

Raportorul Ștefan Urîtu  – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „ Cu privire la 

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

Partidului Politic Mişcarea Populară Antimafie, a simbolului electoral şi confirmarea 

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

responsabile de finanţe (trezorierul) ”: 

„La 3 octombrie 2014 Partidul Politic Mişcarea Populară Antimafie a depus la Comisia 

Electorală Centrală demersul privind înregistrarea în calitate de concurent electoral la alegerile 

parlamentare din 30 noiembrie 2014, cu următoarele documente anexate: 

- procesul-verbal nr. 4 al şedinţei Consiliului politic Naţional al Partidului Politic 

„Mişcarea Populară Antimafie” din 1 octombrie 2014 privind desemnarea a 101 candidaţi plus 2 
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candidaţi supleanţi la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova la alegerile 

parlamentare din 30 noiembrie 2014; 

- datele biografice ale candidaţilor; 

-  declaraţiile privind consimţămîntul lor de a candida la funcţia de deputat, conţinînd şi 

declaraţiile pe propria răspundere despre lipsa interdicţiilor legale/judecătoreşti de a candida;  

- declaraţiile privind averea imobiliară, depunerile bancare, hîrtiile de valoare, sumele 

primite ca moştenire şi veniturile din ultimii 2 ani, precum şi sursele acestor venituri, inclusiv 

veniturile din fondurile de investiţii, sub formă de dobîndă, din darea în arendă a proprietăţii; 

- declaraţii privind suspendarea, pe durata campaniei electorale, a funcţiilor deţinute 

pentru persoanele care cad sub incidenţa art. 13 alin. (3) din Codul electoral – 1 (una) la număr.  

Partidul Politic Mişcarea Populară Antimafie a înaintat Comisiei simbolul electoral 

pentru imprimare în buletinul de vot care reprezintă imaginea unui cerc de culoare roşie-închis, 

intersectat de raza acestuia, peste care sînt aplicate cuvintele „NU!MAFIEI”. 

La data de 3 octombrie 2014 Consiliul Politic Naţional al Partidului Politic Mişcarea 

Populară Antimafie a înaintat un demers privind  desemnarea dlui Raileanu Nicolae în calitate de 

reprezentant cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a dnei Pasecinic Ana în 

calitate de persoana responsabilă de finanţe (trezorier). 

Materialele prezentate au fost verificate şi s-a constatat că ele corespund prevederilor 

Codului electoral. 

În conformitate cu art. 13, 15, 18, 26, 38 alin. (3), 41, 44, 48 alin. (4), 75, 77, 79 din 

Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 

 

1. Se înregistrează 103 candidaţi la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova 

pe lista Partidului Politic Mişcarea Populară Antimafie pentru alegerile parlamentare din 30 

noiembrie 2014, conform anexei. 

2. Se înregistrează simbolul electoral pentru imprimare în buletinul de vot la alegerile 

parlamentare din 30 noiembrie 2014 care reprezintă imaginea unui cerc de culoare roşie-închis, 

intersectat de raza acestuia, peste care sînt aplicate cuvintele „NU!MAFIEI”. 

 3. Se confirmă în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ în Comisia 

Electorală Centrală pentru perioada campaniei electorale dl Raileanu Nicolae. 

4.  Se confirmă în calitate de persoană responsabilă de finanţe (trezorier) dna Pasecinic 

Ana. 

5. Candidaţii înregistraţi la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, care 

cad sub incidenţa prevederilor art. 13 alin. (3) din Codul electoral, îşi vor suspenda activitatea în 

funcţia pe care o deţin cu începere de la 13 octombrie 2014. Actele de suspendare a activităţii în 

funcţia deţinută se depun la Comisia Electorală Centrală pînă la 15 octombrie 2014.            

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”. 

 

În timpul examinării proiectului de hotărîre, dl A.Simionov a ieșit din sala de ședințe (8 membri 

prezenți) 

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat 

Preşedintele de şedinţă a supus votului propunerea de aprobare a proiectului.   

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____8____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0_____. 

 

S-A HOTĂRÎT: aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2740 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți în ședință. 
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8. S-A AUDIAT: 

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

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

Partidului Naţional Liberal, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot 

consultativ în Comisia Electorală Centrală”: 

„La  3 octombrie 2014 Partidul Naţional Liberal (PNL) a depus la Comisia Electorală 

Centrală demersul privind înregistrarea în calitate de concurent electoral la alegerile 

parlamentare din 30 noiembrie 2014, cu următoarele documente anexate: 

- extrasul din procesul-verbal nr. 3 al şedinţei Delegaţiei Politice Naţionale a PNL din 14 

septembrie 2014 şi hotărîrea nr. 01/03 a Delegaţiei Politice Naţionale a PNL din 14 septembrie 

2014 cu privire la delegarea unor atribuţii către Biroul Permanent Central în legătură cu 

participarea la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014, prin care se deleagă Biroul 

Permanent Central  al PNL să aprobe lista de candidaţi la funcţia de deputat în Parlamentul 

Republicii Moldova, să decidă asupra simbolului şi siglei electorale, să desemneze 

reprezentantul PNL cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală, să desemneze 

trezorierul PNL pentru perioada campaniei electorale şi să înainteze toate demersurile necesare 

către organele electorale; 

- procesul-verbal nr. 12 al şedinţei Biroul Permanent Central al PNL din 01 octombrie 

2014 cu privire la desemnarea candidaţilor PNL la funcţia de deputat în Parlament, cu privire la 

desemnarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisie şi cu privire la simbolul 

electoral al PNL; 

- datele biografice ale candidaţilor; 

- declaraţiile privind consimţămîntul lor de a candida la funcţia de deputat, conţinînd şi 

declaraţiile pe propria răspundere despre lipsa interdicţiilor legale/judecătoreşti de a candida;  

- declaraţiile privind averea imobiliară, depunerile bancare, hîrtiile de valoare, sumele 

primite ca moştenire şi veniturile din ultimii 2 ani, precum şi sursele acestor venituri, inclusiv 

veniturile din fondurile de investiţii, sub formă de dobîndă, din darea în arendă a proprietăţii. 

Conform listei candidaţilor la funcţia de deputat în Parlament din partea PNL şi datelor 

biografice ale candidaţilor, persoane care să-şi suspende activitatea în funcţia pe care o deţin, pe 

durata campaniei electorale, nu se regăsesc.  

În lista candidaţilor au fost incluse 13 persoane fără apartenenţă politică.    

Partidul Naţional Liberal a înaintat Comisiei simbolul electoral pentru imprimare în 

buletinul de vot care reprezintă săgeata în pătrat, sub care se află prescurtarea „PNL” (săgeată în 

pătrat, orientată spre dreapta în sus este expresia orientării direcţiei europene, în care s-a angajat 

Republica Moldova şi care este dezideratul programatic al PNL). 

Conform procesului-verbal nr. 12 al şedinţei Biroul Permanent Central al PNL din 01 

octombrie 2014, în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală 

Centrală a fost desemnat domnul Druţa Filipp.  

Materialele prezentate au fost verificate şi s-a constatat că ele corespund prevederilor 

Codului electoral. 

În conformitate cu art. 13, 15, 18, 26, 41, 44, 48 alin. (4), 75, 77, 79 din Codul electoral 

nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 

 

1. Se înregistrează 103 candidaţi la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova 

pe lista Partidului Naţional Liberal pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014, 

conform anexei. 

2. Se înregistrează simbolul electoral pentru imprimare în buletinul de vot la alegerile 

parlamentare din 30 noiembrie 2014 care reprezintă săgeata în pătrat, sub care se află 

prescurtarea „PNL” (săgeată în pătrat, orientată spre dreapta în sus este expresia orientării 
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direcţiei europene, în care s-a angajat Republica Moldova şi care este dezideratul programatic al 

PNL). 

 3. Se confirmă în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ în Comisia 

Electorală Centrală pentru perioada campaniei electorale dl Druţa Filipp. 

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”. 

 

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat 

Preşedintele de şedinţă a supus votului propunerea de aprobare a proiectului.   

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____8____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0_____. 

 

S-A HOTĂRÎT: aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2741 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți în ședință. 

 

9. S-A AUDIAT: 

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

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

Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”, a simbolului electoral şi 

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

persoanei responsabile de finanţe (trezorierul)”: 

„La 3 octombrie 2014 Partidul Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova” 

(PSRM) a depus la Comisia Electorală Centrală demersul privind înregistrarea în calitate de 

concurent electoral la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014, cu următoarele documente 

anexate: 

- procesul-verbal nr. 7 al şedinţei Consiliului Republican al PSRM din 2 octombrie 

2014 privind desemnarea a 101 candidaţi plus 2 candidaţi supleanţi la funcţia de deputat în 

Parlamentul Republicii Moldova la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014; 

- datele biografice ale candidaţilor; 

-  declaraţiile privind consimţămîntul lor de a candida la funcţia de deputat, conţinînd şi 

declaraţiile pe propria răspundere despre lipsa interdicţiilor legale/judecătoreşti de a candida;  

- declaraţiile privind averea imobiliară, depunerile bancare, hîrtiile de valoare, sumele 

primite ca moştenire şi veniturile din ultimii 2 ani, precum şi sursele acestor venituri, inclusiv 

veniturile din fondurile de investiţii, sub formă de dobîndă, din darea în arendă a proprietăţii; 

Declaraţii privind suspendarea, pe durata campaniei electorale, a funcţiilor deţinute 

pentru persoanele care cad sub incidenţa art. 13 alin. (3) din Codul electoral nu au fost depuse.  

În lista candidaţilor au fost incluse 7 persoane fără apartenenţă politică şi o persoană de la 

Partidul Politic „Moldova Unită”. 

Partidul Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova” a înaintat Comisiei 

simbolul electoral pentru imprimare în buletinul de vot care reprezintă o stea cu cinci raze, egale 

după unghi, care se formează din linii cu lungime egală sub unghi de 36 grade în fiecare vîrf, 

reliefată şi divizată în 10 segmente. Unul dintre vîrfuri este îndreptat perpendicular în sus, sub 

unghi de 90 de grade faţă de linia orizontală. Fiecare dintre vîrfurile stelei, fiind împărţit în două 

segmente, este colorat în două culori, în consecutivitatea conform acelor ceasornicului: alb, 

negru. 
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În aceeaşi şedinţă al Consiliului Republican al PSRM din 2 octombrie 2014 a fost 

desemnat în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală dl 

Lebedinschi Maxim şi în calitate de trezorier al PSRM dna Olga Raţă. 

Materialele prezentate au fost verificate şi s-a constatat că ele corespund prevederilor 

Codului electoral. 

În conformitate cu art. 13, 15, 18, 26, 38 alin. (3), 41, 44, 48 alin. (4), 75, 77, 79 din 

Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 
 

1. Se înregistrează 103 candidaţi la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova 

pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova” pentru alegerile 

parlamentare din 30 noiembrie 2014, conform anexei. 

2. Se înregistrează simbolul electoral pentru imprimare în buletinul de vot la alegerile 

parlamentare din 30 noiembrie 2014 care reprezintă o stea cu cinci raze, egale după unghi, care 

se formează din linii cu lungime egală sub unghi de 36 grade în fiecare vîrf, reliefată şi divizată 

în 10 segmente. Unul dintre vîrfuri este îndreptat perpendicular în sus, sub unghi de 90 de grade 

faţă de linia orizontală. Fiecare dintre vîrfurile stelei, fiind împărţit în două segmente, este 

colorat în două culori, în consecutivitatea conform acelor ceasornicului: alb, negru. 

 3. Se confirmă în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ în Comisia 

Electorală Centrală pentru perioada electorală dl Lebedinschi Maxim. 

4.  Se confirmă în calitate de persoană responsabilă de finanţe (trezorier) pentru perioada 

electorală dna Olga Raţă. 

5. Candidaţii înregistraţi la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, care 

cad sub incidenţa prevederilor art. 13 alin. (3) din Codul electoral, îşi vor suspenda activitatea în 

funcţia pe care o deţin cel tîrziu în două zile de la data apariţiei restricţiei. Actele de suspendare a 

activităţii în funcţia deţinută se vor depune la Comisia Electorală Centrală în cel mult 2 zile 

lucrătoare.          

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”. 

 

În timpul examinării proiectului de hotărîre, dl A.Simionov a revenit în sala de ședințe (9 

membri prezenți). 

 

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat. 

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

 

AU LUAT CUVÎNTUL : 
Dl Șt.Urîtu – a menționat că în lista candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii 

Moldova este inclusă o persoană de la Partidul Politic „Moldova-Unită”, întrebînd raportorul 

dacă este legală această nominalizare și dacă a fost depusă o declarație din partea acestei 

persoane, ori, reprezentantul Partidului Socialiştilor prezent în sala de ședințe poate să explice 

situația respectivă. 

Raportorul V.Moțarschi – a precizat că este vorba despre candidatul cu nr.9 în listă, dl Țurcan 

Vladmir, menționînd că la capitolul nominalizarea unei persoane de la un partid politic pe lista 

altui partid, Codul Electoral sau alte acte normative de profil nu prevede nici o interdicție. 

Președintele de ședință I.Ciocan a solicitat reprezentantului Partidului Socialiștilor să se 

expună pe marginea acestui subiect. 

Reprezentantul Partidului Socialiștilor, dl Lebedinschi Maxim – a menționat că legea nu 

prevede interdicții în acest sens, formațiunile politice sunt libere să includă în listele candidaților, 

persoane care nu au interdicția de a-și înainta candidatura, la fel sunt în drept de a fi membri ai 

altor formațiuni politice sau persoane care nu au apartenență politică.  
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A exemplificat că la alegerile precedente doamna Abramciuc Veronica fiind membru al 

Partidului Socialiştilor a candidat pe listele Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, 

nefiind vreo problemă. Totodată, a comunicat faptul că dl Țurcan Vladimir nu este membru al 

Partidului Socialiștilor, din aceste considerente nu era nevoie să depună cerere de a ieși din 

Partidul „Moldova-Unită”. La final, vorbitorul a menționat că atît timp cît legea este permisivă, 

nu vede careva restricții la acest capitol. 

Dl Șt.Urîtu – a întrebat reprezentantul ce funcție deține domnul Țurcan Vladimir în Partidul 

„Moldova-Unită”. 

Reprezentantul Partidului Socialiștilor, dl Lebedinschi Maxim – a răspuns că domnul Țurcan 

Vladimir este președintele partidului. 

Dl I.Ciocan – a întrebat părerea personală a reprezentantului socialiștilor dacă în acest caz nu 

vede un bloc electoral ascuns sau mascat. 

Reprezentantul Partidului Socialiștilor, dl Lebedinschi Maxim – a răspuns că nici într-un caz 

nu poate fi vorba de bloc electoral ascuns, este dorința personală a domnului Țurcan Vladimir de 

a candida pe lista Partidului Socialiștilor. 

 

Preşedintele de şedinţă I.Ciocan – a solicitat membrilor să înainteze propuneri la proiect. 

 

AU LUAT CUVÎNTUL : 
Dl Șt.Urîtu – a propus ca domnul Țurcan Vladimir să fie exclus din lista candidaţilor la funcţia 

de deputat din partea Partidului Socialiștilor din Republica Moldova. 

Dl A.Volentir – a subliniat că este o situație ieșită din comun, prima de acest gen, menționînd că 

nu este clar cum un membru de partid poate să candideze pe lista altui partid, odată ce legiuitorul 

a instituit dreptul a două sau mai multe partide să se asocieze într-un bloc electoral. A propus 

amînarea examinării acestei chestiuni pînă la următoarea ședință a Comisiei, pentru a clarifica 

aspectul legalității unei astfel de decizii. 

Raportorul V.Moțarschi –  consideră propunerea dlui A.Volentir nejustificată, făcînd trimitere 

la art.44 alin.3
1 

din Codul electoral „În cadrul acelorași alegeri, o persoană poate candida la mai 

multe funcții elective doar din partea unui singur partid sau bloc electoral”, prin urmare această 

prevedere legală nu instituie interdicția de a candida pe listele altui partid politic. 

Dl I.Ciocan – a atras atenția la două redacții diferite în timp a Codului electoral – o redacție 

existentă pînă în anul 2010 a Codului electoral la art.41 alin.(1) lit.a) prevedea „ pe lista unui 

partid politic pot candida atît membri ai acestui partid sau persoane care nu au apartenență 

politică, respectiv era vorba despre două categorii, altele nu erau prevăzute în lege, ulterior acest 

alineat a fost exclus. 

Dl A.Volentir – a completat că la acel moment era lipsă lit. b) care prevedea posibilitatea 

constituirii blocurilor electorale, odată cu omiterea frazei din alineatul menționat a fost inclusă 

litera b) „blocurile electorale”. A subliniat că este necesar de a înțelege care a fost intenția 

legiuitorului cînd a fost modificată norma respectivă. 

Dl V.Moțarschi – a atras atenția dlui A.Volentir că a interzice unui cetățean al Republicii 

Moldova să candideze la alegeri, este foarte grav, dreptul de a alege și a fi ales este un drept 

fundamental, prin urmare a solicitat dlui A.Volentir să argumenteze propunerea înaintată în 

temeiul cărei norme legale propune  excluderea unei persoane din listă. 

Dl A.Volentir –  a precizat că nu a propus excluderea candidatuluilui, ci a propus suspendarea 

examinării pînă la următoarea ședință a Comisiei. 

Dl Șt.Urîtu – a argumentat propunerea înaintată privind excluderea dlui Țurcan Vladimir din 

listă, menționînd că ar putea crea un transfer de imagine, ținînd cont că dl Țurcan  Vladimir este 

președintele Partidului „Moldova-Unită”, la fel, a menționat că nu este exclus faptul ca agitația 

electorală ar putea  fi din partea ambelor partide. 
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Dl A.Simionov – a întrebat raportorul dacă a parvenit vreo contestație la Comisie din partea 

membrilor Partidului „Moldova-Unită”, condus de dl Țurcan Vladimir prin care să dezaprobe 

participarea dlui Țurcan Vladimir pe listele Partidului Socialiștilor. 

Dl V.Moțarschi – a răspuns că din partea partidului din care face parte dl Țurcan Vladimir, nu a 

parvenit nici o petiție, însă a parvenit o petiție din partea unor membri ai Partidului Socialiștilor 

care vizează calitatea de președinte a partidului. La examinarea materialelor prezentate s-a bazat 

pe informația prezentată de Ministerului Justiției, în care se menționează că președintele 

Partidului Socialiștilor este dl Igor Dodon, prin urmare toate documentele prezentate sunt 

semnate de dumnealui. 

Dl I.Ciocan – a completat că la Comisie a parvenit o petiție din partea Partidului Comuniștilor 

din Republica Moldova, semnată de dl Vladimir Voronin prin care sesizează Comisia pe 

marginea acestei presupuse ilegalități. 

Dl A.Simionov – a întrebat dacă este permisă agitația electorală de către un partid care nu 

participă în alegeri în favoarea altui partid politic. 

Dl V.Moțarschi – a  menționat că prezentul proiect nu vizează o asemenea chestiune. 

 

Preşedintele de şedinţă a supus votului propunerea dlui Șt.Urîtu de excludere a dlui Țurcan 

Vladimir din  lista candidaţilor la funcţia de deputat din partea Partidului Socialiștilor din 

Republica Moldova. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____1____,  Contra ____5_____, S-au abţinut ___3_____. 

 

Președintele de ședință a informat că propunerea supusă votului nu a fost acceptată. 

 

Preşedintele de şedinţă a supus votului propunerea dlui A.Volentir de suspendare a examinării 

proiectului de hotărîre pentru următoarea ședință a Comisiei. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____2____,  Contra ____5_____, S-au abţinut ___2_____. 

 

Președintele de ședință a informat că propunerea supusă votului nu a fost acceptată. 

 

Preşedintele de şedinţă a supus votului propunerea de aprobare a proiectului.   

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____6____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___3_____. 

 

S-A HOTĂRÎT: aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2742 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți în ședință. 

 

Înainte de a trece la examinarea următorului proiect de hotărîre, dl A.Simionov a informat 

membrii Comisiei vizavi de chestiunea examinată cu nr.6 în ordinea de zi. Vorbitorul a atras 

atenția că a parvenit confirmarea în formă scrisă din partea directorului Spitalului raional 

Hîncești, semnată de dl Petru Ciubotaru prin care se menționează că dl Budeanu Sergiu, anul 

nașterii 1976, nu a activat și nu este angajat al instituției. 

 

10. S-A AUDIAT: 
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Raportorul Andrei Volentir  – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „ Cu privire la 

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

Blocului electoral „ALEGEREA MOLDOVEI – UNIUNEA VAMALĂ”, a simbolului electoral, 

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

confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul)”:  

„La 3 octombrie 2014 Consiliul Blocului electoral „ALEGEREA MOLDOVEI – 

UNIUNEA VAMALĂ” a depus documentele privind înregistrarea blocului electoral de către 

Comisia Electorală  Centrală  pentru participare la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014. 

Blocul electoral „ALEGEREA MOLDOVEI – UNIUNEA VAMALĂ” a fost constituit de 

către Partidul Social Democrat, procesul-verbal nr. 12 din 2 octombrie 2014 al şedinţei 

Consiliului Naţional al Partidului Social Democrat şi Partidul Regiunilor din Moldova, procesul-

verbal nr. 8 din 2 octombrie 2014 al şedinţei Consiliului Naţional al Partidului Regiunilor din 

Moldova . 

La 2 octombrie 2014, în baza deciziilor organelor abilitate conducătorii formaţiunilor 

nominalizate, au semnat Acordul de constituire a Blocului electoral „ALEGEREA MOLDOVEI 

– UNIUNEA VAMALĂ” pentru a participa în comun la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 

2014.  

Totodată, Consiliul Blocului electoral a înaintat Comisiei Electorale Centrale demersul 

privind înregistrarea în calitate de concurent electoral, fiind anexate următoarele documente: 

a)  procesul-verbal al şedinţei Blocului electoral „ALEGEREA MOLDOVEI – 

UNIUNEA VAMALĂ” din 03 octombrie 2014 cu privire la desemnarea a 65 de 

candidaţi pentru funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova la alegerile 

parlamentare din 30 noiembrie 2014; 

b)  datele biografice ale candidaţilor - 65 de exemplare; 

c)  declaraţiile privind consimţămîntul lor de a candida la funcţia de deputat - 65 de 

exemplare;  

d)  declaraţiile pe propria răspundere despre lipsa interdicţiilor legale/judecătoreşti de a 

candida - 65 de exemplare;  

e)  declaraţiile privind averea imobiliară, depunerile bancare, hîrtiile de valoare, sumele 

primite ca moştenire şi veniturile din ultimii 2 ani, precum şi sursele acestor venituri, 

inclusiv veniturile din fondurile de investiţii, sub formă de dobîndă, din darea în 

arendă a proprietăţii - 65 de exemplare; 

f)  declaraţiile privind suspendarea, pe durata campaniei electorale, a funcţiilor deţinute 

pentru persoanele care cad sub incidenţa art. 13 alin. (3) din Codul electoral – 24 

exemplare. 

În lista candidaţilor au fost incluse 13 persoane fără apartenenţă politică 

Blocul electoral „ALEGEREA MOLDOVEI – UNIUNEA VAMALĂ” a înaintat spre 

înregistrare  Comisiei simbolul electoral pentru imprimare în buletinul de vot care reprezintă o 

imagine grafică compusă din două elemente unite sub unghi, unul reprezentînd inscripţia în două  

rînduri „ВЫБОР МОЛДОВЫ ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ” ce corespunde cu denumirea Blocului 

electoral şi celălalt reprezentînd o panglică care porneşte de la începutul inscripţiei.  

La data de 6 octombrie 2014  Consiliul Blocului electoral  a înaintat un demers privind  

desemnarea dlui Purcică Eugeniu în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ în 

Comisia Electorală Centrală şi dnei Ciorbă Veronnica în calitate de persoana responsabilă de 

finanţe (trezorier). 

Materialele prezentate au fost verificate şi s-a constatat că ele corespund prevederilor 

Codului electoral. 

În conformitate cu art. 13, 15, 18, 26, 38 alin. (3), 41, 44, 48 alin. (4), 75, 77, 79 din Codul 

electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 

          1.  Se înregistrează Blocul electoral „ALEGEREA MOLDOVEI – UNIUNEA VAMALĂ” 
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pentru participare la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014, constituit de către Partidul 

Social Democrat şi Partidul Regiunilor din Moldova. 

          2.  Se înregistrează 65 candidaţi la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova 

pe lista Blocului electoral „ALEGEREA MOLDOVEI – UNIUNEA VAMALĂ” pentru alegerile 

parlamentare din 30 noiembrie 2014, conform anexei. 

         3. Se înregistrează simbolul electoral pentru imprimare în buletinul de vot la alegerile 

parlamentare din 30 noiembrie 2014 care reprezintă o imagine grafică compusă din două 

elemente unite sub unghi, unul reprezentînd inscripţia în două  rînduri „ВЫБОР МОЛДОВЫ 

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ” ce corespunde cu denumirea Blocului electoral şi celălalt 

reprezentînd o panglică care porneşte de la începutul inscripţiei. 

4. Se confirmă dl Purcică Eugeniu în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ 

în Comisia Electorală Centrală şi dna Ciorbă Veronnica în calitate de persoană responsabilă de 

finanţe (trezorier). 

5. Candidaţii înregistraţi la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, care 

cad sub incidenţa prevederilor art. 13 alin. (3) din Codul electoral, îşi vor suspenda activitatea în 

funcţia pe care o deţin cu începere de la 13 octombrie 2014. Actele de suspendare a activităţii în 

funcţia deţinută se depun la Comisia Electorală Centrală pînă la 15 octombrie 2014.            

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. 

 

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat. 

Președintele de ședință a solicitat membrilor să înainteze întrebări și porpuneri  la proiect. 

 

Nu au fost înaintate întrebări și propuneri la proiect de către membrii Comisiei. 

 

La solicitarea reprezentantului Blocului electoral „ALEGEREA MOLDOVEI – UNIUNEA 

VAMALĂ” președintele de ședință I.Ciocan a oferit cuvîntul dlui Sergiu Coropceanu 

 

AU LUAT CUVÎNTUL : 
Dl S.Coropceanu – a solicitat să fie exlus punctul 4 din proiectul de hotărîre privind 

confirmarea dlui Purcică Eugeniu în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ în 

Comisia Electorală Centrală, deoarece acesta figurează pe lista candidaților la funcția de deputat 

în Parlament Republicii Moldova. 

Raportorul A.Volentir – a acceptat propunerea privind excluderea înregistrării reprezentantului 

cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală. 

În conformitate cu art. 13, 18, 26, 38 alin. (3), 41, 44, 48 alin. (4), 75, 77, 79 din Codul 

electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 

 

          1.  Se înregistrează Blocul electoral „ALEGEREA MOLDOVEI – UNIUNEA VAMALĂ” 

pentru participare la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014, constituit de către Partidul 

Social Democrat şi Partidul Regiunilor din Moldova. 

          2.  Se înregistrează 65 candidaţi la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova 

pe lista Blocului electoral „ALEGEREA MOLDOVEI – UNIUNEA VAMALĂ” pentru alegerile 

parlamentare din 30 noiembrie 2014, conform anexei. 

         3. Se înregistrează simbolul electoral pentru imprimare în buletinul de vot la alegerile 

parlamentare din 30 noiembrie 2014 care reprezintă o imagine grafică compusă din două 

elemente unite sub unghi, unul reprezentînd inscripţia în două  rînduri „ВЫБОР МОЛДОВЫ 

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ” ce corespunde denumirii Blocului electoral şi celălalt reprezentînd o 

panglică care porneşte de la începutul inscripţiei. 
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4. Se confirmă în calitate de persoană responsabilă de finanţe (trezorier) dna Ciorbă 

Veronnica. 

5. Candidaţii înregistraţi la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, care 

cad sub incidenţa prevederilor art. 13 alin. (3) din Codul electoral, îşi vor suspenda activitatea în 

funcţia pe care o deţin cu începere de la 13 octombrie 2014. Actele de suspendare a activităţii în 

funcţia deţinută se depun la Comisia Electorală Centrală pînă la 15 octombrie 2014.            

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 propunerea de aprobare a proiectului.   

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____9____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0_____. 

 

S-A HOTĂRÎT: aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2743 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți în ședință. 

 

11. S-A AUDIAT: 

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

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

Partidului Politic „Democraţia Acasă” şi a simbolului electoral ”: 

La 3 octombrie 2014 Partidul Politic „Democraţia Acasă” (PPDA) a depus la Comisia 

Electorală Centrală demersul privind înregistrarea în calitate de concurent electoral la alegerile 

parlamentare din 30 noiembrie 2014, cu următoarele documente anexate: 

- procesul-verbal nr. 14 al şedinţei Biroului Permanent al Partidului Politic „Democraţia 

Acasă” din 01 octombrie 2014 prin care sînt desemnaţi 55 candidaţi la funcţia de deputat în 

Parlamentul Republicii Moldova; 

- datele biografice ale candidaţilor; 

- declaraţiile privind consimţămîntul lor de a candida la funcţia de deputat, conţinînd şi 

declaraţiile pe propria răspundere despre lipsa interdicţiilor legale/judecătoreşti de a candida;  

- declaraţiile privind averea imobiliară, depunerile bancare, hîrtiile de valoare, sumele 

primite ca moştenire şi veniturile din ultimii 2 ani, precum şi sursele acestor venituri, inclusiv 

veniturile din fondurile de investiţii, sub formă de dobîndă, din darea în arendă a proprietăţii. 

Declaraţii privind suspendarea, pe durata campaniei electorale, a funcţiilor deţinute 

pentru persoanele care cad sub incidenţa art. 13 alin. (3) din Codul electoral nu au fost depuse. 

Partidul Politic „Democraţia Acasă” a înaintat Comisiei simbolul electoral pentru 

imprimare în buletinul de vot care reprezintă o imagine grafică, compusă din şapte stele albe cu 

cinci colţuri, care sînt aranjate sub formă de cerc, iar pe mijloc este plasat cuvîntul „DA”, 

abrevierea de la „Democraţia Acasă”. Atît stelele, cît şi abrevierea „DA” sînt cuprinse într-un 

cerc de culoare albă şi sînt plasate pe un fundal albastru închis. 

Materialele prezentate au fost verificate şi s-a constatat că ele corespund prevederilor 

Codului electoral. 

În conformitate cu art. 13, 18, 26, 41, 44, 48 alin. (4), 75, 77, 79 din Codul electoral 

nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 

1. Se înregistrează 55 candidaţi la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova 

pe lista Partidului Politic „Democraţia Acasă” pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 

2014, conform anexei. 

2. Se înregistrează simbolul electoral pentru imprimare în buletinul de vot la alegerile 

parlamentare din 30 noiembrie 2014 care reprezintă o imagine grafică, compusă din şapte stele 
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albe cu cinci colţuri, care sunt aranjate sub formă de cerc, iar pe mijloc este plasat cuvîntul DA, 

abrevierea de la „Democraţia Acasă”. Atît stelele, cît şi abrevierea „DA” sunt cuprinse într-un 

cerc de culoare albă şi sunt plasate pe un fundal albastru închis. 

3. Se confirmă în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ în Comisia 

Electorală Centrală pentru perioada electorală dl Postu Marin. 

4. Candidaţii înregistraţi la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, care 

cad sub incidenţa prevederilor art. 13 alin. (3) din Codul electoral, îşi vor suspenda activitatea în 

funcţia pe care o deţin cel tîrziu în două zile de la data apariţiei restricţiei. Actele de suspendare a 

activităţii în funcţia deţinută se vor depune la Comisia Electorală Centrală în cel mult 2 zile 

lucrătoare de la data emiterii dispoziţeiei de suspendare.  

5. 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. 

 

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat. 

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

AU LUAT CUVÎNTUL : 
Dl Șt.Urîtu – a întrebat reprezentantul Partidului Politic „Democraţia Acasă” ce semnifică 

această sintagmă: alungăm democrația din Moldova sau invers. 

Reprezentantul Partidului Politic „Democraţia Acasă”, dl Costiuc Vasile –  a răspuns că 

democrația să fie adusă în Moldova. 

Dl V.Moțarschi – persoana  desemnată ca reprezentant cu drept de vot consultativ la Comisia 

Electorală Centrală dl Postu Marin, se regăsește și în lista candidaților la funcția de deputat, în 

acest context a întrebat reprezentantul partidului care este vizavi de statutul persoanei respective. 

Reprezentantul Partidului Politic „Democraţia Acasă”, dl Costiuc Vasile –  a răspuns că 

optează pentru ca  dl Postu Marin să rămînă în lista candidaților la funcția de deputat în 

Parlamentul Republicii Moldova. 

Dl V.Moțarshi – a menționat că se exclude pct.  3 din proiectul de hotărîre. 

 

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

„În conformitate cu art. 13, 18, 26, 41, 44, 48 alin. (4), 75, 77, 79 din Codul electoral 

nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 

 

1. Se înregistrează 55 candidaţi la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova 

pe lista Partidului Politic „Democraţia Acasă” pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 

2014, conform anexei. 

2. Se înregistrează simbolul electoral pentru imprimare în buletinul de vot la alegerile 

parlamentare din 30 noiembrie 2014 care reprezintă o imagine grafică, compusă din şapte stele 

albe cu cinci colţuri, care sunt aranjate sub formă de cerc, iar pe mijloc este plasat cuvîntul 

„DA”, abrevierea de la „Democraţia Acasă”. Atît stelele, cît şi abrevierea „DA” sînt cuprinse 

într-un cerc de culoare albă şi sînt plasate pe un fundal albastru închis. 

3. Candidaţii înregistraţi la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, care 

cad sub incidenţa prevederilor art. 13 alin. (3) din Codul electoral, îşi vor suspenda activitatea în 

funcţia pe care o deţin cel tîrziu în două zile de la data apariţiei restricţiei. Actele de suspendare a 

activităţii în funcţia deţinută se vor depune la Comisia Electorală Centrală în cel mult 2 zile 

lucrătoare de la data emiterii dispoziţiei de suspendare.  

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

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

 

Preşedintele de şedinţă a supus votului propunerea de aprobare a proiectului.   
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REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____9____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0_____. 

 

S-A HOTĂRÎT: aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2744 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți în ședință. 

 

 

 

12. S-A AUDIAT: 

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

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

Partidului Politic Partidul Popular din Republica Moldova, a simbolului electoral şi confirmarea 

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

„La 3 octombrie 2014 Partidul Politic Partidul Popular din Republica Moldova (PPRM) a 

depus la Comisia Electorală Centrală demersul privind înregistrarea în calitate de concurent 

electoral la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014, cu următoarele documente anexate: 

- procesul-verbal nr. 02 al şedinţei Consiliului Politic Naţional al PPRM din 01 octombrie 

2014 prin care se desemnează 101 candidaţi, plus 2 candidaţi supleanţi, pentru funcţia de deputat 

în Parlamentul Republicii Moldova la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014;            

- datele biografice ale candidaţilor; 

- declaraţiile privind consimţămîntul lor de a candida la funcţia de deputat, conţinînd şi 

declaraţiile pe propria răspundere despre lipsa interdicţiilor legale/judecătoreşti de a candida;  

- declaraţiile privind averea imobiliară, depunerile bancare, hîrtiile de valoare, sumele 

primite ca moştenire şi veniturile din ultimii 2 ani, precum şi sursele acestor venituri, inclusiv 

veniturile din fondurile de investiţii, sub formă de dobîndă, din darea în arendă a proprietăţii. 

Conform listei candidaţilor la funcţia de deputat în Parlament din partea PPRM, şi 

conform datelor biografice a candidaţilor, persoane care să-şi suspende  activitatea  în funcţia pe 

care o deţin, pe durata campaniei electorale, nu se regăsesc.  

În lista candidaţilor au fost incluse 2 persoane fără apartenenţă politică.    

Partidul Popular din Republica Moldova a înaintat Comisiei simbolul electoral pentru 

imprimare în buletinul de vot care reprezintă un măr cu  codiţă şi frunzuliţă, iar sub măr este 

inscripţia „PPRM”. 

În aceeaşi şedinţă a Consiliului Politic Naţional al PPRM din 01 octombrie 2014 a fost 

desemnat în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală dl 

Boldescu Alexandr. 

Materialele prezentate au fost verificate şi s-a constatat că ele corespund prevederilor 

Codului electoral. 

În conformitate cu art. 13, 15, 18, 26, 41, 44, 48 alin. (4), 75, 77, 79 din Codul electoral 

nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 

 

1. Se înregistrează 103 candidaţi la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova 

pe lista Partidului Politic Partidul Popular din Republica Moldova pentru alegerile parlamentare 

din 30 noiembrie 2014, conform anexei. 

2. Se înregistrează simbolul electoral pentru imprimare în buletinul de vot la alegerile 

parlamentare din 30 noiembrie 2014 care reprezintă un măr cu codiţă şi frunzuliţă, iar sub măr 

este inscripţia „PPRM”. 

 3. Se confirmă în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ în Comisia 

Electorală Centrală pentru perioada campaniei electorale dl Boldescu Alexandr. 
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4. Candidaţii înregistraţi la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, care 

cad sub incidenţa prevederilor art. 13 alin. (3) din Codul electoral, îşi vor suspenda activitatea în 

funcţia pe care o deţin cel tîrziu în două zile de la data apariţiei restricţiei. Actele de suspendare a 

activităţii în funcţia deţinută se vor depune la Comisia Electorală Centrală în cel mult 2 zile 

lucrătoare.          

5. 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”. 

 

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat. 

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

AU LUAT CUVÎNTUL : 
Dl Șt.Urîtu – a solicitat raportorului să prezinte pe suport de hîrtie simbolul electoral al 

Partidului Politic „Partidul Popular din Republica Moldova”. 

Raportorul I.Ciocan – a rugat colegii din cadrul Aparatului Comisiei să prezinte simbolul 

anexat la dosar. 

 

Preşedintele de şedinţă a supus votului propunerea de aprobare a proiectului.   

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____9____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0_____. 

 

S-A HOTĂRÎT: aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2745  a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți în ședință. 

 

13. S-A AUDIAT: 

Raportorul Vasile Gafton – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „ Cu privire la 

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

Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, a simbolului electoral şi confirmarea 

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

responsabile de finanţe (trezorierul) ”: 

„La 3 octombrie 2014 Partidul Comuniştilor din Republica Moldova (PCRM) a depus la 

Comisia Electorală Centrală demersul privind înregistrarea în calitate de concurent electoral la 

alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014, cu următoarele documente anexate: 

- procesul-verbal al şedinţei  plenarei a X-a a Comitetului Central al Partidului 

Comuniştilor din Republica Moldova din 01 octombrie 2014, cu privire la participarea PCRM la 

alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014, precum şi cu privire la desemnarea a 101 

candidaţi, plus 2 candidaţi supleanţi, pentru funcţia de deputat în Parlamentul Republicii 

Moldova la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014. 

- datele biografice ale candidaţilor; 

- declaraţiile privind consimţămîntul lor de a candida la funcţia de deputat, conţinînd şi 

declaraţiile pe propria răspundere despre lipsa interdicţiilor legale/judecătoreşti de a candida;  

- declaraţiile privind averea imobiliară, depunerile bancare, hîrtiile de valoare, sumele 

primite ca moştenire şi veniturile din ultimii 2 ani, precum şi sursele acestor venituri, inclusiv 

veniturile din fondurile de investiţii, sub formă de dobîndă, din darea în arendă a proprietăţii; 

- declaraţiile privind suspendarea, pe durata campaniei electorale, a funcţiilor deţinute 

pentru persoanele care cad sub incidenţa art. 13 alin. (3) din Codul electoral – 19 la număr. 

Partidul Comuniştilor din Republica Moldova a înaintat Comisiei simbolul electoral 

pentru imprimare în buletinul de vot reprezentat printr-o seceră, un ciocan şi o carte deschisă, 
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care semnifică uniunea clasei muncitoare (ciocanul), a ţărănimii (secera) şi intelectualităţii 

(cartea deschisă). 

În aceeaşi şedinţă a Comitetului Central al Partidului Comuniştilor din Republica 

Moldova din 01 octombrie 2014 a fost desemnat în calitate de reprezentant cu drept de vot 

consultativ în Comisia Electorală Centrală dna Russu Alina. 

La data de 3 octombrie 2014 preşedintele Partidului Comuniştilor din Republica Moldova 

a înaintat un demers privind desemnarea dnei Boico Maria în calitate de persoana responsabilă 

de finanţe (trezorier). 

Materialele prezentate au fost verificate şi s-a constatat că ele corespund prevederilor 

Codului electoral. 

În conformitate cu art. 13, 15, 18, 26, art. 38 alin. (3), 41, 44, 48 alin. (4), 75, 77, 79 din 

Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 

 

1. Se înregistrează 103 candidaţi la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova 

pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova pentru alegerile parlamentare din 30 

noiembrie 2014, conform anexei. 

2. Se înregistrează simbolul electoral pentru imprimare în buletinul de vot la alegerile 

parlamentare din 30 noiembrie 2014 reprezentat printr-o seceră, un ciocan şi o carte deschisă, 

care semnifică uniunea clasei muncitoare (ciocanul), a ţărănimii (secera) şi intelectualităţii 

(cartea deschisă). 

3. Se confirmă în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ în Comisia 

Electorală Centrală pentru perioada campaniei electorale dna Russu Alina. 

4. Se confirmă în calitate de persoană responsabilă de finanţe (trezorier) dna Boico Maria. 

5. Candidaţii înregistraţi la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, care 

cad sub incidenţa prevederilor art. 13 alin. (3) din Codul electoral, îşi vor suspenda activitatea în 

funcţia pe care o deţin cu începere de la 13 octombrie 2014. Actele de suspendare a activităţii în 

funcţia deţinută se depun la Comisia Electorală Centrală pînă la 15 octombrie 2014.            

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”. 

 

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat. 

Preşedintele de şedinţă a supus votului propunerea de aprobare a proiectului.   

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____9____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0_____. 

 

S-A HOTĂRÎT: aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2746  a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți în ședință. 

 

După ce a fost aprobată hotărîrea, reprezentantul Partidului Comuniștilor din Republica 

Moldova, dl Reșetnicov Artur, prezent în sala de ședințe, a solicitat președintelui de ședință să 

fie prezentate publicului datele statistice ale PCRM, în contextul  respectării egalității, făcînd 

referire la datele statistice prezentate despre Partidul Democrat din Moldova. 

Președintele de ședință I.Ciocan a menționat că fiecare raportor își pregătește prezentarea 

proiectului după cum consideră necesar. 

Raportorul V.Gafton – a menționat că toată informația va fi publicată pe site-ul Comisiei 

Electorale Centrale, după care a dat citire datelor statistice ale PCRM: 29 %  din candidați au 

vîrsta de pînă la 30 ani,  22,5% din candidați au vîrsta între 31 și 40 ani, candidați cu vîrsta între 
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41 ani  și 50 ani - 26,1 %, candidați cu vîrsta cuprinsă între 51 și 60 ani reprezintă 16%, candidați 

cu vîrsta mai mare de 60 ani - 6,5 %. Totodată, a menționat că datele  prezentate demonstrează în 

listă:  6,9 % moldoveni, ruși – 9%, ucraineni- 15,6,  bulgari – 3%, găgăuzi – 3,1%. La final, a 

menționat că lista candaților include 36,9% femei.  

Dl Șt.Urîtu – a făcut apel către concurenții electorali care nu au prezentat date statistice să 

transmită acestă informație. 
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14. S-A AUDIAT: 

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

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

Partidului Liberal, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot 

consultativ în Comisia Electorală Centrală”: 

„La  3 octombrie 2014 Partidul Liberal (PL) a depus la Comisia Electorală Centrală 

demersul privind înregistrarea în calitate de concurent electoral la alegerile parlamentare din 30 

noiembrie 2014, cu următoarele documente anexate: 

- procesul-verbal nr. 1 al şedinţei Consiliului Republican al PL din 28 septembrie 2014 

prin care se împuterniceşte Biroul Politic al PL să aprobe, să înainteze şi să modifice lista de 

candidaţi la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova la alegerile parlamentare din 

30 noiembrie 2014; 

- procesul-verbal nr. 2 al şedinţei Biroul Politic al PL din 02 octombrie 2014  cu privire 

la desemnarea a 101 candidaţi, plus 2 candidaţi supleanţi, pentru funcţia de deputat în 

Parlamentul Republicii Moldova la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014; 

-  datele biografice ale candidaţilor; 

- declaraţiile privind consimţămîntul lor de a candida la funcţia de deputat, conţinînd şi 

declaraţiile pe propria răspundere despre lipsa interdicţiilor legale/judecătoreşti de a candida;  

-  declaraţiile privind averea imobiliară, depunerile bancare, hîrtiile de valoare, sumele 

primite ca moştenire şi veniturile din ultimii 2 ani, precum şi sursele acestor venituri, inclusiv 

veniturile din fondurile de investiţii, sub formă de dobîndă, din darea în arendă a proprietăţii; 

-  declaraţiile privind suspendarea, pe durata campaniei electorale, a funcţiilor deţinute 

pentru persoanele care cad sub incidenţa art. 13 alin. (3) din Codul electoral – 10 la număr. 

Partidul Liberal a înaintat Comisiei simbolul electoral pentru imprimare în buletinul de 

vot care reprezintă mişcarea în aceeaşi direcţie a doi oameni uniţi, unul dintre ei ţinînd în mînă o 

stea care simbolizează Republica Moldova şi scopul PL de integrare europeană, înconjuraţi de un 

semicerc format de stele ce reprezintă ţările membre ale Uniunii Europene, iar semicercul este 

închis de iniţialele PL. 

În aceeaşi şedinţă al Consiliului Republican al PL din 28 septembrie 2014 a fost 

desemnat în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală dl 

Andrieş Roman. 

Suplimentar, prin demersul înregistrat la CEC cu nr. 7/8669 din 7 octombrie 2014, PL a 

solicitat modificarea listei prin substituirea unui candidat şi modificarea numerelor de ordine. 

Materialele prezentate au fost verificate şi s-a constatat că ele corespund prevederilor 

Codului electoral. 

În conformitate cu art. 13, 15, 18, 26, 41, 44, 48 alin. (4), 75, 77, 79 din Codul electoral 

nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 

 

1. Se înregistrează 103 candidaţi la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova 

pe lista Partidului Liberal pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014, conform anexei. 

2. Se înregistrează simbolul electoral pentru imprimare în buletinul de vot la alegerile 

parlamentare din 30 noiembrie 2014 care reprezintă mişcarea în aceeaşi direcţie a doi oameni 

uniţi, unul dintre ei ţinînd în mînă o stea care simbolizează Republica Moldova şi scopul PL de 

integrare europeană, înconjuraţi de un semicerc format de stele ce reprezintă tările membre ale 

Uniunii Europene, iar  semicercul este închis de iniţialele PL. 

 3. Se confirmă în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ în Comisia 

Electorală Centrală pentru perioada campaniei electorale dl Andrieş Roman. 

4. Candidaţii înregistraţi la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, care 

cad sub incidenţa prevederilor art. 13 alin. (3) din Codul electoral, îşi vor suspenda activitatea în 
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funcţia pe care o deţin cu începere de la 13 octombrie 2014. Actele de suspendare a activităţii în 

funcţia deţinută se depun la Comisia Electorală Centrală pînă la 15 octombrie 2014.            

5. 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”. 

 

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat. 

Preşedintele de şedinţă a supus votului propunerea de aprobare a proiectului.   

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____9____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0_____. 

 

S-A HOTĂRÎT: aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2747  a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți în ședință. 

 

15. S-A AUDIAT: 

Raportorul Eduard Răducan – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „ Cu privire la 

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

Partidului Politic Partidul „RENAŞTERE”, a simbolului electoral şi confirmarea 

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

„La 3 octombrie 2014 Partidul Politic Partidul „RENAŞTERE” (PPP „RENAŞTERE”) a 

depus la Comisia Electorală Centrală demersul privind înregistrarea în calitate de concurent 

electoral la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014, cu următoarele documente anexate: 

- procesul-verbal nr. 3 al şedinţei plenare al Consiliului Republican al PPP 

„RENAŞTERE” din 02 octombrie 2014 prin care a fost aprobată lista cu 101 candidați, plus 1 

candidaţi supleanţi, propusă de Biroul Permanent Central al PPP „RENAŞTERE”, acesta din 

urmă fiind împuternicit să înainteze şi să modifice lista de candidați la funcția de deputat în 

Parlamentul Republicii Moldova la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014; 

- datele biografice ale candidaţilor; 

- declaraţiile privind consimţămîntul lor de a candida la funcţia de deputat, conţinînd şi 

declaraţiile pe propria răspundere despre lipsa interdicţiilor legale/judecătoreşti de a candida;  

- declaraţiile privind averea imobiliară, depunerile bancare, hîrtiile de valoare, sumele 

primite ca moştenire şi veniturile din ultimii 2 ani, precum şi sursele acestor venituri, inclusiv 

veniturile din fondurile de investiţii, sub formă de dobîndă, din darea în arendă a proprietăţii; 

- declarații privind suspendarea, pe durata campaniei electorale, a funcţiilor deţinute 

pentru persoanele care cad sub incidenţa art. 13 alin. (3) din Codul electoral – 1 (una) la număr. 

În lista candidaţilor a fost inclusă o persoană fără apartenenţă politică.   

Partidul Politic Partidul „RENAŞTERE” a înaintat Comisiei simbolul electoral pentru 

imprimare în buletinul de vot care reprezintă un  pătrat  cu silueta unei berze cu aripa în forma 

hărții Republicii Moldova de culoarea albă. În partea de sus a emblemei este inscripția 

„RENAŞTERE”, în partea de jos – inscripția „ВОЗРОЖДЕНИЕ”. 

În aceeaşi şedinţă al Consiliului Republican al PPP „RENAŞTERE” din 02 octombrie 

2014 a fost desemnată în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ în Comisia 

Electorală Centrală dna Grişciuc-Bucica Svetlana. 

Materialele prezentate au fost verificate şi s-a constatat că ele corespund prevederilor 

Codului electoral. 

În conformitate cu art. 13, 15, 18, 26, 41, 44, 48 alin. (4), 75, 77, 79 din Codul electoral 

nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 
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1. Se înregistrează 102 candidaţi la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova 

pe lista Partidul Politic Partidul „RENAŞTERE” pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 

2014, conform anexei. 

2. Se înregistrează simbolul electoral pentru imprimare în buletinul de vot la alegerile 

parlamentare din 30 noiembrie 2014 care reprezintă un  pătrat  cu silueta unei berze cu aripa în 

forma hărții  Republicii Moldova de culoarea albă. În partea de sus a emblemei este inscripția 

„RENAŞTERE”, în  partea de jos – inscripția „ВОЗРОЖДЕНИЕ”. 

 3. Se confirmă în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ în Comisia 

Electorală Centrală pentru perioada campaniei electorale dna Grişciuc-Bucica Svetlana. 

4. Candidaţii înregistraţi la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, care 

cad sub incidenţa prevederilor art. 13 alin. (3) din Codul electoral, îşi vor suspenda activitatea în 

funcţia pe care o deţin cu începere de la 13 octombrie 2014. Actele de suspendare a activităţii în 

funcţia deţinută se depun la Comisia Electorală Centrală pînă la 15 octombrie 2014.            

5. 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”. 
 

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat. 

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

 

AU LUAT CUVÎNTUL : 
Dl Șt.Urîtu – a solicitat raportorului să prezinte profilul social al Partidului Politic Partidul 

„RENAŞTERE”. 

Raportorul E.Răducan  – a răspuns că la dosar nu a fost prezentat profilul social. 

 

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat. 

Preşedintele de şedinţă a supus votului propunerea de aprobare a proiectului.   

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____9____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0_____. 

 

S-A HOTĂRÎT: aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr.2748 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți în ședință. 

 

Președintele ședinței a constatat că ordinea de zi a fost epuizată și a declarat ședința închisă. 

 

 

 

Preşedintele ședinței 

 

 

                                                  Iurie CIOCAN 

 

Secretarul ședinței 
 

 

 

Ex.: Maria Sarev 

Tel.: 022-201- 898 

 

Andrei VOLENTIR 

 

 

             

 


