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PROCES-VERBAL nr. 14 

al ședinței ordinare 

din 10.09.2016, ora 11:00 

 

Statut ședință: extraordinară 

Președinte al ședinței: dna Alina Russu 

Secretar al ședinței: dl Veaceslav Agrigoroae 

 

Președintele a constatat prezența la începutul ședinței a 8 membri ai Comisiei (lipsește dl Vasile 

Gafton), după care a declarat ședința deliberativă și deschisă publicului.  

 

Dl Iurie Ciocan – într-o intervenție de procedură, a precizat că ședința este deliberativă pornind de 

la faptul că Regulamentul cu privire la activitatea CEC prevede doar 2 ședințe ordinare pe 

săptămînă. În rest, toate celelalte ședințe sînt extraordinare, prin urmare, ședința de astăzi nu se 

datorează vreunui eveniment ieșit din comun.  

Dna Alina Russu – a precizat că, într-adevăr, prevederile Codului Electoral permit organizarea a 

astfel de ședințe în perioadele electorale, deoarece cadrul normativ în vigoare prevede anumite 

termene de realizare a procedurilor electorale, în cazul de față – 3 zile pentru examinarea cererilor 

de înregistrare a grupurilor de inițiativă. 

 

La ședință, au semnat în borderoul procesului-verbal membrii Comisiei prezenți. 

 

Președintele ședinței a anunțat proiectul ordinii de zi cu 11 subiecte: 

 

ORDINEA DE ZI 

1. Cu privire la cererea de înregistrare a grupului de iniţiativă pentru susținerea candidatului la funcția 

de Președinte al Republicii Moldova, dl Vadim Brînzan 

Raportor: Vladimir Șarban 

2. Cu privire la cererea de înregistrare a grupului de iniţiativă pentru susținerea candidatului la funcția 

de Președinte al Republicii Moldova, dna Inna Popenco 

Raportor: Iurie Ciocan 

3. Cu privire la cererea de înregistrare a grupului de iniţiativă pentru susținerea candidatului la funcția 

de Președinte al Republicii Moldova, dna Silvia Radu 

Raportor: Andrei Volentir 

4. Cu privire la cererea de înregistrare a grupului de iniţiativă pentru susținerea candidatului la funcția 

de Președinte al Republicii Moldova, dl Mihail Garbuz 

Raportor: Rodica Ciubotaru 

5. Cu privire la cererea de înregistrare a grupului de iniţiativă pentru susținerea candidatului la funcția 

de Președinte al Republicii Moldova, dl Anatol Plugaru 

Raportor: Maxim Lebedinschi 

6. Cu privire la cererea de înregistrare a grupului de iniţiativă pentru susținerea candidatului la funcția 

de Președinte al Republicii Moldova, dna Geta Savițcaia  

Raportor: Rodica Ciubotaru 
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7. Cu privire la cererea de înregistrare a grupului de iniţiativă pentru susținerea candidatului la funcția 

de Președinte al Republicii Moldova, dl Vasile Tarlev 

Raportor: Sergiu Gurduza 

8. Cu privire la cererea de înregistrare a grupului de iniţiativă pentru susținerea candidatului la funcția 

de Președinte al Republicii Moldova, dna Maia Laguta 

Raportor: Alina Russu 

9. Pentru completarea anexei la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 180 din 6 septembrie 2016 

„Cu privire la cererea de înregistrare a grupului de inițiativă pentru susținerea candidatului la funcția 

de Președinte al Republicii Moldova, dna Vitalia Pavlicenco” 

Raportor: Sergiu Gurduza 

10. Cu privire la acreditarea unui observator internațional din partea Ambasadei Republicii Italiene 

în Republica Moldova, în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 

30 octombrie 2016 

Raportor: Rodica Ciubotaru 

11. Cu privire la înregistrarea dlui Marian Lupu în calitate de candidat la funcţia de Președinte al 

Republicii Moldova, desemnat de către Partidul 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) 

Raportor: Rodica Ciubotaru 

 

 

Președintele ședinței a solicitat membrilor prezenți să înainteze propuneri la ordinea de zi.  

 

 În lipsa propunerilor, președintele a supus votului proiectul ordinii de zi: 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

Ordinea de zi ce conține 11 puncte a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei. 

 

Dl Veaceslav Agrigoroae, Secretarul CEC – a rugat să i se ofere posibilitatea de a se expune 

asupra apariției în presă a informației ce privește prezența în Registrul de stat al alegătorilor a unor 

persoane decedate, și a dat citire mesajului din partea Comisiei Electorale Centrale. 

„Ca urmare a informațiilor apărute în presă vizavi de prezența în Registrul de Stat al 

Alegătorilor a persoanelor decedate, CEC s-a autosesizat și a inițiat imediat o procedură de control 

intern pentru a efectua verificarea datelor conținute în registru, iar în caz de confirmare să identifice 

cauzele. 

Astfel, s-a constatat că verificările făcute de un grup de jurnaliști au avut la bază date învechite 

privind înregistrarea alegătorilor în RSA. Aplicația on-line de pe pagina web a Comisiei reflectă 

înscrisurile în listele electorale după ultimul scrutin desfășurat, și nu situația la zi. 

La moment, putem declara, cu toată certitudinea, că, spre regretul nostru, doar 3 din 100 de 

persoane, prezente în lista făcută publică, se mai regăsesc în RSA. 

Totodată, CEC continuă să examineze acest caz și deja a inițiat verificări complexe, cu 

antrenarea specialiștilor de la Serviciul Stare Civilă și Î.S. “CRIS Registru”. 

CEC își reiterează apelul către toate instituțiile implicate în procesul de evidență și 

documentare a populației: administrația publică locală, organele de stare civilă și ÎS „CRIS 

„Registru” să-și fortifice eforturile pentru actualizarea datelor despre cetățenii Republicii Moldova.   

Fiind preocupată de întocmirea unor liste electorale corecte și veridice, CEC examinează și 

solicitările cetățenilor privind anumite deficiențe întîlnite în procesul de înregistrare a alegătorilor. 

Totodată, apreciem efortul jurnaliștilor care au efectuat această analiză care, cu siguranță, va 

facilita activitatea CEC la capitolul liste electorale. 
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CEC rămîne a fi și în continuare o instituție transparentă, bine pregătită să soluționeze operativ 

și profesionist orice problemă apărută în procesul de organizare și desfășurare a alegerilor 

prezidențiale din 30 octombrie.” 

 

Președințele ședinței a mulțumit secretarului CEC pentu intervenția făcută și a afirmat faptul că într-

adevăr Comisia Electorală centrală își dorește ca listele electorale să fie cît mai corect întocmite. 

 

Dl Sergiu Gurduza – a ieșit din sala de ședințe (membri prezenți: 7). 

 

1. S-A AUDIAT: 

Raportorul Vladimir Șarban – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire 

la cererea de înregistrare a grupului de iniţiativă pentru susținerea candidatului la funcția de 

Președinte al Republicii Moldova, dl Vadim Brînzan”:  

 

„La data de 8 septembrie 2016, dl Vadim Brînzan, persoana propusă drept candidat la funcția 

de Președinte al Republicii Moldova din partea unui grup de inițiativă constituit de cetățeni cu drept 

de vot, a depus la Comisia Electorală Centrală cererea privind înregistrarea acestui grup de inițiativă 

cu următoarele documente anexate:    

a)  procesul-verbal din 7 septembrie 2016 al adunării de constituire a grupului de inițiativă 

privind desemnarea dlui Vadim Brînzan în calitate de candidat la funcția de Președinte al Republicii 

Moldova și constituirea grupului de inițiativă pentru colectarea semnăturilor susținătorilor 

candidatului desemnat;  

b)  lista în original și în copie a cetățenilor participanți la adunarea de constituire a grupului de 

inițiativă pentru desemnarea candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova din 7 

septembrie 2016; 

c)  lista membrilor grupului de inițiativă, inclusiv versiunea electronică a listei; 

d)  declarația candidatului privind consimțămîntul de a fi susținut în calitate de candidat la 

funcția de Președinte al Republicii Moldova, conținînd și declarația pe propria răspundere privind 

întrunirea condițiilor constituționale referitoare la vîrstă, domiciliere pe teritoriul Republicii 

Moldova și posedare a limbii de stat;  

e)  copia de pe actul de identitate al candidatului, cu fișa de însoțire; 

f)  demersul în formă scrisă al conducătorului grupului de inițiativă privind desemnarea 

persoanei responsabile de finanțele grupului de inițiativă (trezorierul).  

Conform documentelor prezentate, adunarea de constituire a grupului de inițiativă pentru 

desemnarea candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova a avut loc la data de 7 

septembrie 2016, la care au participat 29 de cetățeni cu drept de vot. 

Potrivit procesului-verbal al adunării de constituire din 7 septembrie 2016, grupul de 

inițiativă a fost format din 29 de membri, iar în calitate de conducător al grupului de inițiativă a fost 

ales dl Ștefan Gligor.    

De asemenea, în cadrul ședinței conducătorului grupului de inițiativă i-a fost delegată 

competența în partea ce ține de desemnarea persoanei responsabile de finanțele grupului de 

inițiativă (trezorierul).  Astfel, prin demersul datat cu 7 septembrie curent, conducătorul grupului 

de inițiativă a desemnat-o pe dna Ionela Costachi în calitate de persoană responsabilă de finanțele 

grupului de inițiativă (trezorier).      

Examinînd documentele prezentate, Comisia Electorală Centrală constată că procedura de 

desemnare a candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova și constituirea grupului de 

inițiativă au fost realizate cu respectarea cerințelor legale stabilite în acest sens.   

În cadrul examinării listei membrilor grupului de inițiativă pentru susținerea dlui Vadim 

Brînzan  în calitate de candidat la funcția de Președinte al Republicii Moldova, s-a stabilit că cele 

29 de persoane propuse în calitate de  membri ai grupului de inițiativă întrunesc cerințele legale 

pentru a fi înregistrate în această calitate și se încadrează în limita plafonului stabilit pentru 

componența numerică a grupurilor de inițiativă.  
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Pornind de la faptul că prevederile legale ce țin de desemnarea candidatului la funcția de 

Președinte al Republicii Moldova și constituirea grupului de inițiativă în vederea susținerii 

candidatului la funcția respectivă au fost respectate, în temeiul art. 18, 38 alin. (10), 41, 100 și 103 

din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997 și în conformitate cu prevederile 

Regulamentului privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la alegerile 

pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale 

Centrale nr. 113 din 18 august 2016, ale Regulamentului privind finanțarea grupurilor de inițiativă, 

aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 114 din 18 august 2016, Comisia Electorală 

Centrală h o t ă r ă ș t e: 
 

1.  Se înregistrează grupul de iniţiativă, în număr de 29 de persoane (conform anexei), pentru 

colectarea semnăturilor în vederea susținerii dlui Vadim Brînzan în calitate de candidat la funcția 

de Președinte al Republicii Moldova. 

2.  Se confirmă în calitate de conducător al grupului de inițiativă dl Ștefan Gligor.  

3.  Se confirmă în calitate de persoană responsabilă de finanțe (trezorier) dna Ionela Costachi.  

4. Grupul de inițiativă va colecta semnăturile susținătorilor pînă la data de 29 septembrie 2016, 

în conformitate cu prevederile art. 42 și 102 din Codul electoral și ale capitolului III din 

Regulamentul privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la alegerile pentru 

funcția de Președinte al Republicii Moldova, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale 

nr. 113 din 18 august 2016. 

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.” 

 
 

Anexă la 

hotărîrea Comisiei Electorale Centrale 

nr. 226 din 10 septembrie 2016  

LISTA 
membrilor grupului de inițiativă pentru colectarea semnăturilor 

în vederea susținerii dlui Vadim Brînzan în calitate de candidat la  

funcția de președinte al Republicii Moldova 

 

Nr. 

d/o  

Numele   Prenumele  

1.  Gligor Ștefan 

2.  Gorașov Igor 

3.  Năfrămiță Ana 

4.  Duplava Maria 

5.  Lisnic Andrei 

6.  Spinei Anatol 

7.  Spinei Tamara 

8.  Cotoman Ion 

9.  Țirigan Sergiu 

10.  Ceban Rodica 

11.  Șova Victor 

12.  Chișca Iuri 

13.  Gligor Vasile 

14.  Ceban Dumitru 
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15.  Ceban Roman 

16.  Bilevici Veaceslav 

17.  Martin Eduard 

18.  Cotoman Ludmila 

19.  Munteanu Alexandru 

20.  Gligor Viorica 

21.  Bahnari Eugeniu 

22.  Vasiliev Vadim 

23.  Cotoman Sergiu 

24.  Popa Vasile 

25.  Cucuta Oleg 

26.  Brînzan Vadim 

27.  Iurciuc Alin 

28.  Costachi Ionela 

29.  Iuncu Sergiu 

 

 

ÎNTREBĂRI: 

Alina Russu – A solicitat dlui Brînzan să se expună asupra calității muncii grupului de lucru 

care a examinat cererea de înregistrare a grupului de inițiativă. 

Obiecții nu s-au formulat. 

 

Președintele ședinței a solicitat membrilor CEC să înainteze propuneri la proiectul de hotărîre. 

 

Președintele a supus votului proiectul de hotărîre prezentat de raportor: 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 226 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei. 

 

 

2. S-A AUDIAT: 

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

cererea de înregistrare a grupului de iniţiativă pentru susținerea candidatului la funcția de Președinte 

al Republicii Moldova, dna Inna Popenco”:  

 

„La data de 8 septembrie 2016, dna Inna Popenco, persoana propusă drept candidat la funcția 

de Președinte al Republicii Moldova din partea grupului de inițiativă constituit de către Mișcarea 

Social-Politică „Ravnopravie” a depus la Comisia Electorală Centrală cererea privind înregistrarea 

grupului de inițiativă cu următoarele documente anexate:  

a)  procesul-verbal nr. 4 din 7 septembrie 2016 al ședinței Consiliului Mișcării Social-Politice 

„Ravnopravie” privind desemnarea dnei Inna Popenco în calitate de candidat la funcția de 

Președinte al Republicii Moldova și constituirea grupului de inițiativă pentru colectarea 

semnăturilor susținătorilor candidatului desemnat;  

b)  lista în original și în copie a membrilor Consiliului Mișcării Social-Politice „Ravnopravie” 

participanți la ședința Consiliului din 7 septembrie 2016; 

c)  lista membrilor grupului de inițiativă, inclusiv versiunea electronică a listei; 
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d)  declarația candidatului privind consimțămîntul de a fi susținut în calitate de candidat la 

funcția de Președinte al Republicii Moldova, conținînd și declarația pe propria răspundere privind 

întrunirea condițiilor constituționale referitoare la vîrstă, domiciliere pe teritoriul Republicii 

Moldova și posedare a limbii de stat;  

e)  copia de pe actul de identitate al candidatului, cu fişa de însoţire; 

f)  demersul în formă scrisă al conducătorului grupului de inițiativă privind desemnarea 

persoanei responsabile de finanțele grupului de inițiativă (trezorierul);  

g)  copiile statutului și certificatului de înregistrare a Mișcării Social-Politice „Ravnopravie”. 

În cadrul examinării documentelor prezentate, Comisia constată următoarele.  

Ședința Consiliului Mișcării Social-Politice „Ravnopravie” a avut loc la data de 7 

septembrie 2016, în municipiul Chișinău. La ședință au participat 12 din cei 22 membri ai 

Consiliului, fiind astfel respectat caracterul deliberativ al ședinței pentru desemnarea candidatului 

la alegerile prezidențiale. Potrivit art. 19 pct. 8 al statutului Mișcării Social-Politice „Ravnopravie”, 

înregistrat prin decizia Ministrului Justiției nr. 72 din 3 noiembrie 2008, competența de a desemna 

candidatul la funcția de Președinte al Republicii Moldova revine consiliului formațiunii politice 

respective. 

Potrivit procesului-verbal nr. 4 din 7 septembrie 2016 al ședinței Consiliului Mișcării Social-

Politice „Ravnopravie”, grupul de inițiativă a fost constituit din 100 membri, iar în calitate de 

conducător al grupului de inițiativă a fost ales dl Pavel Verejanu.  

De asemenea, în cadrul ședinței Consiliului, conducătorului grupului de inițiativă i-a fost 

delegată competența în partea ce ține de desemnarea persoanei responsabile de finanțele grupului 

de inițiativă (trezorierul). Astfel, prin demersul datat cu 8 septembrie curent, conducătorul grupului 

de inițiativă l-a desemnat pe dl Vladimir Anufriev în calitate de persoană responsabilă de finanțele 

grupului de inițiativă (trezorier).  

Examinînd documentele prezentate, Comisia Electorală Centrală constată că procedura de 

desemnare a candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova și constituirea grupului de 

inițiativă au fost realizate cu respectarea cerințelor legale stabilite în acest sens.  

În cadrul examinării listei membrilor grupului de inițiativă pentru susținerea dnei Inna 

Popenco în calitate de candidat la funcția de Președinte al Republicii Moldova, s-a stabilit că cele 

100 de persoane propuse în calitate de membri ai grupului de inițiativă întrunesc cerințele legale 

pentru a fi înregistrate în această calitate și se încadrează în limita plafonului stabilit pentru 

componența numerică a grupurilor de inițiativă.  

Pornind de la faptul că prevederile legale ce țin de desemnarea candidatului la funcția de 

Președinte al Republicii Moldova și constituirea grupului de inițiativă în vederea susținerii 

candidatului la funcția respectivă au fost respectate, în temeiul art. 18, 38 alin. (10), 41, 100 și 103 

din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997 și în conformitate cu prevederile 

Regulamentului privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la alegerile 

pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale 

Centrale nr. 113 din 18 august 2016, ale Regulamentului privind finanțarea grupurilor de inițiativă, 

aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 114 din 18 august 2016, Comisia Electorală 

Centrală h o t ă r ă ș t e: 
 

1. Se înregistrează grupul de iniţiativă, în număr de 100 de persoane (conform anexei), 

pentru colectarea semnăturilor în vederea susținerii dnei Inna Popenco în calitate de candidat la 

funcția de Președinte al Republicii Moldova. 

2. Se confirmă în calitate de conducător al grupului de inițiativă dl Pavel Verejanu. 

3. Se confirmă în calitate de persoană responsabilă de finanţe (trezorier) dl Vladimir 

Anufriev. 

4. Grupul de inițiativă va colecta semnăturile susținătorilor pînă la data de 29 septembrie 

2016, în conformitate cu prevederile art. 42 și 102 din Codul electoral și ale capitolului III din 

Regulamentul privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la alegerile pentru 
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funcția de Președinte al Republicii Moldova, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 

113 din 18 august 2016. 

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.” 

 

Anexă 

la hotărîrea Comisei Electorale Centrale 

 nr. 227 din 10 septembrie 2016 

 

Lista 

membrilor grupului de iniţiativă pentru colectarea semnăturilor  

în vederea susținerii dnei Inna Popenco în calitate de candidat  

la funcția de Președinte al Republicii Moldova 

 

Nr. 

d/o 
Numele Prenumele 

1.  Verejanu Pavel 

2.  Golban Ion 

3.  Cușnir Vitalii 

4.  Vlasenco Olga 

5.  Caraman Iacov 

6.  Prudnicova Marina 

7.  Crețu Serghei 

8.  Gurghiș Efimia 

9.  Iachimovici Elena 

10.  Starașciuc Marina 

11.  Butac Alexandr 

12.  Rusu Olesea 

13.  Chiselița Oleg 

14.  Caraman Victor 

15.  Onofrei Victor 

16.  Burlac Ilie 

17.  Oprea Andrei 

18.  Barbăneagră Ion 

19.  Iurcenco Valentina 

20.  Melnic Svetlana 

21.  Mihalachi Evghenia 

22.  Nigai Nadejda 

23.  Lipcean Nadejda 

24.  Romanescu Oleg 

25.  Pîrău Ion 

26.  Paschevici Raisa 

27.  Bucur Petru 

28.  Tonu Fiodor 

29.  Ciobanu Victor 

30.  Aga Gheorghi 

31.  Paschevici Sergiu 

32.  Pîrău Ion 

33.  Serbinov Mihai 

34.  Grigoreț Ludmila 
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35.  Bobu Maria 

36.  Petrașișin Vasilii 

37.  Petrașișina Ludmila 

38.  Grincic Vasilii 

39.  Prodaniuc Larisa 

40.  Gumeniuc Elena 

41.  Medvedev Alexandr 

42.  Artiomov Vladimir 

43.  Dobreanscaia Dina 

44.  Brajnic Galina 

45.  Baliţchii Pavel 

46.  Guleac Ghenadie 

47.  Ciumac Maxim 

48.  Cernei Victor 

49.  Calaraș Diana 

50.  Calaraș Nelu 

51.  Snițari Oleg 

52.  Lungu Elena 

53.  Vleju Victor 

54.  Dragomir Lesea 

55.  Sinițîna Tatiana 

56.  Sinițîn Vladimir 

57.  Gaina Alexandru 

58.  Buiucli Tatiana 

59.  Țveatcov Vitali 

60.  Gaidarji Alina 

61.  Neicovcen Fiodor 

62.  Buiucli Tatiana 

63.  Chioroglo Grigori 

64.  Ghidulianov Valeri 

65.  Hisamutdinov Vladimir 

66.  Baleca Valeriu 

67.  Coval Nelli 

68.  Ostafeiciuc Ivan 

69.  Rusu Iuliana 

70.  Cocieru Andrei 

71.  Supciuc Ion 

72.  Gorodețchi Dmitri 

73.  Dvorjanscaia Irina 

74.  Botnar Alexandru 

75.  Zaporojan Veaceslav 

76.  Beiu Ion 

77.  Ermacov Andrian 

78.  Sîrbu Ivan 

79.  Vîlcu Dionisie 

80.  Rusu Sergiu 

81.  Țurcan Veronica 

82.  Bîscal Sergiu 

83.  Dariev Boris 

84.  Galesco Andrei 
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85.  Botnarenco Cristian 

86.  Belenchi Iurie 

87.  Nauc Leonid 

88.  Garşinschi Maxim 

89.  Balinschi Vitalie 

90.  Tricolici Oleg 

91.  Costico Mariana 

92.  Haceaturian Leonid 

93.  Berezanțev Vitalie 

94.  Culev Andrei 

95.  Culev Anatoli 

96.  Gherț Tatiana 

97.  Lîsenco Vasilina 

98.  Popov Serghei 

99.  Conduforov Vadim 

100.  Chistruga Ludmila 

 
 

Dna Alina Rusu – a întrebat dacă sînt careva obiecții asupra procesului de înregistrare a grupului 

de inițiativă. 

Obiecții nu s-au formulat. 

 

Președintele a supus votului proiectul de hotărîre. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 227 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 

 

3. S-A AUDIAT: 

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

de înregistrare a grupului de iniţiativă pentru susținerea candidatului la funcția de Președinte al 

Republicii Moldova, dna Silvia Radu”:  

 

„La data de 8 septembrie 2016, dna Silvia Radu, persoana propusă drept candidat la funcția 

de Președinte al Republicii Moldova din partea unui grup de inițiativă constituit de cetățeni cu drept 

de vot, a depus la Comisia Electorală Centrală cererea privind înregistrarea acestui grup de inițiativă 

cu următoarele documente anexate:  

a)  procesul-verbal din 7 septembrie 2016 al adunării de constituire a grupului de inițiativă 

privind desemnarea dnei Silvia Radu în calitate de candidat la funcția de Președinte al Republicii 

Moldova și constituirea grupului de inițiativă pentru colectarea semnăturilor susținătorilor 

candidatului desemnat;  

b)  lista membrilor grupului de inițiativă, inclusiv versiunea electronică a acesteia; 

c)  declarația candidatului privind consimțămîntul de a fi susținut în calitate de candidat la 

funcția de Președinte al Republicii Moldova, conținînd și declarația pe propria răspundere privind 

întrunirea condițiilor constituționale referitoare la vîrstă, domiciliere pe teritoriul Republicii 

Moldova și posedare a limbii de stat;  

d)  copia de pe actul de identitate al candidatului, cu fișa de însoțire; 
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e)  demersul în formă scrisă al conducătorului grupului de inițiativă privind desemnarea 

persoanei responsabile de finanțele grupului de inițiativă (trezorierul).  

Conform documentelor prezentate, adunarea de constituire a grupului de inițiativă pentru 

desemnarea candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova a avut loc la data de 7 

septembrie 2016, la care au participat 31 de cetățeni cu drept de vot. 

Potrivit procesului-verbal al adunării de constituire din 7 septembrie 2016, grupul de 

inițiativă a fost format din 31 de membri, iar în calitate de conducător al grupului de inițiativă a fost 

ales dl Mihail Bagas.  

De asemenea, în cadrul ședinței conducătorului grupului de inițiativă i-a fost delegată 

competența în partea ce ține de desemnarea persoanei responsabile de finanțele grupului de 

inițiativă (trezorierul). Astfel, prin demersul datat cu 8 septembrie curent, conducătorul grupului de 

inițiativă l-a desemnat pe dl Radu Vergiliu în calitate de persoană responsabilă de finanțele grupului 

de inițiativă (trezorier).  

Examinînd documentele prezentate, Comisia Electorală Centrală constată că procedura de 

desemnare a candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova și constituirea grupului de 

inițiativă au fost efectuate cu respectarea cerințelor legale stabilite în acest sens.  

În cadrul examinării listei membrilor grupului de inițiativă pentru susținerea dnei Silvia 

Radu în calitate de candidat la funcția de Președinte al Republicii Moldova, s-a stabilit că cele 31 

de persoane propuse în calitate de membri ai grupului de inițiativă întrunesc cerințele legale pentru 

a fi înregistrate în această calitate, iar numărul acesta se încadrează în limita plafonului stabilit 

pentru componența numerică a grupurilor de inițiativă.  

Pornind de la faptul că prevederile legale ce țin de desemnarea candidatului la funcția de 

Președinte al Republicii Moldova și constituirea grupului de inițiativă în vederea susținerii 

candidatului la funcția respectivă au fost respectate, în temeiul art. 18, 38 alin. (10), 41, 100 și 103 

din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997 și în conformitate cu prevederile 

Regulamentului privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la alegerile 

pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale 

Centrale nr. 113 din 18 august 2016, ale Regulamentului privind finanțarea grupurilor de inițiativă, 

aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 114 din 18 august 2016, Comisia Electorală 

Centrală h o t ă r ă ș t e: 
 

1.  Se înregistrează grupul de iniţiativă, în număr de 31 de persoane (conform anexei), pentru 

colectarea semnăturilor în vederea susținerii dnei Silvia Radu în calitate de candidat la funcția de 

Președinte al Republicii Moldova. 

2.  Se confirmă în calitate de conducător al grupului de inițiativă dl Mihail Bagas.  

3.  Se confirmă în calitate de persoană responsabilă de finanțe (trezorier) dl Radu Vergiliu.  

4.  Grupul de inițiativă va colecta semnăturile susținătorilor pînă la data de 29 septembrie 2016, 

în conformitate cu prevederile art. 42 și 102 din Codul electoral și ale capitolului III din 

Regulamentul privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la alegerile pentru 

funcția de Președinte al Republicii Moldova, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale 

nr. 113 din 18 august 2016. 

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.” 

 

Anexă 

la hotărîrea Comisei Electorale Centrale 

 nr. 228 din 10 septembrie 2016 

 

Lista 

membrilor grupului de inițiativă pentru colectarea semnăturilor 

în vederea susținerii dlui Silvia Radu în calitate de candidat la  

funcția de președinte al Republicii Moldova 
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Nr. 

d/o 
Numele Prenumele 

1.  Bagas Mihail 

2.  Aydov Ala 

3.  Raducan Cristina 

4.  Iacovenco Annaslav 

5.  Untilov Ion 

6.  Vremea Andrei 

7.  Colibaba Radu 

8.  Dudoglo Olga 

9.  Arpintin Veronica 

10.  Peioglo Marina 

11.  Radu Vergiliu 

12.  Micicovschi Ana 

13.  Stratin Andrei 

14.  Cupcic Ghenadii 

15.  Tăbăcaru Igor 

16.  Musteaţă Dmitri 

17.  Albu Alexandru 

18.  Macovei Victoria 

19.  Vîlegjanina Daria 

20.  Chifa Tatiana 

21.  Ceremisina Alina 

22.  Baștannic Andrei 

23.  Baciu Arcadie 

24.  Chirilici Roman 

25.  Panchiv Ana 

26.  Bejenar Svetlana 

27.  Miron Daniela 

28.  Sasu Ana 

29.  Şterbeţ Viorica 

30.  Caraiani Tatiana 

31.  Grozav Vasile 

 

Raportorul, dl Andrei Volentir – a întrebat dacă sunt careva obiecții asupra procesului de 

înregistrare a grupului de inițiativă. 

Obiecții nu s-au formulat. 

 

Președintele a supus votului proiectul de hotărîre prezentat de raportor. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 228 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 
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4. S-A AUDIAT: 

Raportorul Rodica Ciubotaru – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „cu privire la 

cererea de înregistrare a grupului de iniţiativă pentru susținerea candidatului la funcția de Președinte al 

Republicii Moldova, dl Mihail Garbuz”:  

  

„La data de 8 septembrie 2016, dl Mihail Garbuz, persoana propusă drept candidat la funcția 

de Președinte al Republicii Moldova din partea grupului de inițiativă constituit de către Partidul 

Politic „Patrioții Moldovei”, a depus la Comisia Electorală Centrală cererea privind înregistrarea 

grupului de inițiativă cu următoarele documente anexate:  

a)  procesul-verbal nr. 3 din 31 august 2016 al ședinței Sfatului Coordonator Republican al 

Partidului Politic ”Patrioții Moldovei” privind desemnarea dlui Mihail Garbuz în calitate de 

candidat la funcția de Președinte al Republicii Moldova și constituirea grupului de inițiativă pentru 

colectarea semnăturilor susținătorilor candidatului desemnat;  

b)  lista în original și în copie a membrilor Sfatului Coordonator Republican al Partidului 

Politic ”Patrioții Moldovei”, participanți la ședința Consiliului din 31 august 2016; 

c)  lista membrilor grupului de inițiativă, inclusiv versiunea electronică a listei; 

d)  declarația candidatului privind consimțămîntul de a fi susținut în calitate de candidat la 

funcția de Președinte al Republicii Moldova, conținînd și declarația pe propria răspundere privind 

întrunirea condițiilor constituționale referitoare la vîrstă, domiciliere pe teritoriul Republicii 

Moldova și posedare a limbii de stat; 

e)  copia de pe actul de identitate al candidatului, cu fişa de însoţire; 

f)  demersul în formă scrisă al conducătorului grupului de inițiativă privind desemnarea 

persoanei responsabile de finanțele grupului de inițiativă (trezorierul);  

g)  copiile statutului și certificatului de înregistrare a Partidului Politic ”Patrioții Moldovei”. 

În cadrul examinării documentelor prezentate, Comisia constată următoarele. 

Ședința Sfatului Coordonator Republican al Partidului Politic ”Patrioții Moldovei” a avut 

loc la data de 31 august 2016, în municipiul Chișinău. La ședință au participat 20 din cei 20 de 

membri ai Sfatului, fiind astfel respectat caracterul deliberativ al ședinței pentru desemnarea 

candidatului la alegerile prezidențiale. Potrivit pct. 59 al statutului Partidului Politic ”Patrioții 

Moldovei, înregistrat prin decizia Ministrului Justiției nr. 182 din 30 iunie 2010, competența de a 

desemna candidatul la funcția de Președinte al Republicii Moldova revine Sfatului Coordonator 

Republican al formațiunii politice respective. 

Potrivit procesului-verbal nr. 8 din 31 august 2016 al ședinței Sfatului Coordonator 

Republican al Partidului Politic ”Patrioții Moldovei”, grupul de inițiativă a fost constituit din 38 de 

membri, iar în calitate de conducător al grupului de inițiativă a fost ales dl Ivan Guci.  

De asemenea, în cadrul ședinței Sfatului Coordonator Republican, conducătorului grupului 

de inițiativă i-a fost delegată competența în partea ce ține de desemnarea persoanei responsabile de 

finanțele grupului de inițiativă (trezorierul). Astfel, prin demersul datat cu 8 septembrie curent, 

conducătorul grupului de inițiativă a desemnat-o pe dna Tatiana Ichim în calitate de persoană 

responsabilă de finanțele grupului de inițiativă (trezorier).  

Examinînd documentele prezentate, Comisia Electorală Centrală constată că procedura de 

desemnare a candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova și constituirea grupului de 

inițiativă au fost realizate cu respectarea cerințelor legale stabilite în acest sens.  

În cadrul examinării listei membrilor grupului de inițiativă pentru susținerea dlui Mihail 

Garbuz în calitate de candidat la funcția de Președinte al Republicii Moldova, s-a stabilit că cele 38 

de persoane propuse în calitate de membri ai grupului de inițiativă întrunesc cerințele legale pentru 

a fi înregistrate în această calitate și se încadrează în limita plafonului stabilit pentru componența 

numerică a grupurilor de inițiativă.  

Pornind de la faptul că prevederile legale ce țin de desemnarea candidatului la funcția de 

Președinte al Republicii Moldova și constituirea grupului de inițiativă în vederea susținerii 

candidatului la funcția respectivă au fost respectate, în temeiul art. 18, 38 alin. (10), 41, 100 și 103 
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din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997 și în conformitate cu prevederile 

Regulamentului privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la alegerile 

pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale 

Centrale nr. 113 din 18 august 2016, ale Regulamentului privind finanțarea grupurilor de inițiativă, 

aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 114 din 18 august 2016, Comisia Electorală 

Centrală h o t ă r ă ș t e: 
 

1. Se înregistrează grupul de iniţiativă, în număr de 38 de persoane (conform anexei), pentru 

colectarea semnăturilor în vederea susținerii dlui Mihail Garbuz în calitate de candidat la funcția de 

Președinte al Republicii Moldova. 

2. Se confirmă în calitate de conducător al grupului de inițiativă dl Ivan Guci.  

3. Se confirmă în calitate de persoană responsabilă de finanţe (trezorier) dna Tatiana Ichim. 

4. Grupul de inițiativă va colecta semnăturile susținătorilor pînă la data de 29 septembrie 

2016, în conformitate cu prevederile art. 42 și 102 din Codul electoral și ale capitolului III din 

Regulamentul privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la alegerile pentru 

funcția de Președinte al Republicii Moldova, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 

113 din 18 august 2016. 

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.” 

 

 

Anexă 

la hotărîrea Comisei Electorale Centrale 

 nr. 229 din 10 septembrie 2016 

 

Lista 

membrilor grupului de iniţiativă pentru colectarea semnăturilor 

în vederea susținerii dlui Mihail Garbuz în calitate de candidat 

la funcția de Președinte al Republicii Moldova 

 

Nr. 

d/o 
Numele Prenumele Patronimic 

1.  Guci Ivan - 

2.  Artiuh Victor - 

3.  Belogrivțev Alexandr - 

4.  Popov Eduard - 

5.  Garbuz Elena - 

6.  Azizov Rustam Rustam1 

7.  Covali Irina - 

8.  Livadar Natalia - 

9.  Cîrlan Veaceslav - 

10.  Ganța Cristina - 

11.  Azizov Rustam Agaev2 

12.  Ghinsari Victor - 

13.  Tomacu Tatiana - 

14.  Revenco Irina - 

15.  Guriev Artiom - 

                                                           
1 Pentru motivul că numele și prenumele membrilor grupului de inițiativă de la pozițiile 6 și 11 din anexa la prezenta 

hotărîre sînt identice și aceste persoane trebuie diferențiate în procesul verificării listelor de subscripție, pe lîngă nume 

și prenume, în liste ei vor indica și patronimicul. 
2 IDEM 
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16.  Căruță Cătălin - 

17.  Garbuz Andrei - 

18.  Porcescu Stanislav - 

19.  Ceban Tatiana - 

20.  Perciun Serghei - 

21.  Agaci Elena - 

22.  Rezunic Alexandru - 

23.  Ichim Tatiana - 

24.  Livadar Gheorghe - 

25.  Covali Anatolie - 

26.  Odainic Igor - 

27.  Bogdan Cristina - 

28.  Anoşina Tatiana - 

29.  Anoșina Antonina - 

30.  Burlacu Alexandru - 

31.  Raiher Maxim - 

32.  Perşin Roman - 

33.  Ceban Maria - 

34.  Morari Ecaterina - 

35.  Morari Vitalii - 

36.  Grossu Serghei - 

37.  Morcov Denis - 

38.  Daud Vasile - 

 

Raportorul Rodica Ciubotaru – a făcut anumite precizări cu referire la notele de subsol ale anexei 

proiectului de hotărîre și a anunțat membrii grupului de inițiativă că, la necesitate, CICDE poate 

oferi cursuri de instruire în ceea ce privește procedura de colectare a semnăturilor. 

Raportorul a întrebat, de asemenea, dacă sunt careva obiecții asupra procesului de înregistrare a 

grupului de inițiativă. 

Obiecții nu s-au formulat. 

 

Președintele a supus votului proiectul de hotărîre. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 229 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei. 

 

5. S-A AUDIAT: 

Raportorul Maxim Lebedinschi  – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „cu 

privire la cererea de înregistrare a grupului de iniţiativă pentru susținerea candidatului la funcția de 

Președinte al Republicii Moldova, dl Anatol Plugaru”:  

 

„La data de 8 septembrie 2016, dl Anatol Plugaru, persoana propusă drept candidat la funcția 

de Președinte al Republicii Moldova din partea unui grup de inițiativă constituit de cetățeni cu drept 

de vot, a depus la Comisia Electorală Centrală cererea privind înregistrarea acestui grup de inițiativă 

cu următoarele documente anexate:  

a)  procesul-verbal din 8 septembrie 2016 al adunării de constituire a grupului de inițiativă 

privind desemnarea dlui Anatol Plugaru în calitate de candidat la funcția de Președinte al Republicii 



15 
 

Moldova și constituirea grupului de inițiativă pentru colectarea semnăturilor susținătorilor 

candidatului desemnat;  

b)  lista în original și în copie a cetățenilor participanți la adunarea de constituire a grupului de 

inițiativă pentru desemnarea candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova din 8 

septembrie 2016; 

c)  lista membrilor grupului de inițiativă, inclusiv versiunea electronică a listei; 

d)  declarația candidatului privind consimțămîntul de a fi susținut în calitate de candidat la 

funcția de Președinte al Republicii Moldova, conținînd și declarația pe propria răspundere privind 

întrunirea condițiilor constituționale referitoare la vîrstă, domiciliere pe teritoriul Republicii 

Moldova și posedare a limbii de stat;  

e)  copia de pe actul de identitate al candidatului, cu fișa de însoțire; 

f)  demersul în formă scrisă al conducătorului grupului de inițiativă privind desemnarea 

persoanei responsabile de finanțele grupului de inițiativă (trezorierul).  

Conform documentelor prezentate, adunarea de constituire a grupului de inițiativă pentru 

desemnarea candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova a avut loc la data de 8 

septembrie 2016, la care au participat 41 de cetățeni cu drept de vot. 

Potrivit procesului-verbal al adunării de constituire din 8 septembrie 2016, grupul de 

inițiativă a fost format din 45 de membri, iar în calitate de conducător al grupului de inițiativă a fost 

ales dl Alexandru Arseni.  

De asemenea, în cadrul ședinței conducătorului grupului de inițiativă i-a fost delegată 

competența în partea ce ține de desemnarea persoanei responsabile de finanțele grupului de 

inițiativă (trezorierul). Astfel, prin demersul conducătorului grupului de inițiativă în calitate de 

persoană responsabilă de finanțele grupului de inițiativă (trezorier) a fost desemnat dl Valeriu Bujor.  

Examinînd documentele prezentate, Comisia Electorală Centrală constată că procedura de 

desemnare a candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova și constituirea grupului de 

inițiativă au fost realizate cu respectarea cerințelor legale stabilite în acest sens.  

În cadrul examinării listei membrilor grupului de inițiativă pentru susținerea dlui Anatol 

Plugaru în calitate de candidat la funcția de Președinte al Republicii Moldova, s-a stabilit că cele 45 

de persoane propuse în calitate de membri ai grupului de inițiativă întrunesc cerințele legale pentru 

a fi înregistrate în această calitate și se încadrează în limita plafonului stabilit pentru componența 

numerică a grupurilor de inițiativă.  

Pornind de la faptul că prevederile legale ce țin de desemnarea candidatului la funcția de 

Președinte al Republicii Moldova și constituirea grupului de inițiativă în vederea susținerii 

candidatului la funcția respectivă au fost respectate, în temeiul art. 18, 38 alin. (10), 41, 100 și 103 

din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997 și în conformitate cu prevederile 

Regulamentului privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la alegerile 

pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale 

Centrale nr. 113 din 18 august 2016, ale Regulamentului privind finanțarea grupurilor de inițiativă, 

aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 114 din 18 august 2016, Comisia Electorală 

Centrală h o t ă r ă ș t e: 
 

1.  Se înregistrează grupul de iniţiativă, în număr de 45 de persoane (conform anexei), pentru 

colectarea semnăturilor în vederea susținerii dlui Anatol Plugaru în calitate de candidat la funcția 

de Președinte al Republicii Moldova. 

2.  Se confirmă în calitate de conducător al grupului de inițiativă dl Alexandru Arseni.  

3.  Se confirmă în calitate de persoană responsabilă de finanțe (trezorier) dl Valeriu Bujor. 

4.  Grupul de inițiativă va colecta semnăturile susținătorilor pînă la data de 29 septembrie 2016, 

în conformitate cu prevederile art. 42 și 102 din Codul electoral și ale capitolului III din 

Regulamentul privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la alegerile pentru 

funcția de Președinte al Republicii Moldova, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale 

nr. 113 din 18 august 2016. 
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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.” 

  

 

Anexă 

la hotărîrea Comisei Electorale Centrale 

 nr. 230 din 10 septembrie 2016 

 

Lista 

membrilor grupului de inițiativă pentru colectarea semnăturilor 

în vederea susținerii dlui Anatol Plugaru în calitate de candidat la  

funcția de președinte al Republicii Moldova 

 

Nr. 

d/o 
Numele Prenumele 

1.  Arseni Alexandru 

2.  Șompol Ilie 

3.  Bujor  Valeriu 

4.  Starșii Cătălin 

5.  Untilă Vladimir 

6.  Ciobu Emilian 

7.  Glazcov Vitali 

8.  Olaru Natalia 

9.  Spoială Alexandru 

10.  Moșneaga Diana 

11.  Popescu Dumitrița 

12.  Primac Albina 

13.  Perlog Cristina 

14.  Mihalaș Ion 

15.  Mamedov Daniel 

16.  Oborocean Adrian 

17.  Palienco Alexandru 

18.  Pripa Liviu 

19.  Mazur  Ion 

20.  Ranga  Dumitru 

21.  Lungu Elisaveta 

22.  Proca Tudor 

23.  Iordache Alexandru 

24.  Iepure Constantin 

25.  Moga Ulian 

26.  Popistaş Evghenii 

27.  Manolachi Eugenia 

28.  Iliescu Alina 

29.  Matcovschi Drăgălina 

30.  Lavric Alina 

31.  Listru Eugenia 

32.  Pretcu Alina 

33.  Nartea Evilina 
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34.  Matcin Alina 

35.  Latu Maria 

36.  Mereuță  Crina 

37.  Harea Valentin 

38.  Țanga Serghei 

39.  Popa  Dumitru 

40.  Vasiliev Larisa 

41.  Popa  Alexandru 

42.  Caldare Igor 

43.  Hîrștioagă Constantin 

44.  Dosca Ion 

45.  Calinovscaia Nicoleta 

 
 

Raportorul a întrebat persoanele vizate dacă au careva obiecții asupra procesului de înregistrare a 

grupului de inițiativă. 

Obiecții nu s-au formulat. 

 

Președintele a supus votului proiectul de hotărîre. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 230 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 

 

Dl Sergiu Gurduza – a intrat în sala de ședințe. 

 

6. S-A AUDIAT: (pct. 7 din Ordinea de zi a ședinței) 

Raportorul Sergiu Gurduza – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la cererea 

de înregistrare a grupului de iniţiativă pentru susținerea candidatului la funcția de Președinte al 

Republicii Moldova, dl Vasile Tarlev”:  

 

„La data de 9 septembrie 2016, dl Vasile Tarlev, persoana propusă drept candidat la funcția 

de Președinte al Republicii Moldova din partea unui grup de inițiativă constituit de cetățeni cu drept 

de vot, a depus la Comisia Electorală Centrală cererea privind înregistrarea acestui grup de inițiativă 

cu următoarele documente anexate:  

a)  procesul-verbal din 9 septembrie 2016 al adunării de constituire a grupului de inițiativă 

privind desemnarea dlui Vasile Tarlev în calitate de candidat la funcția de Președinte al Republicii 

Moldova și constituirea grupului de inițiativă pentru colectarea semnăturilor susținătorilor 

candidatului desemnat;  

b)  lista în original și în copie a cetățenilor participanți la adunarea de constituire a grupului de 

inițiativă pentru desemnarea candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova din 9 

septembrie 2016; 

c)  lista membrilor grupului de inițiativă, inclusiv versiunea electronică a listei; 

d)  declarația candidatului privind consimțămîntul de a fi susținut în calitate de candidat la 

funcția de Președinte al Republicii Moldova, conținînd și declarația pe propria răspundere privind 

întrunirea condițiilor constituționale referitoare la vîrstă, domiciliere pe teritoriul Republicii 

Moldova și posedare a limbii de stat;  
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e)  copia de pe actul de identitate al candidatului, cu fișa de însoțire; 

f)  demersul în formă scrisă al conducătorului grupului de inițiativă privind desemnarea 

persoanei responsabile de finanțele grupului de inițiativă (trezorierul).  

Conform documentelor prezentate, adunarea de constituire a grupului de inițiativă pentru 

desemnarea candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova a avut loc la data de 9 

septembrie 2016, la care au participat 28 de cetățeni cu drept de vot. 

Potrivit procesului-verbal al adunării de constituire din 9 septembrie 2016, grupul de 

inițiativă a fost format din 30 de membri, iar în calitate de conducător al grupului de inițiativă a fost 

ales dl Evghenie Beico. 

De asemenea, în cadrul ședinței conducătorului grupului de inițiativă i-a fost delegată 

competența în partea ce ține de desemnarea persoanei responsabile de finanțele grupului de 

inițiativă (trezorierul). Astfel, prin demersul datat cu 9 septembrie curent, conducătorul grupului de 

inițiativă l-a desemnat pe dl Vasile Caraman în calitate de persoană responsabilă de finanțele 

grupului de inițiativă (trezorier).  

Examinînd documentele prezentate, Comisia Electorală Centrală constată că procedura de 

desemnare a candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova și constituirea grupului de 

inițiativă au fost realizate cu respectarea cerințelor legale stabilite în acest sens.  

În cadrul examinării listei membrilor grupului de inițiativă pentru susținerea dlui Vasile 

Tarlev în calitate de candidat la funcția de Președinte al Republicii Moldova, s-a stabilit că cele 30 

de persoane propuse în calitate de membri ai grupului de inițiativă întrunesc cerințele legale pentru 

a fi înregistrate în această calitate și se încadrează în limita plafonului stabilit pentru componența 

numerică a grupurilor de inițiativă.  

Pornind de la faptul că prevederile legale ce țin de desemnarea candidatului la funcția de 

Președinte al Republicii Moldova și constituirea grupului de inițiativă în vederea susținerii 

candidatului la funcția respectivă au fost respectate, în temeiul art. 18, 38 alin. (10), 41, 100 și 103 

din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997 și în conformitate cu prevederile 

Regulamentului privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la alegerile 

pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale 

Centrale nr. 113 din 18 august 2016, ale Regulamentului privind finanțarea grupurilor de inițiativă, 

aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 114 din 18 august 2016, Comisia Electorală 

Centrală h o t ă r ă ș t e: 
 

1.  Se înregistrează grupul de iniţiativă, în număr de 30 de persoane (conform anexei), pentru 

colectarea semnăturilor în vederea susținerii dlui Vasile Tarlev în calitate de candidat la funcția de 

Președinte al Republicii Moldova. 

2.  Se confirmă în calitate de conducător al grupului de inițiativă dl Evghenie Beico. 

3.  Se confirmă în calitate de persoană responsabilă de finanțe (trezorier) dl Vasile Caraman.  

4.  Grupul de inițiativă va colecta semnăturile susținătorilor pînă la data de 29 septembrie 2016, 

în conformitate cu prevederile art. 42 și 102 din Codul electoral și ale capitolului III din 

Regulamentul privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la alegerile pentru 

funcția de Președinte al Republicii Moldova, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale 

nr. 113 din 18 august 2016. 

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.” 
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Anexă la 

hotărîrea Comisiei Electorale Centrale  

nr. 231 din 10 septembrie 2016 

 

Lista  

membrilor grupului de iniţiativă pentru colectarea semnăturilor  

în vederea susținerii dlui Vasile Tarlev în calitate de candidat  

la funcția de Președinte al Republicii Moldova 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Președintele a întrebat dacă sînt careva obiecții asupra procesului de înregistrare a grupului de 

inițiativă. 

Obiecții nu s-au formulat. 

 

Președintele a supus votului proiectul de hotărîre. 

 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____8___, Contra ____0____, Abținere___0___. 

Nr. 

d/o 
Numele Prenumele 

1.  Beico Evghenie 

2.  Roșca  Petru 

3.  Gordievscaia Raisa 

4.  Dodon Gheorghe 

5.  Demerji Sergiu 

6.  Zaicenco Radu 

7.  Arhip Alexandru 

8.  Popov Piotr 

9.  Șestacov Alexei 

10.  Ismailov Namig 

11.  Bacu Ivan 

12.  Kleimenov Serghei 

13.  Starciuc Nicolae 

14.  Sîrbu Iurie 

15.  Volkov Vladimir 

16.  Bogonovchi Petru 

17.  Rotaru Vladimir 

18.  Uța Victor 

19.  Pernai Vasili 

20.  Parlicov Gheorghi 

21.  Bragarenco Valentin 

22.  Goncearenco Iurie 

23.  Vulpe  Leonid 

24.  Evtodiev Semion 

25.  Mitriuc  Alexandr 

26.  Voitic Aurel 

27.  Mișina Nelli 

28.  Ursachi Constantin 

29.  Morari Iurie 

30.  Poian Petru 
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S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 231 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 

 

Președintele ședinței, dna Alina Russu – a remarcat prezența în sală a reprezentanților unui 

partid politic care au venit să depună listele de subscripție și a salutat prezența în sală a dlor Slusari 

și A. Nastase din partea Partidului Politic „Platforma Demnitate și Adevăr” și a anunțat despre 

absența din țară a dlui V. Gafton, responsabil de recepționarea listelor de subscripție din partea 

acestui grup de inițiativă.  

În acest context, dna Alina Russu a informat despre faptul că dl Maxim Lebedinschi a fost 

delegat pentru a recepționa listele de subsripție și actele prezentate. De asemenea, președintele 

ședinței a întrebat dacă dnii Slusari și Năstase nu sînt împotriva acestei decizii. 

Dl Andrei Nastase – a răspuns că potrivit Regulamentului, în zilele de sîmbătă nu pot fi 

recepționate listele de subscripție și actele necesare în vederea înregistrării concurenților electorali 

și a solicitat Comisiei să nu încalce legislația în vigoare. 

Dna Alina Russu – a precizat că dl Andrei Nastase este un cetățean care are dreptul de a 

participa la ședința Comisiei. Totodată, președintele a mai întrebat încă o dată dacă membrii 

respectivului grup de inițiativă sînt de acord ca dl M. Lebedinschi să recepționeze pachetul de acte  

și listele de subscripție ale grupului. 

Dl Andrei Nastase – a făcut în mod repetat trimitere la prevederile Codului electoral și ale 

Regulamentului privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la alegerile 

pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale 

Centrale nr. 113 din 18 august 2016 și a rugat membrii Comisiei Electorale Centrale să nu încalce 

legea, după care a părăsit sala de ședințe.  

Dl Iurie Ciocan – a solicitat președintelui ședinței să fie respectată ordinea de zi aprobată. 

Orice alte chestiuni ce țin de grupurile de inițiativă să fie examinate în afara ședinței CEC. 

Dna Alina Russu – a solicitat respect față de instituția CEC și respectarea ordinii în sala de 

ședințe și a solicitat să fie deconectat microfonul dlui Năstase pentru a continua ședința Comisiei.  

De asemenea, președintele ședinței a făcut un apel către reprezentanții mass-media cu drept 

de participare la ședință să respecte ordinea în ședință și să nu perecliteze desfășurarea acesteia. 

 

Dnii S. Gurduza și M. Lebedinschi – au ieșit din sala de ședințe. 

 

7. S-A AUDIAT: (pct. 8 din Ordinea de zi a ședinței) 

Raportorul Alina Russu – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la cererea 

de înregistrare a grupului de iniţiativă pentru susținerea candidatului la funcția de Președinte al 

Republicii Moldova, dna Maia Laguta”:  

 

„La data de 9 septembrie 2016, dna Maia Laguta, persoana propusă drept candidat la funcția 

de Președinte al Republicii Moldova din partea unui grup de inițiativă constituit de cetățeni cu drept 

de vot, a depus la Comisia Electorală Centrală cererea privind înregistrarea acestui grup de inițiativă 

cu următoarele documente anexate:  

a)  procesul-verbal din 8 septembrie 2016 al adunării de constituire a grupului de inițiativă 

privind desemnarea dnei Maia Laguta în calitate de candidat la funcția de Președinte al Republicii 

Moldova și constituirea grupului de inițiativă pentru colectarea semnăturilor susținătorilor 

candidatului desemnat;  

b)  lista membrilor grupului de inițiativă, inclusiv versiunea electronică a listei; 

c)  declarația candidatului privind consimțămîntul de a fi susținut în calitate de candidat la 

funcția de Președinte al Republicii Moldova, conținînd și declarația pe propria răspundere privind 

întrunirea condițiilor constituționale referitoare la vîrstă, domiciliere pe teritoriul Republicii 

Moldova și posedare a limbii de stat;  



21 
 

d)  copia de pe actul de identitate al candidatului, cu fișa de însoțire; 

e)  demersul în formă scrisă al conducătorului grupului de inițiativă privind desemnarea 

persoanei responsabile de finanțele grupului de inițiativă (trezorierul).  

Conform documentelor prezentate, adunarea de constituire a grupului de inițiativă pentru 

susținerea candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova a avut loc la data de 8 

septembrie 2016, la care au participant 50 de cetățeni cu drept de vot.  

Potrivit procesului-verbal al ședinței adunării de constituire din 8 septembrie 2016, grupul 

de inițiativă a fost format din 62 membri, iar în calitate de conducător al grupului de inițiativă a fost 

ales dl Ruslan Orugialiev.  

De asemenea, în cadrul ședinței conducătorului grupului de inițiativă i-a fost delegată 

competența în partea ce ține de desemnarea persoanei responsabile de finanțele grupului de inițiativă 

(trezorierul). Astfel, prin demersul datat cu 9 septembrie curent, conducătorul grupului de inițiativă 

a desemnat-o pe dna Tatiana Grebeniuc în calitate de persoană responsabilă de finanțele grupului 

de inițiativă (trezorier).  

Examinînd documentele prezentate, Comisia Electorală Centrală constată că procedura de 

desemnare a candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova și constituirea grupului de 

inițiativă au fost realizate cu respectarea cerințelor legale stabilite în acest sens.  

În cadrul examinării listei membrilor grupului de inițiativă pentru susținerea dnei Maia 

Laguta în calitate de candidat la funcția de Președinte al Republicii Moldova, s-a stabilit că cele 62 

de persoane propuse în calitate de membri ai grupului de inițiativă întrunesc cerințele legale pentru 

a fi înregistrate în această calitate și se încadrează în limita plafonului stabilit pentru componența 

numerică a grupurilor de inițiativă.  

Pornind de la faptul că prevederile legale ce țin de desemnarea candidatului la funcția de 

Președinte al Republicii Moldova și constituirea grupului de inițiativă în vederea susținerii 

candidatului la funcția respectivă au fost respectate, în temeiul art. 18, 38 alin. (10), 41, 100 și 103 

din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997 și în conformitate cu prevederile 

Regulamentului privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la alegerile 

pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale 

Centrale nr. 113 din 18 august 2016, ale Regulamentului privind finanțarea grupurilor de inițiativă, 

aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 114 din 18 august 2016, Comisia Electorală 

Centrală h o t ă r ă ș t e: 
 

1. Se înregistrează grupul de iniţiativă, în număr de 62 persoane (conform anexei), pentru 

colectarea semnăturilor în vederea susținerii dnei Maia Laguta în calitate de candidat la funcția de 

Președinte al Republicii Moldova.  

2. Se confirmă în calitate de conducător al grupului de inițiativă dl Ruslan Orugialiev.  

3. Se confirmă în calitate de persoană responsabilă de finanțe (trezorier) dna Tatiana 

Grebeniuc. 

4. Grupul de inițiativă va colecta semnăturile susținătorilor pînă la data de 29 septembrie 

2016, în conformitate cu prevederile art. 42 și 102 din Codul electoral și ale capitolului III din 

Regulamentul privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la alegerile pentru 

funcția de Președinte al Republicii Moldova, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 

113 din 18 august 2016. 

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.” 
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Anexă la 

hotărîrea Comisiei Electorale Centrale  

nr. 232 din 10 septembrie 2016 

 

Lista  

membrilor grupului de iniţiativă pentru colectarea semnăturilor  

în vederea susținerii dnei Maia Laguta în calitate de candidat  

la funcția de Președinte al Republicii Moldova 

 

Nr. 

d/o 
Numele Prenumele 

1.  Orugialiev Ruslan 

2.  Răileanu Elena 

3.  Efimenco Iurie 

4.  Samoilenco Valentina 

5.  Lozovan Tatiana 

6.  Vîrtosu Iana 

7.  Popușoi Aurelia 

8.  Bîstrițchi Evghenii 

9.  Glivici Nelli 

10.  Efimenco Liudmila 

11.  Stănescu Valentina 

12.  Alexeev Viorica 

13.  Ababii Aurica 

14.  Cerguţa Irina 

15.  Catîndala Agafia 

16.  Catîndala Victor 

17.  Grebeniuc Tatiana 

18.  Surugiu Ana 

19.  Pasecinic Igor 

20.  Ciobanu Roman 

21.  Rotari Ion 

22.  Anton Sergiu 

23.  Ciumac Ghenadie 

24.  Cazac Rodica 

25.  Ciumac Tatiana 

26.  Bînzari Ina 

27.  Chiriac Pavel 

28.  Cucer Tamara 

29.  Cucer Mihail 

30.  Cucer Artur 

31.  Cucer Anastasia 

32.  Vulpe Eudochia 

33.  Vulpe Mariana 

34.  Braguța Zinaida 

35.  Sîtnic Vadim 

36.  Pasecinic Svetlana 

37.  Pasecinic Victor 

38.  Flocea Maria 

39.  Flocea Vasile 
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Raportorul a întrebat dacă sînt careva obiecții asupra procesului de recepționare și verificare a 

documentelor prezentate CEC în vederea înregistrării grupului de inițiativă. 

Obiecții nu s-au formulat. 

 

Președintele a supus votului proiectul de hotărîre și a constatat prezența a 6 membri ai Comisiei în 

momentul votării (nu sînt prezenți în sală dnii V. Gafton, S. Gurduza și M. Lebedinschi). 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____6____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 232 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 

 

 

8. S-A AUDIAT: (pct. 6 din Ordinea de zi a ședinței) 

Raportorul Rodica Ciubotaru – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „cu privire la 

cererea de înregistrare a grupului de iniţiativă pentru susținerea candidatului la funcția de Președinte al 

Republicii Moldova, dna Geta Savițcaia”:  

„La data de 9 septembrie 2016, dna Geta Savițcaia, persoana propusă drept candidat la 

funcția de Președinte al Republicii Moldova din partea unui grup de inițiativă constituit de cetățeni 

cu drept de vot, a depus la Comisia Electorală Centrală cererea privind înregistrarea acestui grup de 

inițiativă cu următoarele documente anexate:  

a)  procesul-verbal din 7 septembrie 2016 al adunării de constituire a grupului de inițiativă 

privind desemnarea dnei Geta Savițcaia în calitate de candidat la funcția de Președinte al Republicii 

Moldova și constituirea grupului de inițiativă pentru colectarea semnăturilor susținătorilor 

candidatului desemnat;  

b)  lista membrilor grupului de inițiativă, inclusiv versiunea electronică a listei; 

40.  Veverița Valentina 

41.  Braguța Pavel 

42.  Bobeico Elena 

43.  Bobeico Vasile 

44.  Șumleanschi Ion 

45.  Tocan Vasile 

46.  Tocan Valentina 

47.  Tocan Oxana 

48.  Dobrovolschii Alexei 

49.  Tricolici Petru 

50.  Gîlca Ștefan 

51.  Bahu Alexandru 

52.  Morţun Alexandru 

53.  Olari Andrei 

54.  Doroş Octavian 

55.  Fomit Ion 

56.  Cara Andrei 

57.  Grecu Ilie 

58.  Sandu Sergiu 

59.  Şeremet Sergiu 

60.  Iaţîşin Marin 

61.  Moiseenco Alexandru 

62.  Williams Artur 
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c)  declarația candidatului privind consimțămîntul de a fi susținut în calitate de candidat la 

funcția de Președinte al Republicii Moldova, conținînd și declarația pe propria răspundere privind 

întrunirea condițiilor constituționale referitoare la vîrstă, domiciliere pe teritoriul Republicii 

Moldova și posedare a limbii de stat;  

d)  copia de pe actul de identitate al candidatului, cu fişa de însoţire; 

Conform documentelor prezentate, adunarea de constituire a grupului de inițiativă pentru 

desemnarea candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova a avut loc la data de 7 

septembrie 2016, la care au participat 25 cetățeni cu drept de vot. 

Potrivit procesului-verbal al adunării de constituire din 7 septembrie 2016, grupul de 

inițiativă a fost format din 25 membri, iar în calitate de conducător al grupului de inițiativă a fost 

aleasă dna Geta Savițcaia. De asemenea, în cadrul adunării de constituire membrii grupului de 

inițiativă au decis că activitatea lor se va desfășura pe bază de voluntariat, fără a desemna o persoană 

responsabilă de finanțele grupului de inițiativă (trezorierul).     

Examinînd documentele prezentate, Comisia Electorală Centrală constată că procedura de 

desemnare a candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova și constituirea grupului de 

inițiativă au fost realizate cu respectarea cerințelor legale stabilite în acest sens. 

În cadrul examinării listei membrilor grupului de inițiativă pentru susținerea dnei Geta 

Savițcaia în calitate de candidat la funcția de Președinte al Republicii Moldova, s-a stabilit că cele 

25 de persoane propuse în calitate de membri ai grupului de inițiativă întrunesc cerințele legale 

pentru a fi înregistrate în această calitate și se încadrează în limita plafonului stabilit pentru 

componența numerică a grupurilor de inițiativă.  

Pornind de la faptul că prevederile legale ce țin de desemnarea candidatului la funcția de 

Președinte al Republicii Moldova și constituirea grupului de inițiativă în vederea susținerii 

candidatului la funcția respectivă au fost respectate, în temeiul art. 18, 41, 100 și 103 din Codul 

electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997 și în conformitate cu prevederile Regulamentului 

privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la alegerile pentru funcția de 

Președinte al Republicii Moldova, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 113 din 

18 august 2016, ale Regulamentului privind finanțarea grupurilor de inițiativă, aprobat prin 

hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 114 din 18 august 2016, Comisia Electorală Centrală 

h o t ă r ă ș t e: 
 

1. Se înregistrează grupul de iniţiativă, în număr de 25 persoane (conform anexei), pentru 

colectarea semnăturilor în vederea susținerii dnei Geta Savițcaia în calitate de candidat la funcția de 

Președinte al Republicii Moldova. 

2. Se confirmă în calitate de conducător al grupului de inițiativă dna Geta Savițcaia. 

3. Grupul de inițiativă va colecta semnăturile susținătorilor pînă la data de 29 septembrie 

2016, în conformitate cu prevederile art. 42 și 102 din Codul electoral și ale capitolului III din 

Regulamentul privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la alegerile pentru 

funcția de Președinte al Republicii Moldova, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 

113 din 18 august 2016. 

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.” 
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Anexă 

la hotărîrea Comisei Electorale Centrale 

 nr. 233 din 10 septembrie 2016 

 

Lista 

membrilor grupului de iniţiativă pentru colectarea semnăturilor  

în vederea susținerii dnei Geta Savițcaia în calitate de candidat  

la funcția de Președinte al Republicii Moldova 

 

Nr. 

d/o 
Numele Prenumele 

1.  Savițcaia Geta 

2.  Burcatîi Boris 

3.  Cebotari Raisa 

4.  Garabajiu Liusea 

5.  Oprea Lilia 

6.  Suru Mihai 

7.  Gordiciuc Diana 

8.  Ungurean Svetlana 

9.  Burduja Maria 

10.  Chetrari Parascovia 

11.  Chetrari Ghenadii 

12.  Tabun Aliona 

13.  Tabun Nelu 

14.  Ciumac Nelea 

15.  Rotari Vitalie 

16.  Țurcan Valeriu 

17.  Ursachi Ludmila 

18.  Gherega Ştefan 

19.  Popovici Victoria 

20.  Semeniuc Ion 

21.  Oboroc Valentina 

22.  Badan Andrei 

23.  Burduja Nelea 

24.  Tcaci Tatiana 

25.  Țurcan Galina 

 

Raportorul a întrebat dacă sînt careva obiecții asupra procesului de recepționare și verificare a 

documentelor prezentate CEC în vederea înregistrării grupului de inițiativă. 

Obiecții nu s-au formulat. 

 

Președintele a supus votului proiectul de hotărîre. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____6____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 233 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 
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Dl Sergiu Gurduza – a revenit în sala de ședințe. 

 

9. S-A AUDIAT: 

 Raportorul Sergiu Gurduza – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „pentru 

completarea anexei la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 180 din 6 septembrie 2016 „Cu 

privire la cererea de înregistrare a grupului de inițiativă pentru susținerea candidatului la funcția de 

Președinte al Republicii Moldova, dna Vitalia Pavlicenco”:  

 

„La 9 septembrie 2016 dna Vitalia Pavlicenco a depus la Comisia Electorală Centrală un 

demers, prin care solicită completarea listei membrilor grupului de inițiativă, la care sînt anexate 

următoarele documente: 

a) procesul-verbal din 8 septembrie 2016 privind cooptarea unor cetățeni cu drept de vot în 

calitate de membri ai grupului de inițiativă pentru colectarea semnăturilor susținătorilor candidatului 

desemnat, al ședinței grupului de inițiativă privind desemnarea dnei Vitalia Pavlicenco în calitate 

de candidat la funcția de Președinte al Republicii Moldova;  

b) lista membrilor înaintați pentru completarea grupului de inițiativă, inclusiv versiunea 

electronică a listei; 

c) lista în original și în copie a membrilor grupului de inițiativă privind desemnarea dnei 

Vitalia Pavlicenco în calitate de candidat la funcția de Președinte al Republicii Moldova, participanți 

la ședința din 8 septembrie 2016. 

Ședința grupului de inițiativă privind desemnarea dnei Vitalia Pavlicenco în calitate de 

candidat la funcția de Președinte al Republicii Moldova a avut loc la data de 8 septembrie 2016, în 

municipiul Chișinău. La ședință au participat 42 din cei 70 membri ai grupului de inițiativă. 

În temeiul art. 18 și 103 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 și în 

conformitate cu prevederile pct.12 lit. c) și pct. 17 din Regulamentului privind particularitățile de 

desemnare și înregistrare a candidaților la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii 

Moldova, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 113 din 18 august 2016, Comisia 

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

1.  Anexa la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 180 din 6 septembrie 2016 „Cu privire 

la cererea de înregistrare a grupului de inițiativă pentru susținerea candidatului la funcția de 

Președinte al Republicii Moldova, dna Vitalia Pavlicenco” se completează, conform listei anexate. 

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

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.” 

 

 

Anexă la 

hotărîrea Comisiei Electorale Centrale  

nr. 234 din 10 septembrie 2016 

 

Lista  

persoanelor care se includ în componența grupului de iniţiativă pentru colectarea 

semnăturilor în vederea susținerii dnei Vitalia Pavlicenco în calitate de candidat la funcția 

de Președinte al Republicii Moldova 

Nr. 

d/o 
Numele Prenumele 

1.  Ciobanu Ion 

2.  Andrieş Andrei 

3.  Ursu Maria 

4.  Muntean Iurie 

5.  Fetescu Artemii 

6.  Cucuruzeanu Ion 
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7.  Lungu Rita 

8.  Dumbravă Mihai 

9.  Borş Angela 

10.  Pavel Lidia 

11.  Prohniţchi Eleonora 

12.  Ghieş Ion 

13.  Iliescu Mihail 

14.  Cucu Alexandra 

15.  Baciu Igor 

16.  Gargaun Pavel 

17.  Casuţa Anatolie 

18.  Mîrza Ion 

19.  Talmaci Valentin 

20.  Talmaci Nina 

21.  Postica Ion 

22.  Ţîmbalist Petru 

23.  Zavatin Leonid 

24.  Ceşmedji Ivan 

25.  Sacaluş Ivan 

26.  Garet Ion 

27.  Ţurcanu Ecaterina 

28.  Secrieru Valeriu 

29.  Racu Grigore 

30.  Fridjoi Raisa 

 

Raportorul, dl Sergiu Gurduza – a întrebat dacă sunt careva obiecții sau recuzări față de 

grupul de lucru nr. 6 care a elaborat respectivul proiect de hotărîre. Totodată, dl Sergiu Gurduza a 

ținut să precizeze că lucrurile declarate în comunicatul de presă al CEC la subiectul ce ține de 

Registrul de stat al alegătorului nu reflectă poziția tuturor membrilor Comisiei. 

 

Președintele ședinței a supus votului proiectul de hotărîre prezentat de raportor. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 234 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei. 

 

Dl Sergiu Gurduza – a ieșit din sala de ședințe. 

 

10. S-A AUDIAT: 

Raportorul Rodica Ciubotaru – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire 

la acreditarea unui observator internațional din partea Ambasada Republicii Italiene în Republica 

Moldova, în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 

2016”:  

„Ambasada Republicii Italiene în Republica Moldova a înaintat Comisiei Electorale 

Centrale un demers privind acreditarea unei persoane în calitate de observator internațional în 

vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016.  
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În temeiul art. 18 şi 63 alin. (3) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 și 

în conformitate cu pct. 5 şi 15 din Regulamentul privind statutul observatorilor şi procedura de 

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

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

 

1. Se acreditează în calitate de observator internațional dl Sabbieti Gianni (cetăţean al 

Republicii Italiene, paşaport nr. SA0046963) în vederea monitorizării alegerilor Președintelui 

Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 din partea Ambasadei Republicii Italiene în Republica 

Moldova.  

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

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

aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 332 din 24 octombrie 2006, precum şi de 

tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte. 

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

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

privind protecţia datelor cu caracter personal.” 

 

Președintele a solicitat propuneri la proiectul de hotărîre înaintat.  

 

În lipsa acestora, președintele a supus votului proiectul de hotărîre și a constatat absența dlui 

Gurduza de la procedura de vot. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____6____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 235 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 

 

 

11. S-A AUDIAT: 

Raportorul Rodica Ciubotaru – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

înregistrarea dlui Marian Lupu în calitate de candidat la funcţia de Președinte al Republicii Moldova, 

desemnat de către Partidul 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 septembrie 2016, dl Marian Lupu, candidat la funcţia de Președinte al Republicii 

Moldova, desemnat de către Partidul Democrat din Moldova, a depus la Comisia Electorală Centrală 

demersul de înregistrare în calitate de candidat la alegerile prezidențiale din 30 octombrie 2016, cu 

următoarele documente anexate: 

a) listele de subscripție numerotate și sistematizate; 

b) datele biografice ale candidatului; 

c) declaraţia candidatului privind consimţămîntul de a candida la alegerile pentru funcţia de 

Președinte al Republicii Moldova, conţinînd şi declaraţia pe propria răspundere despre lipsa 

interdicţiilor legale/judecătoreşti de a candida. 

d) declaraţia candidatului privind averea imobiliară și mobilă, depunerile bancare, hîrtiile de 

valoare, sumele primite ca moştenire şi veniturile din ultimii 2 ani precedenţi anului în care se 

efectuează alegerile, precum şi sursele acestor venituri, inclusiv veniturile din fondurile de investiţii, 

sub formă de dobîndă, din darea în arendă a proprietăţii etc.; 
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e) certificatul de sănătate al candidatului pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, 

eliberat de instituţia medicală la care acesta se află în evidenţă; 

f) copia de pe actul de identitate al candidatului, cu fişa de însoţire; 

g) procesul-verbal nr. 11 din 31 august 2016 al ședinței Consiliului Politic Național  al 

Partidului Democrat din Moldova privind desemnarea reprezentantului cu drept de vot consultativ 

în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanţe (trezorierul); 

h) demersul privind desemnarea reprezentantului cu drept de vot consultativ al candidatului 

în Comisia Electorală Centrală; 

i) demersul privind desemnarea persoanei responsabile de finanțele candidatului 

(trezorierul). 

Comisia constată că declarația despre suspendarea, pe durata campaniei electorale, a 

funcţiilor deţinute pentru persoanele care cad sub incidența art. 13 alin. (3) din Codul electoral nu 

trebuie să fie depusă, deoarece funcția de deputat, deținută la moment de dl Marian Lupu, nu cade 

sub incidența acestor prevederi legale.  

La setul de documente prezentat Comisiei este anexat simbolul electoral al candidatului 

Marian Lupu în vederea imprimării în buletinul de vot – trei trandafiri, care cresc dintr-o tulpină, 

încununaţi de un semicerc, avînd la bază inscripţia în limba de stat „PDM”, reprodusă cu litere 

majuscule. 

În calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ al candidatului în Comisia Electorală 

Centrală a fost desemnat dl Vadim Moțarschi, pentru care a fost prezentat actul ce atestă deținerea 

studiilor superioare juridice. În calitate de persoană responsabilă de finanţele candidatului 

(trezorierul) a fost desemnată dna Nina Scutaru. 

Materialele depuse au fost verificate şi s-a constatat că acestea corespund rigorilor Codului 

electoral. 

Conform actului de predare-recepționare a documentelor și listelor de subscripție prezentate 

de dl Marian Lupu, Comisia Electorală Centrală a recepționat spre verificare 877 de liste de 

subscripție cu 25499 de semnături ale susținătorilor, numeric declarate de candidat, din 29 de unități 

administrativ-teritoriale de nivelul al doilea, pentru susținerea dlui Marian Lupu în calitate de 

candidat la funcția de Președinte al Republicii Moldova. Totodată, Comisia reține că 123 de liste au 

fost restituite fără a fi supuse verificării, deoarece numărul de semnături depășea plafonul maxim 

stabilit. 

În urma verificării autenticității datelor din listele de subscripție, în număr de 563, conţinînd 

16541 semnături, 1384 semnături au fost declarate nule și neavenite. Totodată, s-a stabilit că din 

totalul de semnături procesate, 15157 semnături se consideră valabile și întrunesc cerințele legale 

pentru susținerea candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova, încadrîndu-se în 

limita cerințelor stabilite în art. 102 alin. (1) și (2) din Codul electoral. În aceste condiții, grupul de 

lucru a decis sistarea procesului de verificare a listelor de subscripție, pe motiv că cerințele minime 

stabilite de lege au fost întrunite. 

Totodată, Comisia reține că grupul de inițiativă constituit în susținerea candidatului Marian 

Lupu a respectat prevederile pct. 16 lit. a) al Regulamentului privind finanțarea grupurilor de 

inițiativă, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 114 din 18 august 2016, și la 5 septembrie 2016 a depus 

raportul privind fluxul mijloacelor bănești. Potrivit informației conținute în raport, grupul de 

inițiativă în perioada de activitate a  acumulat venituri sub forma de donații din partea persoanelor 

fizice în sumă de 90266,80 lei și a efectuat cheltuieli pentru combustibil și materiale (rechizite de 

birou) în sumă totală de 90266,80 lei. 

Informația privind fluxul mijloacelor bănești în contul ”Destinat grupului de inițiativă” 

pentru perioada 02.09.-05.09.2016 a fost prezentată  la data de 6 septembrie și de instituția bancară 

unde a fost deschis contul. La fel, în data de 6 septembrie la Comisie a fost depus certificatul bancar 

din care reiesă închiderea contului ”Destinat grupului de inițiativă” de către grupul de inițiativă 

pentru susținerea candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova, dl Marian Lupu, 

constituit de către Partidul Democrat din Moldova. 
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Pornind de la faptul că prevederile legale ce țin de desemnarea și înregistrarea candidatului 

la funcția de Președinte al Republicii Moldova au fost respectate, în temeiul art. 13, 15, 18, 26, 38 

alin. (2) lit. a), 41, 44, 48 alin. (4), 100, 101 și 102 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 

1997 și în conformitate cu prevederile Regulamentului privind particularitățile de desemnare și 

înregistrare a candidaților la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova, aprobat 

prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 113 din 18 august 2016, și a Regulamentului privind 

modul de întocmire, autentificare, prezentare şi verificare a listelor de subscripţie, aprobat prin 

hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2682 din 1 octombrie 2014, Comisia Electorală Centrală 

h o t ă r ă ș t e: 

 

1. Se înregistrează dl Marian Lupu în calitate de candidat la funcţia de Președinte al 

Republicii Moldova din partea Partidului Democrat din Moldova pentru alegerile prezidențiale din 

30 octombrie 2016. 

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

funcția de Președinte al Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 – trei trandafiri, care cresc dintr-

o tulpină, încununaţi de un semicerc, avînd la bază inscripţia în limba de stat „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 Vadim Moțarschi. 

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

5. Se ia act de raportul grupului de inițiativă privind fluxul mijloacelor bănești conform 

situației din 5 septembrie 2016, constatîndu-se ca fiind întocmit în corespundere cu prevederile 

Regulamentului privind finanțarea grupurilor de inițiativă, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 114 din 

18 august 2016. 

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.” 

 

 

Președintele a solicitat membrilor Comisiei să pună întrebări și să înainteze propuneri. 

 

 

ÎNTREBĂRI: 

Dl Iurie Ciocan – a întrebat raportorul care va fi statutul de mai departe a grupului de inițiativă în 

susținera candidatului Marian  Lupu și dacă acesta mai are dreptul să activeze odată ce va fi 

înregistrat concurentul electoral. 

Dna Rodica Ciubotaru – a precizat că acest grup de inițiativă și-a încheiat activitatea odată cu 

prezentarea listelor de subscripție la CEC. 

Dl Vladimir Șarban – a întrebat conducătorul grupului de inițiativă dacă cunoaște careva informații 

privind impedimentele întîlnite în procesul de colectare a semnăturilor. 

Dna Rodica Ciubotaru – a solicitat ca reprezentanții candidatului M. Lupu, prezenți în sală, dnii 

Eugen Nichiforciuc și Vadim Moțarschi, să se expună asupra procesului de verificare a listelor de 

subscripție. 

Dl Eugen Nichiforciuc – a răspuns că grupul de inițiatuivă nu are obiecții față de proiectul de 

hotărîre prezentat. 

Dl Vladimir Șarban – a precizat că de fapt s-a referit la impedimentele care ar fi fost întîlnite în 

procesul de colectare a semnăturilor și de autentificare a listelor de subscripție. 

Dna Rodica Ciubotaru – a menționat că reprezentanții candidatului vor primi și o notă informativă 

cu toate neregulile constatate de grupul de lucru. 

Dl Vadim Moțarschi – a precizat că listele, pe care grupul de inițiativă le-a considerat neconforme, 

nici nu au fost prezentate spre verificare grupului de lucru, iar acest fapt nu poate constitui un 

impediment pentru înregistrarea candidatului Marian Lupu în cursa prezidențială. 
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Dna Alina Russu – a solicitat raportorului să anunțe dacă au fost depuse contestații vizavi de 

procesul de colectare a semnăturilor sau față de procedura de recepționare și verificare a pachetului 

de acte depus la CEC de către grupul de inițiativă în susținerea candidatului M. Lupu.  

Dna Rodica Ciubotaru – a precizat că vizavi de setul de documente prezentat de către candidatul 

desemnat, dl M. Lupu, a parvenit o singură solicitare, depusă de către primarul satului Mateuți, 

raionul Rezina, cu privire la verificarea sau confirmarea autenticității listei de subscripție din această 

localitate. În urma verificării, s-a constatat că lista de subscripție din satul respectiv era autentificată 

cu ștampila Consiliului sătesc Mateuți. Raportorul a menționat că procesul de verificare și 

autentificare a datelor din listele de subscripție a fost monitorizat și de către reprezentanții „Promo-

LEX”, fapt ce poate fi confirmat de către dl Alexandru Postică, prezent în sală. 

 

Președintele a supus votului proiectul de hotărîre. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____6____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 236 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți. 

 

DIVERSE: 
Președintele CEC, dna Alina Russu – a felicitat primul concurent electoral inclus în cursa pentru 

alegerile prezidențiale din 30 octombrie 2016 și s-a adresat conducătorilor grupurilor de inițiativă 

înregistrate în cadrul ședinței cu rugămintea de a ridica copiile de pe hotărîrile de înregistrare, listele 

de subscripție și legitimațiile pentru a putea începe chiar de azi colectarea semnăturilor. De 

asemenea, a facut anumite precizări asupra cadrului legal ce ține de colectarea semnăturilor, în 

special asupra faptului că toate grupurile de inițiativă pot beneficia de instruirea oferită de CICDE. 

Dl Vladimir Șarban – a cerut să se concretizeze dacă Platforma Demnitate și Adevăr a fost invitată 

anume azi la CEC pentru a depune listele de subscripție, sau reprezentanții acestei formațiuni au 

venit din proprie inițiativă. Dl Vladimir Șarban a întrebat care au fost de fapt motivele altercațiilor 

verbale din timpul ședinței. 

Dna Alina Russu – a precizat că CEC nu invită grupurile de inițiativă pentru depunerea setului de 

acte în anumite zile. Este la discreția grupurilor de inițiativă de a-și stabili agenda, respectiv, sînt în 

drept să o facă cînd ei înșiși decid. 

Dl Iurie Ciocan –  a precizat că stabilirea datei depunerii pachetului de acte aparține doar grupului 

de inițiativă, imediat după încheierea activității de colectare a semnăturilor și după pregătirea 

întregului pachet de acte necesare în vederea înregistrării concurentului electoral. 

Dna Alina Russu – a făcut o invitație către toți liderii partidelor politice și candidații desemnați la 

funcția de Președinte al RM să dea curs invitației CEC și să participe, luni, 12 septembrie curent, 

ora 14.00, la întrevederea care va avea loc în incinta Comisiei și în cadrul căreia vor fi discutate mai 

multe aspecte legate de scrutinul prezidențial din acest an. 

  

Președintele a declarat ședința închisă. 

 

 

Președintele ședinței                                                                                                   Alina RUSSU 

 

 

Secretarul ședinței                                                                                          Veaceslav AGRIGOROAE 
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