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PROCES-VERBAL nr. 43 

al ședinței extraordinare 

din 12.11.2016, ora 14:00 

 

Statut ședință: deliberativă 

Președinte al ședinței: dna Alina Russu 

Secretar al ședinței: dl Veaceslav Agrigoroae 

 

Președintele a constatat prezența la începutul ședinței a 7 membri ai Comisiei.  

Absenți de la ședință sunt dnii Veaceslav Agrigoroae și Vasile Gafton. 

 

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

 

Dna Alina Russu – a făcut un anunț referitor la unele deficiențe ale procesului de organizare a 

alegerilor în 2 secții de votare din străinătate, fapt pentru care a propus o pauză și a solicitat 

membrilor Comisiei să se întrunească în sala de protocol.  

 

Membrii CEC au acceptat unanim întreruperea ședinței pentru 10 min. 

La ora 14.15 ședința a fost reluată. 

 

Președintele a constatat prezența a 8 membri ai Comisiei. Absent de la ședință este dl Andrei 

Volentir. 

 

Președintele ședinței a propus includerea la pct. 1 al ordinii de zi subiectul ce vizează retipărirea 

buletinelor de vot pentru 2 secții de votare „Cu privire la demersul nr. CEC-7/2821 din 12 noiembrie 

2016 al Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene”.  

 

Iurie Ciocan – a propus să fie completată ordinea de zi cu proiectul de hotărîre „Cu privire la 

contestaţia nr. CEC-10/43 din 11 noiembrie 2016 depusă de dl Vadim Filipov, reprezentantul cu 

drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală al candidatului la funcția de Președinte al 

Republicii Moldova, dl Igor Dodon” ,  argumentînd necesitatea includerii în ordinea de zi prin faptul 

că CEC este obligat să examineze toate contestațiile pînă în ziua alegerilor. 

 

În lipsa altor propuneri, președintele a pus la vot ordinea de zi cu 10 subiecte. 

 

ORDINEA DE ZI 

1. Cu privire la demersul nr. CEC-7/2821 din 12 noiembrie 2016 al Ministerului Afacerilor 

Externe și Integrării Europene  

Raportor:  

2. Cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Rețelei Europene a 

Organizațiilor de Monitorizare a Alegerilor (ENEMO) și înregistrarea interpreților la turul al doilea 

de scrutin pentru alegerea Președintelui Republicii Moldova din 13 noiembrie 2016 

Raportor: Rodica Ciubotaru 
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3. Cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea organizației „Committee for 

Open Democracy” din Statele Unite ale Americii în vederea monitorizării turului al doilea de scrutin 

pentru alegerea Președintelui Republicii Moldova din 13 noiembrie 2016 

Raportor: Rodica Ciubotaru 

4. Cu privire la contestația nr. CEC-10/40 din 8 noiembrie 2016 depusă de dl Vadim Filipov, 

reprezentantul cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală al candidatului la funcția 

de Președinte al Republicii Moldova, dl Igor Dodon 

Raportor: Sergiu Gurduza 

5. Cu privire la contestaţia nr. CEC-10/41 din 10 noiembrie 2016 depusă de dl Vadim Filipov, 

reprezentantul cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală al candidatului la funcția 

de Președinte al Republicii Moldova, dl Igor Dodon  

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

6. Cu privire la contestaţia nr. CEC-10/42 din 11 noiembrie 2016 depusă de dl Vadim Filipov, 

reprezentantul cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală al candidatului la funcția 

de Președinte al Republicii Moldova, dl Igor Dodon  

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

7. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Sadovoe, municipiul 

Bălți 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

8. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Hîrtopul Mare, raionul 

Criuleni 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

9. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Drăgușenii Noi, 

raionul Hîncești 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

10. Cu privire la contestaţia nr. CEC-10/43 din 11 noiembrie 2016 depusă de dl Vadim Filipov, 

reprezentantul cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală al candidatului la funcția 

de Președinte al Republicii Moldova, dl Igor Dodon 

Raportor: Iurie Ciocan 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

Ordinea de zi cu 10 subiecte a fost aprobată cu votul unanim al membrilor prezenți. 

 

1. S-A AUDIAT: 

Raportorul Alina Russu – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „cu privire la demersul 

nr. CEC-7/2821 din 12 noiembrie 2016 al Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene”:  

 

„Pe data de 12 noiembrie 2016 Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene a depus 

la Comisia Electorală Centrală un demers prin care se solicită tipărirea unui nou tiraj al buletinelor 

de vot pentru secțiile de votare nr. 1/382 și nr. 1/385 din or. Lisabona și, respectiv, Setubal, 

Republica Portugheză, precum și al formularelor listelor electorale suplimentare și eliberarea 

ștampilelor de securizare, întrucît în procesul de transportare a rechizitoriului electoral către secțiile 

de votare, valiza diplomatică, din motive tehnice, nu a fost livrată la destinație pînă la acest moment.  

În vederea asigurării exercitării dreptului la vot pentru cetățenii aflați în străinătate, Comisia 

consideră, în mod univoc, necesar a dispune retipărirea buletinelor de vot pentru secțiile de votare 

menționate în conformitate cu tirajul aprobat prin hotărîrile nr. 16 din 13 octombrie 2016, cu 

modificările ulterioare, a Consiliului electoral al circumscripției electorale municipale Chișinău nr. 

1 și, respectiv,  nr. 389 din 14 octombrie 2016 a Comisiei Electorale Centrale „Cu privire la stabilirea 

tirajului buletinelor de vot la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din data 

de 30 octombrie 2016”, cu modificările ulterioare. 
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În temeiul art. 18, 26 lit. e), h) și j), 49 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 

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

 

1. Se retipăresc 6000 buletine de vot pentru secțiile de votare constituite în afara țării, după 

cum urmează: 

- secția de votare nr. 1/382 Lisabona, Republica Portugheză – 3000 exemplare, dintre care în 

limba de stat 2400 exemplare și 600 exemplare în limba rusă; 

- secția de votare nr. 1/385 Setubal, Republica Portugheză – 3000 exemplare, dintre care în 

limba de stat 2500 exemplare și 500 exemplare în limba rusă. 

2. Valiza diplomatică cu materialele electorale destinate secțiilor de votare  nr. 1/382 și nr. 

1/385 care nu a fost livrată în timp util va fi restituită, prin intermediul Ministerului Afacerilor 

Externe și Integrării Europene, Consiliului electoral al circumscripției electorale municipale 

Chișinău nr. 1, în termen proxim. 

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

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.” 

 

 

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

 

În lipsa propunerilor, președintele a supus votului proiectul de hotărîre. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___.  

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

Hotărîrea nr. 557 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei. 

 

 

2. S-A AUDIAT: 

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

acreditarea observatorilor internaționali din partea Rețelei Europene a Organizațiilor de 

Monitorizare a Alegerilor (ENEMO) și înregistrarea interpreților la turul al doilea de scrutin pentru 

alegerea Președintelui Republicii Moldova din 13 noiembrie 2016”:  

 

„Rețeaua Europeană a Organizațiilor de Monitorizare a Alegerilor (ENEMO) a înaintat două 

demersuri privind acreditarea a două persoane în calitate de observatori internaționali și înregistrarea 

interpreților la turul al doilea de scrutin pentru alegerea Președintelui Republicii Moldova din 13 

noiembrie 2016.  

Rețeaua Europeană a Organizațiilor de Monitorizare a Alegerilor (ENEMO) este o 

organizație calificată ce se ocupă, conform statutului, de apărarea drepturilor omului şi a valorilor 

democratice.      

În temeiul art. 18 şi 63 alin. (3) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 și 

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

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

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

 

1. Se acreditează două persoane (conform anexei nr.1) în calitate de observatori 

internaționali din partea Rețelei Europene a Organizațiilor de Monitorizare a Alegerilor (ENEMO) 

în vederea monitorizării turului al doilea de scrutin pentru alegerea Președintelui Republicii 

Moldova din 13 noiembrie 2016. 
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2. Se înregistrează două persoane (conform anexei nr.2) în calitate de interpreți din partea 

Rețelei Europene a Organizațiilor de Monitorizare a Alegerilor (ENEMO) la turul al doilea de 

scrutin pentru alegerea Președintelui Republicii Moldova din 13 noiembrie 2016. 

3. În activitatea lor persoanele acreditate se vor călăuzi de Constituţia Republicii Moldova, 

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

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

tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte. 

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

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

privind protecţia datelor cu caracter personal.” 

 

 

Anexa nr.1 

la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale  

nr. 558 din 12 noiembrie 2016 

 

Lista 

 persoanelor acreditate în calitate de observatori internaționali din partea Rețelei Europene 

a Organizațiilor de Monitorizare a Alegerilor (ENEMO) în vederea monitorizării turului al 

doilea de scrutin pentru alegerea Președintelui Republicii Moldova  

din 13 noiembrie 2016  

 

Nr. 

d/o 
Numele, prenumele Pașaport Cetăţenia 

1.  Male Antuela  Republica Albania 

2.  Zindovic Sanja  Muntenegru 

 

 

Anexa nr.2 

la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale  

nr. 558 din 12 noiembrie 2016 

 

Lista 

 persoanelor înregistrate în calitate de interpreți din partea Rețelei Europene a 

Organizațiilor de Monitorizare a Alegerilor (ENEMO) la turul al doilea de scrutin pentru 

alegerea Președintelui Republicii Moldova din 13 noiembrie 2016  

 

Nr. 

d/o 
Numele, prenumele 

Seria, numărul 

buletinului de identitate 

1.  Tănase Mihail  

2.  Arnăut Nicolae  

 

Președintele ședinței a solicitat membrilor Comisiei să pună întrebări și să înainteze propuneri la 

proiectul de hotărîre. 

În lipsa propunerilor, președintele a supus votului proiectul de hotărîre. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___. 
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Dl V. Agrigoroae nu este prezent în momentul votării, astfel președintele a propus ca hotărîrea să 

fie semnată de către dna R. Ciubotaru. Propunerea a fost acceptată unanim de membrii Comisiei. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

Hotărîrea nr. 558 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți.  

 

 

3. S-A AUDIAT: 

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

acreditarea observatorilor internaționali din partea organizației „Committee for Open Democracy” 

din Statele Unite ale Americii în vederea monitorizării turului al doilea de scrutin pentru alegerea 

Președintelui Republicii Moldova din 13 noiembrie 2016”:  

 

„Organizația „Committee for Open Democracy” din Statele Unite ale Americii a înaintat un 

demers privind acreditarea a 3 persoane în calitate de observatori internaționali în vederea 

monitorizării turului al doilea de scrutin pentru alegerea Președintelui Republicii Moldova din 13 

noiembrie 2016.  

Organizația „Committee for Open Democracy” din Statele Unite ale Americii este o 

organizație calificată ce se ocupă, conform statutului ei, de apărarea drepturilor omului şi a valorilor 

democratice.   

În temeiul art. 18 şi 63 alin. (3) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 și 

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

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

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

 

1. Se acreditează 3 persoane (conform listei anexate) în calitate de observatori internaționali 

din partea organizației „Committee for Open Democracy” din Statele Unite ale Americii în vederea 

monitorizării turului al doilea de scrutin pentru alegerea Președintelui Republicii Moldova din 13 

noiembrie 2016. 

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

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

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

tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte. 

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

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

privind protecţia datelor cu caracter personal.” 

 

Anexă 

la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale  

nr. 559 din 12 noiembrie 2016 

 

Lista 

 persoanelor acreditate în calitate de observatori internaționali din partea organizației 

„Committee for Open Democracy” din Statele Unite ale Americii în vederea monitorizării 

turului al doilea de scrutin pentru alegerea Președintelui Republicii Moldova  

din 13 noiembrie 2016 

Nr. 

d/o 
Numele, prenumele Pașaport Cetăţenia 

3.  Mefford Herbert  Statele Unite ale Americii 

4.  Getto Michael Hutson  Statele Unite ale Americii 

5.  Nychyporenko Iryna  Ucraina 
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Președintele ședinței a solicitat membrilor Comisiei să pună întrebări și să înainteze propuneri la 

proiectul de hotărîre. 

În lipsa propunerilor, președintele a supus votului proiectul de hotărîre. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___.  

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

Hotărîrea nr. 559 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 

 

4. S-A AUDIAT: 

Sergiu Gurduza - înainte de a începe prezentarea proiectului de hotărîre, a solicitat membrilor 

Comisiei și părților implicate să confirme sau să infirme încredințarea prezentării proiectului de 

hotărîre. 

Alina Russu – a precizat că în conformitate cu Regulamentul CEC, fiecare membru este în drept 

să vină cu proiecte de hotărîre. 

Iurie Ciocan – a specificat același lucru, și anume că dl Gurduza este în drept să prezinte acest 

proiect de hotărîre. 

Alina Russu – a întrebat reprezentanții cu drept de vot consultativ a concurenților electorali dacă 

nu au recuzări față de raportor. 

Reprezentanții vizați au afirmat că nu au careva obiecții. 

 

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

contestația nr. CEC-10/40 din 8 noiembrie 2016 depusă de dl Vadim Filipov, reprezentantul cu drept 

de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală al candidatului la funcția de Președinte al 

Republicii Moldova, dl Igor Dodon”:  

 

„Dl Vadim Filipov, reprezentantul cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală 

(în continuare – Comisia) al candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova, dl Igor 

Dodon, a depus o contestație, înregistrată la Comisie sub nr. CEC-10/40 din 8 noiembrie 2016, prin 

care solicită a constata folosirea de către concurentul electoral, dna Maia Sandu, a fondurilor 

financiare și materialelor nedeclarate și a-i aplica sancțiunea ce se impune conform Codului 

electoral.  

În motivarea contestației se arată că la 6 noiembrie 2016, dl Andrei Năstase, președintele 

Partidului Politic ”Platforma Demnitate și Adevăr”, a avut o întîlnire electorală cu diaspora 

moldovenească din or. Padova, Republica Italiană, dedicată susținerii concurentului electoral, Maia 

Sandu.  

Autorul contestației relatează că evenimentul a avut loc într-o sală polivalentă, închiriată în 

acest scop și amenajată cu sisteme audio și diverse materiale de agitație electorală. 

Contestatarul mai menționează că dna Maia Sandu, în calitate de concurent electoral, a 

susținut prin skype o adresare publică cu tentă de agitație electorală către participanții la eveniment, 

la contestație fiind anexate ca probe cîteva screenshot-uri de pe pagina dlui Andrei Năstase de pe o 

rețea de socializare. 

În opinia contestatarului, concurentul electoral a făcut agitație electorală fără a declara 

cheltuielile aferente acesteia în raportul său privind veniturile și cheltuielile în campania electorală, 

fapt ce contravine prevederilor art. 38 alin. (2) din Codul electoral care stipulează că finanțarea 

directă și/sau indirectă, precum și susținerea materială prin alte forme a campaniilor electorale  ale 

concurenților electorali  se efectuează doar din fondul electoral. 

Contestatarul consideră că situația pe care o semnalează se pretează prevederilor de la art.69 

alin.(4) lit.a) din Codul electoral, conform cărora folosirea de către concurentul electoral a fondurilor 

financiare şi materiale nedeclarate sau depăşirea cheltuielilor peste plafonul mijloacelor din fondul 
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electoral, și aceasta constituie temei pentru Comisie de a înainta unui demers către instanţa de 

judecată privind anularea înregistrării dnei Maia Sandu în calitate de concurent electoral pentru 

alegerile prezidențiale din 30 octombrie 2016. 

 

Dl Sergiu Litvinenco, reprezentantul cu drept de vot consultativ al concurentului electoral, 

Maia Sandu, a depus la Comisie o referință la contestație, înregistrată sub nr. CEC-10/40R din 11 

noiembrie 2016, prin care solicită respingerea acesteia pe motiv că este neîntemeiată, făcînd 

trimitere la art. 65 alin. (1) din Codul electoral, potrivit căruia contestația poate avea ca obiect 

acţiunile/inacţiunile concurenţilor electorali.  

Or, contrar dispozițiilor acestui alineat, prin contestația depusă se contestă acțiunile dlui 

Andrei Năstase, liderul Partidului Politic „Platforma Demnitate și Adevăr”, care nu are calitatea de 

concurent electoral. Deci, fiind îndreptată împotriva unui subiect în raport cu care nu se pot formula 

contestații în sensul art. 65 alin.(1) din Codul electoral, aceasta este inadmisibilă. 

În motivarea poziției sale, dl S. Litvinenco mai subliniază că obiectul contestației este unul 

iluzoriu în fond, deoarece se referă la nedeclararea unor resurse care ab initio nu puteau fi declarate, 

întrucît, la momentul formulării contestației, nici unul dintre concurenții electorali nu depusese 

rapoartele financiare la Comisie. Or, ipotetic, dacă s-ar admite situația  că dna Maia Sandu s-ar fi 

aflat la 6 noiembrie curent în Padova, Republica Italiană, desfășurînd acțiuni de agitație electorală 

care implică cheltuieli financiare, acesteia nu i se poate imputa la moment nedeclararea respectivelor 

resurse financiare, întrucît însăși declararea lor nu este scadentă. 

 

Urmare a examinării contestației, a probelor anexate la aceasta, precum și a referinței, 

audiind poziția părților, Comisia constată următoarele. 

 

Potrivit contestației se reclamă faptul efectuării agitației electorale de către dl Andrei 

Năstase, liderul Partidului Politic „Platforma Demnitate și Adevăr” în susținerea concurentului 

electoral, Maia Sandu, fără a fi reflectate cheltuielile suportate pentru aceasta. 

În acest context, Comisia observă că dl Andrei Năstase nu are calitatea de concurent electoral 

şi, cu atît mai mult, nu este înregistrat de Comisie ca persoană de încredere a concurentului electoral, 

dna Maia Sandu. 

Plus la aceasta, din probele depuse de contestatar, şi anume din conținutul textului plasat pe 

o reţea de socializare, rezultă că unica atribuție în acest caz a dlui Andrei Năstase la concurentul 

electoral, dna Maia Sandu, este un mesaj de recunoştinţă pentru efortul şi mobilizarea cetăţenilor 

din diasporă, precum şi pentru votul acordat dnei Maia Sandu. 

Respectiv, la acest aspect Comisia subliniază că, în conformitate cu art. 47 alin. (1) din Codul 

electoral, dreptul de a supune discuţiilor libere şi sub toate aspectele programele electorale ale 

concurenţilor electorali, calităţile politice, profesionale şi personale ale candidaţilor, precum şi de a 

face agitaţie electorală în cadrul adunărilor, mitingurilor, întîlnirilor cu alegătorii, prin intermediul 

mijloacelor de informare în masă, prin expunerea de afişe electorale sau prin intermediul altor forme 

de comunicare îl au toți cetățenii Republicii Moldova, partidele şi alte organizaţii social-politice, 

blocurile electorale, candidaţii şi persoanele de încredere ale candidaţilor.  

Astfel, în virtutea normelor legale, dl Andrei Năstase are dreptul să facă agitație electorală, 

inclusiv cu și fără delegare de la concurenții electorali, atît în calitatea sa de alegător, cît și în calitate 

de președinte al unui partid politic. 

În partea ce ține de poziția contestatarului precum că dna Maia Sandu ar fi avut o intervenție 

prin skype cu tentă de agitație electorală către cetățenii participanți la eveniment, Comisia o 

apreciază critic, deoarece din screenshot-urile anexate nu reiese și nici nu se probează acest fapt. 

Mai mult decît atît, Comisia, după ce a verificat sursa screenshot-urile, nu a găsit nici o probă care 

ar demonstra intervenția concurentului electoral, dna Maia Sandu, prin skype către cetățenii din 

diasporă. 
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În conformitate cu art. 65 alin. (5) din Codul electoral, contestația urmează să cuprindă 

descrierea faptelor cu presupusele încălcări și probele care stau la baza acestor afirmații. 

Astfel, autorul contestației este obligat să argumenteze necorespunderea acțiunilor / 

inacțiunilor părții ale cărei acțiuni se contestă, să specifice legătura cauzală dintre obiectul 

contestației şi normele electorale invocate. În speță, Comisia constată că aceste cerinţe nu au fost 

respectate. 

La fel, în contextul celor expuse supra și în corespundere cu pct.16/1 din Regulamentul 

privind procedura de examinare și soluționare a contestațiilor de către organele electorale în 

perioada electorală, Comisia Electorală Centrală reiterează că, la examinarea contestației organul 

electoral, în vederea stabilirii răspunderii juridice, va ține cont de legătura cauzală dintre pretinsele 

încălcări și acțiunile săvîrșite de către concurenții electorali. 

Respectiv, Comisia reține că, în cazul în care lipsesc argumentele raportate la fiecare normă 

legală invocată, situațiile cînd obiectul contestațiilor are un caracter general, sau în condițiile în care 

obiectul contestației nu permite a determina legătura cauzală dintre dispoziţiile legale electorale şi 

pretinsele acțiuni / inacțiuni ale concurenților electorali invocate ca fiind încălcate, contestația 

urmează a fi apreciată critic și pe cale de consecință - respinsă integral. 

 

În aceste condiţii, Comisia constată lipsa de probe care ar confirma că acțiunile invocate de 

către contestatar ar fi fost organizate de către concurentul electoral, dna Maia Sandu, şi, respectiv, 

nu au fost achitate din fondul electoral, de altfel, nu poate fi probat nici faptul folosirii mijloacelor 

financiare nedeclarate de către acest concurent electoral. 

Astfel, din probele anexate la contestație, Comisia nu poate conchide cu certitudine că 

evenimentul în cauză a fost organizat nemijlocit de către concurentul electoral, dna Maia Sandu, 

pentru care s-ar impune suportarea cărorva cheltuieli și respectiv declararea lor, în legătură cu ce și 

din lipsa probelor ce ar demonstra legătura cauzală, Comisia apreciază critic contestația şi o respinge 

ca fiind lipsită de probe. 

 

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 18 alin. (2), art. 38, art. 47, art. 65-67 din Codul 

electoral și în conformitate cu Regulamentul privind procedura de examinare și soluționare a 

contestațiilor de către organele electorale în perioada electorală, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 3353 

din 20 iulie 2010, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:  

 

1. Se respinge contestația nr.CEC-10/40 din 8 noiembrie 2016 depusă de dl Vadim Filipov, 

reprezentantul cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală al candidatului la funcția 

de Președinte al Republicii Moldova, dl Igor Dodon. 

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.”  

 

 

Raportorul a întrerupt prezentarea proiectului de hotărîre și a solicitat părților implicate să se expună 

pe margine proiectului de hotărîre, aducînd dovezi în plus, fără a se repeta. 

 

Vadim Filipov – a solicitat să fie anexată, în calitate de probă, o înregistrare video la care doar 

astăzi a avut acces și a precizat că e o probă video, disponibilă pe youtube.com, de la întîlnirea dlui 

Andrei Năstase cu diaspora din Padova. Dl Filipov a comentat că dl Năstase la acea întîlnire a făcut 

agitație în sprijinul concurentului Maia Sandu. De asemenea, vorbitorul a mai precizat că în proba 

video este inclus și un mesaj al dnei Sandu, adresat alegătorilor prezenți la întîlnire. Dl Filipov a 

presupus că dl Năstase fie a făcut niște cheltuieli din contul concurentului Maia Sandu, pentru 

această întîlnire, fie aceste cheltuieli au fost suportate de către o persoană terță, din străinătate, fapt 

ce contravine legislației cu privire la finanțarea campaniei electorale. Totodată, reprezentantul a 

solicitat admiterea contestației. 
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Alina Russu – a solicitat reprezentantului cu drept de vot al concurentului Maia Sandu să se expună 

asupra referinței. 

Sergiu Litvinenco – a solicitat respingerea contestației înaintate de către dl Filipov și a precizat că, 

conform art.47, alin. 1 din Codul electoral, fiecare cetățean are dreptul să facă agitație electorală, 

drept pe care l-a avut și dl Andrei Năstase, în acțiunea sa neimplicînd concurentul electoral. 

Sergiu Gurduza – referindu-se la proba video, a precizat că publicarea ei datează încă din 7 

noiembrie, astfel încît accesl la ea nu a fost doar astăzi posibil și a solicitat reprezentantului să 

declare pe propria răspundere dacă într-adevăr abia astăzi a avut posibilitatea să facă cunoștință cu 

acest video. 

Vadim Filipov – a precizat că într-adevăr doar astăzi a depistat acest video. 

Sergiu Gurduza – a precizat că va prezenta proiectul de hotărîre fără a face referire la respectiva 

probă video. 

Dl Veaceslav Agrigoroae – a intrat în sala de ședințe (membri prezenți: 9). 

 

Președintele ședinței a solicitat membrilor Comisiei să pună întrebări și să înainteze propuneri la 

proiectul de hotărîre. 

 

Iurie Ciocan – a confirmat intervenția video a concurentului electoral Maia Sandu la min. 24 din 

proba video prezentată de către dl Filipov și a întrebat raportorul cum califică această constatare. 

Sergiu Gurduza – a precizat că în min. 24 este a adresare video a dnei Sandu, dar că nu poate fi 

probat faptul dacă este vorba de o intervenție directă. 

Alina Russu – a solicitat, prin dreptul la replică, ca declarațiile dînsei să fie citate întocmai, dacă se 

face referire la ele. 

Iurie Ciocan – a solicitat ca să fie pusă la vot propunerea de a accepta secvența video drept probă 

la proiectul de hotărîre. 

Alina Russu – a precizat că în proiectul de hotărîre, raportorul a făcut referire la această probă 

video, însă, pentru corectitudine maximă, va supune votului propunerea înaintată de a accepta 

secvența video drept probă anexată la proiectul de hotărîre. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____9____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

Iurie Ciocan – a întrebat dacă raportorul admite faptul că acest video ar putea fi montat. 

Sergiu Gurduza – a replicat că presupunerea dlui Ciocan este una greșită și nu o comentează. 

Alina Russu – a solicitat să nu se facă atac la persoane ci doar expuneri asupra proiectului de 

hotărîre. 

Iurie Ciocan – a afirmat că din proiectul de hotărîre nu se înțelege dacă sunt sau nu probe. 

Alina Russu – a solicitat ca raportorul să confirme dacă contestatarul contestă agitația dlui Năstase 

sau faptul că aceste cheltuieli n-au fost incluse în raportul financiar al concurentului electoral. 

Sergiu Gurduza – a precizat că aceste informații se conțin în proiectul de hotărîre și în documentele 

anexate. 

Alina Russu – a precizat că de facto în proiectul de hotărîre se face referire la contestarea dreptului 

alegătorului de a se implica în efectuarea agitației electorale. Totodată, dna Russu a întrebat 

raportorul dacă are întrebări față de reprezentanții concurenților electorali. 

Vasile Gafton –  a solicitat contestatarului să precizeze momentul exact al intervenției prin skype a 

dnei Sandu în secvența video anexată drept probă. 

Vadim Filipov – a precizat că în contestația depusă s-a bazat doar pe probele disponibile pe pagina 

oficială a dlui Andrei Năstase de pe o rețea de socializare. Această înregistrare se găsește la min.24, 

35 sec., dar nu poate preciza dacă este vorba de o intervenție în direct. 

Andrei Volentir – a rugat ca membrii CEC să vizioneze împreună acest fragment video. 

Alina Russu – a propus ca fiecare membru să vizioneze separat această secvență video, într-o pauză 

tehnică. 
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Maxim Lebedinschi – l-a întrebat pe dl Filipov dacă consideră proba video sau argumentul din 

contestație drept adevărate. 

Vadim Filipov – a concretizat că e vorba de un mesaj video adresat de către dna Sandu alegătorilor 

aflați la acea întrunire. 

Vladimir Șarban – a întrebat dacă este vorba despre un mesaj adresat exclusiv celor aflați în sală 

sau este vorba de un mesaj adresat diasporei în general. 

Vadim Filipov – nu a putut confirma cu exactitate 

Vladimir Șarban – a solicitat contestatarului să argumenteze prin acte doveditoare afirmația 

precum că Maia Sandu este candidatul a două partide. 

Vadim Filipov – a afirmat că dna Sandu este candidatul comun a mai multor partide. 

Andrei Volentir – a întrebat care este pretenția invocată în urma prezentării respectivului fragment 

video drept probă anexată la contestație. 

Vadim Filipov – a confirmat că o consideră ca fiind o implicare a concurentului electoral în această 

acțiune de agitație electorală. 

Vasile Gafton –  a întrebat dacă un concurent electoral ar trebui să se disocieze de orice alegător 

care face agitație electorală printr-un act normativ. 

Vadim Filipov – a precizat că această agitație s-a făcut cu anumite cheltuieli pe care reprezentantul 

presupune că nu au fost declarate de concurent. 

Sergiu Gurduza – a întrebat dacă dl Filipov poate proba intervenția prin skype a dnei Sandu. 

Vadim Filipov – a precizat că a răspuns deja la această întrebare. 

Sergiu Gurduza – a întrebat dacă contestatarul a observat poza de final a respectivei întîlniri, unde 

se menționează că această întîlnire este organizată de către asociația diasporei din Italia „Baștina”. 

Vadim Filipov – a afirmat că a văzut acest video.   

Iurie Ciocan – a întrebat dacă dl Filipov cunoaște statutul acestei organizații obștești din diaspora. 

Vadim Filipov – a răspuns că nu cunoaște statutul asociației „Baștina”. 

Vasile Gafton – a solicitat ca dl Filipov să prezinte probe asupra persoanelor care au suportat 

cheltuielile pentru organizarea respectivei întruniri. 

Vadim Filipov – a răspuns că nu cunoaște și nu dispune de probe, dar susține faptul că dl Năstase 

a fost organizatorul acestei întruniri. 

Iurie Ciocan – s-a adresat dlui Litvinenco cu întrebarea referitoare la statutul cet. Andrei Năstase 

în campania electorală a concurentului Maia Sandu și dacă în cadrul respectivei întîlniri a avut loc 

o intervenție video prin skype în timp real, sau este vorba de un montaj sau o înregistrare anterioară. 

Sergiu Litvinenco – a răspuns că dl Năstase este un alegător care o susține pe dna Sandu. La a 2-a 

întrebare a răspuns că este vorba despre un film plasat de către dna Sandu pe pagina ei oficială și 

care are mii de vizualizări. 

Andrei Volentir – a întrebat cum și în ce circumstanțe au apărut în sala unde a avut loc întrunirea 

acele materiale cu caracter electoral. 

Sergiu Litvinenco – a răspuns că nu cunoaște. 

Andrei Volentir – a întrebat care este legătura PDA cu PAS și dacă PAS s-a disociat de acțiunile 

de agitație electorală ale partidului dlui Năstase. 

Sergiu Litvinenco –  a afirmat că nu au de ce să se disocieze de aceste acțiuni pentru că fiecare 

alegător ar putea face agitație electorală pro Maia Sandu, iar între cele două partide nu există nicio 

legătură juridică, este vorba doar de o susținere declarativă. 

Maxim Lebedinschi – a solicitat să se concretizeze dacă dna Sandu și-a dat acordul ca dl Năstase 

să facă agitație electorală în favoarea dînsei. 

Sergiu Litvinenco –  a precizat că nu există un asemenea acord. 

Maxim Lebedinschi – a întrebat dacă dna Sandu a acceptat un spot publicitar împreună cu dl Andrei 

Năstase. 

Sergiu Litvinenco –  a confirmat acordul dnei Sandu. În rest nu înțelege sensul întrebării. 

Alina Russu – a solicitat să confirme mulțumirile dnei Sandu aduse reprezentanților partidului dlui 

Andrei Năstase pentru implicarea lor în campania electorală. 
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Sergiu Litvinenco –  a confirmat cele afirmate de către dna Sandu în adresa tuturor cetățenilor care 

au susținut-o în campania electorală. 

Alina Russu – a întrebat dacă întrunirea cu diaspora a presupus anumite cheltuieli financiare. 

Vladimir Șarban – a întrebat reprezentantul dacă cunoaște cum au ajuns la Bălți materialele 

compromițătoare în adresa dnei Sandu. 

Sergiu Litvinenco –  a precizat că e vorba de Chișinău și cunoaște doar ceea ce a scris presa de 

investigație. 

 

Sergiu Gurduza – a rugat membrii CEC să susțină proiectul de hotărîre prezentat anterior. 

Maxim Lebedinschi – a propus, bazîndu-se pe prevederile art. 38 al Codului electoral, un nou 

concept de hotărîre, și anume de a admite contestația, deoarece s-au încălcat normele ce 

reglementează declararea mijloacelor financiare utilizate în campania electorală. 

Alina Russu – a propus ca partea dispozitivă a proiectului să fie completată cu pct. 2 în care 

concurentului electoral Maia Sandu să i se solicite completarea raportului financiar de totalizare cu 

indicarea cheltuielilor de la respectiva întrunire. 

Sergiu Gurduza – nu a acceptat propunerea dlui Lebedinschi. Propunerea dnei Russu, de asemenea 

nu a fost acceptată pentru că dna Sandu nu s-a implicat în pregătirea și desfășurarea acelei întruniri. 

Iurie Ciocan – a afirmat că nu va susține respectivul proiect de hotărîre, deoarece consideră că 

pentru organizarea respectivei întruniri au fost suportate cheltuieli, care nu au fost declarate. Iurie 

Ciocan a pledat pentru includerea respectivelor cheltuieli în raportul financiar final al concurentului 

electoral Maia Sandu. 

Vasile Gafton – a afirmat că va susține respectivul proiect de hotărîre deoarece este unul perfect 

logic și argumentat, întrucît un concurent electoral nu este obligat să declare cheltuielile financiare 

suportate de orice alegător care îl susține. 

Maxim Lebedinschi – a precizat că, conform Codului electoral, toate cheltuielile dintr-o campanie 

electorală trebuie declarate și că aceasta este esența contestației concurentului electoral Igor Dodon 

și a insistat asupra propunerii de a elabora un alt proiect de hotărîre. 

Andrei Volentir – a declarat că sunt anumite încălcări ale art.38 din Codul electoral în organizarea 

acelei întruniri, deoarece această întrunire a avut susținere financiară de către o altă entitate juridică. 

De asemenea, dl Volentir a afirmat că această încălcare nu poate fi atribuită expres concurentului 

electoral Maia Sandu. 

 

Președintele a supus votului propunerea de completare a proiectului de hotărîre cu partea ce ține de 

obligarea concurentului de a reflecta acele cheltuieli de agitație electorală în raportul financiar. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____1____, Contra ____1____, Abținere___7___. 

 

Președintele a supus votului proiectul de hotărîre prezentat în redacția dlui S. Gurduza. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____4____, Contra ____1____, Abținere___4___. 

 

Proiectului de hotărîre nu a întrunit numărul necesar de voturi. 

 

Vasile Gafton – și-a manifestat acordul referitor la repartizarea acestui proiect de hotărîre unui alt 

membru al Comisiei. 

Alina Russu – a precizat că dl M. Lebedinschi este în drept să vină cu un alt proiect de hotărîre, 

deoarece dumnealui a declarat neafilierea politică. 

Maxim Lebedinschi – a confirmat că este o persoană neafiliată politic. 
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Iurie Ciocan – a solicitat președintelui să fie redistribuite dumnealui materialele aferente acestui 

proiect de hotărîre. 

 

5. S-A AUDIAT: 

Raportorul Veaceslav Agrigoroae – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

contestația nr.CEC-10/41 din 10 noiembrie 2016 depusă de dl Vadim Filipov, reprezentantul cu 

drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală al candidatului la funcția de Președinte al 

Republicii Moldova, dl Igor Dodon”:  

 

Alina Russu – a propus să fie pusă la vot propunerea de a acorda timp pentru dezbateri în strictă 

conformitate cu Regulamentul cu privire la examinarea contestațiilor. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___2___. 

 

S-A HOTĂRÎT acceptarea propunerii. 

 

Vladimir Șarban – a propus ca și următoarele proiecte de hotărîri, în care se constată încălcarea 

normelor privind declararea cheltuielilor efectuate în campania electorală să fie amînate pentru o 

altă ședință. 

Alina Russu – a solicitat opinia raportorului vizavi de această propunere. 

Iurie Ciocan – a respins această propunere și a insistat să fie examinat proiectul de hotărîre pregătit 

de dumnealui. 

Veaceslav Agrigoroae – a declarat că este gata să raporteze astăzi proiectul de hotărîre, doar că 

solicită o pauză de 10 -15 min. sau raportarea proiectului de hotărîre ulterior celui prezentat de dl 

Ciocan. 

Sergiu Gurduza – a declarat că părăsește ședința CEC. 

Dl Sergiu Gurduza – a părăsit sala de ședințe. 

 

6. S-A AUDIAT: (pct. 10 din Ordinea de zi) 

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

nr. CEC-10/43 din 11 noiembrie 2016 depusă de dl Vadim Filipov, reprezentantul cu drept de vot 

consultativ în Comisia Electorală Centrală al candidatului la funcția de Președinte al Republicii 

Moldova, dl Igor Dodon” 

„Dl Vadim Filipov, reprezentantul cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală 

al candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova, dl Igor Dodon, a depus la Comisia 

Electorală Centrală o contestaţie, înregistrată la Comisie sub nr. CEC-10/43 din 11 noiembrie 2016, 

prin care solicită să se constate faptul încălcării de către concurentul electoral, dna Maia Sandu, a 

art. 47 alin. (21) din Codul electoral și să se înainteze un demers către instanța de judecată privind 

anularea înregistrării concurentului respectiv. 

În motivarea contestației, autorul invocă faptul plasării în rețeaua internet a declarațiilor 

oficialilor europeni în susținerea concurentului electoral, dna Maia Sandu, și prezintă în calitate de 

probe screenshot-uri. 

Prin referința depusă,  înregistrată cu nr.CEC-10/43R din 11 noiembrie 2016, dl Sergiu 

Litvinenco, reprezentatul cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală al candidatului 

la funcția de Președinte al Republicii Moldova, dna Maia Sandu, solicită respingerea contestației, 

inclusiv pe motivul că examinarea acesteia ține de competența instanței de judecată.  

Examinînd cele invocate în contestație și în referință, precum și analizînd probele anexate, 

audiind poziția părților, Comisia constată următoarele. 

Conform art. 641 alin. (8) din Codul electoral, publicitatea electorală în reţeaua internet şi 

prin intermediul telefoniei mobile este asimilată publicităţii electorale în presa scrisă. 
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Totodată, potrivit art. 65 alin. (3) din Codul electoral, contestaţiile ce vizează mijloacele de 

informare în masă scrise se examinează de către instanţa de judecată. Prin urmare, Comisia explică 

contestatarului că acesta are dreptul de a se adresa instanței judecătorești. 

Pentru motivele expuse mai sus, în temeiul art.18, 26, 47 alin. (21), 641 alin. (8), 65-67 din 

Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 şi în conformitate cu Regulamentul privind 

procedura de examinare şi soluţionare a contestaţiilor de către organele electorale în perioada 

electorală, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 3353 din 20 iulie 2010, Comisia Electorală Centrală 

h o t ă r ă ş t e: 
 

1. Se respinge contestația nr. CEC-10/43 din 11 noiembrie 2016 depusă de dl Vadim Filipov, 

reprezentantul cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală al candidatului la funcția 

de Președinte al Republicii Moldova, dl Igor Dodon. 

2. Se explică contestatarului dreptul de a se adresa instanței judecătorești privind încălcările 

ce țin de agitația electorală în rețeaua internet. 

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

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.” 

 

 

Președintele ședinței a solicitat membrilor comisiei să pună întrebări și să înainteze propuneri la 

proiectul de hotărîre. 

 

Maxim Lebedinschi – a întrebat reprezentantul candidatului Igor Dodon dacă dna Angela Merkel 

este abonată la ziarul socialiștilor. 

Vadim Litvinenco – a precizat că Codul electoral interzice implicarea persoanelor străine în 

efectuarea agitației electorale. 

Iurie Ciocan – a precizat că a venit cu propunerea de a respinge această contestație deoarece partea 

legală a ei, prezentată de către concurentul electoral, nu s-a probat. 

 

Președintele ședinței a supus votului proiectul de hotărîre. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___.  

Dl Gurduza nu este prezent în ședință. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

Hotărîrea nr. 560 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei. 

 

Membrii CEC au revenit la examinarea pct. 5 din ordinea de zi. 

Vladimir Șarban – de procedură, a explicat că a înțeles de ce dl Ciocan a insistat ca această hotărîre 

să nu fie amînată. Dar referitor la proiectele de hotărîre privind contestațiile10/41 și 10/42 a reiterat 

propunerea de a amîna examinarea acestora. 

Alina Russu – a solicitat raportorului să se pronunțe vizavi de propunere. 

Veaceslav Agrigoroae – a menționat că una dintre contestații este tangențială cu proiectul prezentat 

de dl Gurduza și a insistat să fie examinată. 

 

Președintele ședinței a supus votului propunerea dlui Șarban de a amîna examinarea proiectelor 

de hotărîri ce vizează contestațiile 10/41 și 10/42, adică a pct. 5 și 6 din ordinea de zi. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____5____, Contra ____0____, Abținere___3___.  

Dl Gurduza nu este prezent în ședință. 
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S-a decis amînarea examinării pct. 5 și 6 din ordinea de zi a ședinței: 

5. Cu privire la contestaţia nr. CEC-10/41 din 10 noiembrie 2016 depusă de dl Vadim Filipov, 

reprezentantul cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală al candidatului la funcția 

de Președinte al Republicii Moldova, dl Igor Dodon  

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

6. Cu privire la contestaţia nr. CEC-10/42 din 11 noiembrie 2016 depusă de dl Vadim Filipov, 

reprezentantul cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală al candidatului la funcția 

de Președinte al Republicii Moldova, dl Igor Dodon  

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

 

Dl Vasile Gafton – a părăsit sala de ședințe (membri prezenți: 7). 

7. S-A AUDIAT: 

Raportorul Veaceslav Agrigoroae – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Sadovoe, municipiul Bălți”:  

 

„Consiliul sătesc Sadovoe, municipiul Bălți, prin decizia nr. 6/7 din 27 septembrie 2016, a 

ridicat, în legătură cu absenţa fără motive întemeiate de la trei şedinţe consecutive ale consiliului, 

mandatul consilierului Baltag Valentina aleasă pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din 

Republica Moldova”. Astfel, a devenit vacant un mandat de consilier atribuit formaţiunii 

nominalizate. 

În baza documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul de 

consilier în Consiliul sătesc Sadovoe îi revine candidatului supleant Odajiu Nadejda de pe lista 

Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”, confirmată prin hotărîrea 

Judecătoriei Bălți din 29 iunie 2015. La atribuirea mandatului s-a ținut cont de declarația 

candidatului supleant Gribeniuc Valentina de pe lista aceluiași partid, prin care aceasta refuză 

atribuirea mandatului de consilier. 

În temeiul art. 18 alin. (2) şi 133 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 

1997 şi în conformitate cu pct. 18 lit. c),25 şi 29 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare 

şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 

din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 

 

1. Se ia act de vacanța unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Sadovoe. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Sadovoe, municipiul Bălți, 

candidatului supleant Odajiu Nadejda de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din 

Republica Moldova”. 

3. Se preavizează consilierul Odajiu Nadejda asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30 

de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia. 

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.” 

 

 

Președintele a supus votului proiectul de hotărîre. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

Hotărîrea nr. 561 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor prezenți.  

Dnii Sergiu Gurduza și Vasile Gafton nu sunt prezenți în ședință. 
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8. S-A AUDIAT: 

Raportorul Veaceslav Agrigoroae – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Hîrtopul Mare, raionul Criuleni”:  

 

„Consiliul comunal Hîrtopul Mare, raionul Criuleni, prin decizia nr. 06/02 din 4 octombrie 

2016, a ridicat, în legătură cu absenţa fără motive întemeiate de la trei şedinţe consecutive ale 

consiliului, mandatul consilierului Lupașcu Ivan ales pe lista Partidului Liberal. Astfel, a devenit 

vacant un mandat de consilier atribuit formaţiunii nominalizate. 

În baza documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul de 

consilier în Consiliul comunal Hîrtopul Mare îi revine candidatului supleant Ciolpan Vasile de pe 

lista Partidului Liberal, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Criuleni din 22 iunie 2015.  

În temeiul art. 18 alin. (2) şi 133 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 

1997 şi în conformitate cu pct. 18 lit. c) şi 29 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare 

şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 

din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 

 

1. Se ia act de vacanța unui mandat de consilier în Consiliul comunal Hîrtopul Mare. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Hîrtopul Mare, raionul Criuleni, 

candidatului supleant Ciolpan Vasile de pe lista Partidului Liberal. 

3. Se preavizează consilierul Ciolpan Vasile asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30 

de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia. 

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.” 

 

 

Președintele a supus votului proiectul de hotărîre în varianta inițială. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

Hotărîrea nr. 562 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor prezenți. 

 

9. S-A AUDIAT: 

Raportorul Veaceslav Agrigoroae – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Drăgușenii Noi, raionul Hîncești”:  

 

„Consiliul comunal Drăgușenii Noi, raionul Hîncești prin decizia nr. 05/02 din 22 

septembrie 2016, a ridicat, în legătură cu absenţa fără motive întemeiate de la trei şedinţe 

consecutive ale consiliului, mandatul consilierului Gonța Daria aleasă pe lista Partidului Liberal. 

Astfel, a devenit vacant un mandat de consilier atribuit formaţiunii nominalizate. 

În baza documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul de 

consilier în Consiliul comunal Drăgușenii Noi îi revine candidatului supleant Sîli Ștefan de pe lista 

Partidului Liberal, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Hîncești din 23 iunie 2015. La atribuirea 

mandatului s-a ținut cont de declarațiile candidaților supleanți Istrati Maria, Metei Gheorghe și 

Badiuțanu Diana de pe lista aceluiași partid, prin care aceștia refuză atribuirea mandatului de 

consilier. 

În temeiul art. 18 alin. (2) şi 133 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 

1997 şi în conformitate cu pct. 18 lit. c), 25 şi 29 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare 

şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 

din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 
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1. Se ia act de vacanța unui mandat de consilier în Consiliul comunal Drăgușenii Noi. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Drăgușenii Noi, raionul Hîncești, 

candidatului supleant Sîli Ștefan de pe lista Partidului Liberal. 

3. Se preavizează consilierul Sîli Ștefan asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30 de 

zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia. 

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.” 

 

 

Președintele a supus votului proiectul de hotărîre în varianta inițială. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

Hotărîrea nr. 563 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor prezenți. 

 

 

DIVERSE: 

După epuizarea subiectelor de pe ordinea de zi, președintele ședinței a solicitat mass-mediei și 

observatorilor acreditați să urmărească pagina oficială a CEC pentru a putea asista la lichidarea 

matriței pentru tipărirea buletinelor de vot, care va avea loc la Tipografia Centrală. 

 

 

Președintele a declarat ședința închisă. 

 

 

Președintele ședinței                                                                                                   Alina RUSSU 

 

 

Secretarul ședinței                                                                                         Veaceslav AGRIGOROAE 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ex.: Cristina Angheli 
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