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PROCES-VERBAL nr. 197 

al şedinţei ordinare 

din 03.10.2014, ora 15.00 

 

Statut şedinţă: deliberativă 

Preşedinte al şedinţei: dl Iurie Ciocan 

Secretar al şedinţei: dl Andrei Volentir 

 

Preşedintele de şedinţă a constatat prezenţa la începutul şedinţei a 8 membri ai Comisiei şi a 

anunţat că dl E. Răducan se va alătura celorlalţi membri mai tîrziu, pentru că la moment 

recepţionează documentele de la candidaţi. A declarat şedinţa deliberativă şi deschisă publicului 

interesat. Lista membrilor Comisiei prezenţi în şedinţă se anexează la prezentul proces-verbal. 

 

Preşedintele de şedinţă a solicitat membrilor să facă propuneri la ordinea de zi ce conţine 3 puncte: 

 

ORDINEA DE ZI: 
 

1. Cu privire la constituirea circumscripţiilor electorale de nivelul doi pentru desfăşurarea 

alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014  

Raportor: Iurie Ciocan 

2. Cu privire la acreditarea observatorilor internaţionali din partea Ambasadei Regatului Suediei în 

Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 şi 

înregistrarea interpreţilor 

Raportor: Svetlana Guţu  

3. Cu privire la acreditarea experţilor electorali internaţionali din partea Comisiei Electorale 

Centrale a Lituaniei la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 

Raportor: Svetlana Guţu 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

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

 

Ordinea de zi ce conţine 3 puncte a fost aprobată cu votul unanim al membrilor prezenţi în şedinţă. 

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

 

1. S-A AUDIAT: 

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

la constituirea circumscripţiilor electorale de nivelul doi pentru desfăşurarea alegerilor 

parlamentare din 30 noiembrie 2014”:  

„În vederea realizării punctului 4 din Programul calendaristic privind acţiunile de 

organizare şi desfăşurare a alegerilor Parlamentului Republicii Moldova din data de 30 noiembrie 

2014, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2668 din 19 septembrie 2014 şi în 

temeiul art. 18, 26 alin. (1) lit. c), 27 şi art. 74 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 

1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:   
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1. Se constituie circumscripţiile electorale de nivelul doi pentru desfăşurarea alegerilor 

parlamentare din 30 noiembrie 2014, după cum urmează: 

Circumscripţia electorală municipală Chişinău, nr. 1 

Circumscripţia electorală municipală Bălţi, nr. 2 

Circumscripţia electorală municipală Bender, nr. 3 

Circumscripţia electorală raională Anenii Noi, nr. 4 

Circumscripţia electorală raională Basarabeasca, nr. 5 

Circumscripţia electorală raională Briceni, nr. 6 

Circumscripţia electorală raională Cahul, nr. 7 

Circumscripţia electorală raională Cantemir, nr. 8 

Circumscripţia electorală raională Călăraşi, nr. 9 

Circumscripţia electorală raională Căuşeni, nr. 10 

Circumscripţia electorală raională Cimişlia, nr. 11 

Circumscripţia electorală raională Criuleni, nr. 12 

Circumscripţia electorală raională Donduşeni, nr. 13 

Circumscripţia electorală raională Drochia, nr. 14 

Circumscripţia electorală raională Dubăsari, nr. 15 

Circumscripţia electorală raională Edineţ, nr. 16 

Circumscripţia electorală raională Făleşti, nr. 17 

Circumscripţia electorală raională Floreşti, nr.18 

Circumscripţia electorală raională Glodeni, nr. 19 

Circumscripţia electorală raională Hînceşti, nr. 20 

Circumscripţia electorală raională Ialoveni, nr. 21 

Circumscripţia electorală raională Leova, nr. 22 

Circumscripţia electorală raională Nisporeni, nr. 23 

Circumscripţia electorală raională Ocniţa, nr. 24 

Circumscripţia electorală raională Orhei, nr. 25 

Circumscripţia electorală raională Rezina, nr. 26 

Circumscripţia electorală raională Rîşcani, nr. 27 

Circumscripţia electorală raională Sîngerei, nr. 28 

Circumscripţia electorală raională Soroca, nr. 29 

Circumscripţia electorală raională Străşeni, nr. 30 

Circumscripţia electorală raională Şoldăneşti, nr. 31 

Circumscripţia electorală raională Ştefan Vodă, nr. 32 

Circumscripţia electorală raională Taraclia, nr. 33 

Circumscripţia electorală raională Teleneşti, nr. 34 

Circumscripţia electorală raională Ungheni, nr. 35 

Circumscripţia electorală a U.T.A. Găgăuzia, nr. 36 

Circumscripţia electorală pentru localităţile din stînga Nistrului, nr. 37. 

2. Circumscripţia electorală municipală Bender se echivalează cu circumscripţiile 

electorale ale unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul doi. 
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3. Hotarele circumscripţiilor electorale vor corespunde hotarelor unităţilor administrativ-

teritoriale, prevăzute de Legea nr. 764-XV din 27 decembrie 2001 privind organizarea 

administrativ-teritorială a Republicii Moldova, cu modificările şi completările ulterioare. 

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

Monitorul Oficial al Republicii Moldova”. 

 

Preşedintele de şedinţă a solicitat să fie puse întrebări referitoare la proiect. 

 

AU PUS ÎNTREBĂRI: 

V. Moţarschi – Nu am înţeles esenţa punctului 2 din proiect, de ce a fost scoasă în evidenţă 

circumscripţia municipală Bender? 

I. Ciocan – Alte municipii care există sînt centre raionale şi oraşe de reşedinţă a circumscripţiilor 

electorale de nivelul doi. În cazul de faţă, în municipiul Bender nu există localităţi unde să fie 

constituite circumscripţii de nivelul doi aparte şi în aceste condiţii el se egalează după statut cu 

circumscripţia de nivelul doi asemănător municipiilor Bălţi şi Chişinău. 

Şt. Urîtu – În dreapta Nistrului există cîteva localităţi care nu sînt controlate temporar de 

autorităţile constituţionale ale Republicii Moldova, e vorba de Chiţcani ş.a., vreo 3 la număr. Cum 

sînt arondate ele, la ce circumscripţii? 

I. Ciocan – Localităţile, cum ar fi Chiţcani, la care vă referiţi au fost atrase întotdeauna în aria 

geografică a raionului Căuşeni. 

Şt. Urîtu – Poate ar fi mai bine să fie arondate la Bender? 

I. Ciocan – Eu mi-am formulat poziţia, dacă după părerea dvs. este necesar, putem supune 

votului. Alte întrebări? Vă rog, înaintaţi propuneri. 

 

(S-a alăturat celorlalţi membri în şedinţă dl E. Răducan – membri prezenţi 9.) 

 

AU ÎNAINTAT PROPUNERI: 

A. Simionov – Propun ca la circumscripţia electorală pentru localităţile din stînga Nistrului să fie 

înscris în paranteze „Transnistria”. În argumentare pornesc de la Legea cu privire la principiile 

determinării statutului special al raioanelor din stînga Nistrului care identifică arealul în cauză sub 

denumirea „Transnistria” şi ea este folosită, de regulă, sub această denumire. 

I. Ciocan – Atunci cînd am coordonat proiectul m-am condus de alin. (1) al art. 27 din Codul 

electoral, conform căruia Comisia Electorală Centrală, cu cel puţin 55 de zile înainte de alegeri, 

constituie circumscripţiile electorale care corespund hotarelor unităţilor administrativ-teritoriale de 

nivelul doi ale Republicii Moldova. Unitate administrativ-teritorială cu denumirea Transnistria în 

legislaţia noastră nu se regăseşte. 

Şt. Urîtu – Eu susţin ideea propusă de dl A. Simionov de a introduce în paranteze cuvîntul 

„Transnistria”, pentru că aceasta îi orientează mai bine pe beneficiari, alegători, ca să înţeleagă că 

aceasta se referă la ei, însă motivaţia adusă de dl A. Simionov nu este bună, deoarece legea la care 

el se referă poate fi considerată caducă, ea nu se execută, mai ales că e vorba de principii. 

Dl A. Simionov a solicitat dreptul la replică. 

I. Ciocan – A anunţat că dreptul la replică se oferă la sfîrşit. 

 

Preşedintele de şedinţă, I. Ciocan, a supus votului propunerea lui A. Simionov susţinută de dl Şt. 

Urîtu de a scrie între paranteze la circumscripţia electorală pentru localităţile din stînga Nistrului 

după cifra 37 cuvîntul „Transnistria”. După care i-a oferit cuvîntul dlui A. Simionov care a 

solicitat dreptul la replică. 
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A. Simionov – De fapt, această lege este în vigoare.  

 

Preşedintele de şedinţă, I. Ciocan, a anunţat din nou că se supune votului propunerea lui A. 

Simionov susţinută de dl Şt. Urîtu de a scrie între paranteze la circumscripţia electorală pentru 

localităţile din stînga Nistrului după cifra 37 cuvîntul „Transnistria”. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____2____, Contra ____6_____, S-au abţinut ___1___. 

 

Propunerea nu a întrunit numărul necesar de voturi şi nu va fi inclusă în text. 

Preşedintele de şedinţă, I. Ciocan, a supus votului proiectul hotărîrii prezentat. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

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

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr.2685 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC  şi se anexează la prezentul 

proces-verbal. 

 

2. S-A AUDIAT: 

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

acreditarea observatorilor internaţionali din partea Ambasadei Regatului Suediei în Republica 

Moldova în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 şi înregistrarea 

interpreţilor”: 

 „Ambasada Regatului Suediei în Republica Moldova a înaintat Comisiei Electorale 

Centrale un demers privind acreditarea a 5 persoane în calitate de observatori internaţionali în 

vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 şi înregistrarea a 2 interpreţi. 

În conformitate cu art. 18 şi 63 alin. (3) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 

1997, pct. 5 şi 15 din Regulamentul privind statutul observatorilor şi procedura de acreditare a 

acestora, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 332 din 24 octombrie 2006, 

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

1. Se acreditează în calitate de observatori internaţionali 5 persoane în vederea 

monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 din partea Ambasadei Regatului 

Suediei în Republica Moldova, conform anexei nr. 1. 

2. Se înregistrează 2 interpreţi din partea Ambasadei Regatului Suediei în Republica 

Moldova în cadrul alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014, conform anexei nr. 2. 

3. În activitatea lor persoanele acreditate şi înregistrate se vor călăuzi de Constituţia 

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

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

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

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

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu respectarea prevederilor privind protecţia datelor cu 

caracter personal.   

 

 

 

Anexa nr. 1 

la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale  

nr.___ din __ octombrie 2014 

 



5/9 

Lista 

 persoanelor acreditate din partea Ambasadei Regatului Suediei în Republica Moldova în 

vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 

 

Nr. 

d/o 

Numele Prenumele Pașaport Cetăţenia 

1.  Tersman  Ingrid   Regatul Suediei  

2.  Albornoz Paola  Regatul Suediei  

3.  Huitfeldt  Henrik  Regatul Suediei 

4.  Cavallo Sandra  Republica Italiană 

5.  Dahlstrom Manstrale  Regatul Suediei 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 2 

la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale  

nr._____ din ___octombrie 2014 

 

Lista 

persoanelor înregistrate din partea Ambasadei Regatului Suediei în Republica Moldova în 

calitate de interpreţi în cadrul alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 

 

Nr. 

d/o 

Prenumele, numele  Seria, numărul 

actului de 

identitate 

1.  Natalia Sicora  

2.  Cristina Sclifos   

 

 

 

Preşedintele de şedinţă a solicitat să se înainteze întrebări şi propuneri la proiect. 

Nefiind înaintate întrebări şi propuneri la proiect, preşedintele de şedinţă a supus votului 

propunerea de aprobare a proiectului prezentat de raportor.   

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

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

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr.2686 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC şi se anexează la prezentul 

proces-verbal. 

 
3. S-A AUDIAT: 
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Raportorul Svetlana Guţu – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

acreditarea experţilor electorali internaţionali din partea Comisiei Electorale Centrale a Lituaniei 

la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014”: 

 „Comisia Electorală Centrală a Lituaniei a înaintat Comisiei Electorale Centrale un 

demers privind acreditarea a doi reprezentanţi în calitate de experţi electorali internaţionali la 

alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014. 

În conformitate cu art. 18 şi 63 alin. (3) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 

1997 şi pct. 5 din Regulamentul privind statutul observatorilor şi procedura de acreditare a 

acestora, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 332 din 24 octombrie 2006, 

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

1. Se acreditează doamna Daniskeviciute Reda (cetăţeană a Lituaniei, paşaport nr. 

23167721) şi doamna Jakstiene Danguole (cetăţeană a Lituaniei, paşaport nr. 22192534) în calitate 

de experţi electorali internaţionali din partea Comisiei Electorale Centrale a Lituaniei la alegerile 

parlamentare din 30 noiembrie 2014. 

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

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

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

tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte. 

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

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu respectarea prevederilor privind protecţia datelor cu 

caracter personal”.  

 

Preşedintele de şedinţă a solicitat să se înainteze întrebări şi propuneri la proiect. 

Nefiind înaintate întrebări şi propuneri la proiect, preşedintele de şedinţă a supus votului 

propunerea de aprobare a proiectului prezentat de raportor.   

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

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

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr.2687 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC şi se anexează la prezentul 

proces-verbal. 

 

 

Preşedintele de şedinţă a declarat şedinţa închisă şi a reamintit că la ora 17.00 în aceeaşi sală de 

şedinţe va avea loc tragerea la sorţi între partidele care au depus astăzi dosarele la Comisia 

Electorală Centrală în vederea stabilirii ordinii înscrierii acestora în buletinul de vot.  

 

 

 

Preşedintele şedinţei                                                                                              Iurie CIOCAN 

 

Secretarul şedinţei                                                                                         Andrei VOLENTIR  

 

 

 

 

Ex.: Angela MUSTEAŢA 

Tel.: 022-251-477 
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