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PROCES-VERBAL nr. 201 

al şedinţei extraordinare 

din 13.10.2014, 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 7 membri ai Comisiei şi a 

menţionat pentru procesul-verbal că dl Vitalie Modrîngă şi dl Eduard Răducan sînt absenţi. 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 9 puncte: 

 

ORDINEA DE ZI: 
 

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

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

„PATRIA” 

Raportor: Vasile Gafton 

2. Cu privire la responsabilităţile suplimentare ale unor autorităţi ale administraţiei publice 

centrale şi altor instituţii ce ţin de asigurarea desfăşurării în bune condiţii a alegerilor 

Parlamentului din 30 noiembrie 2014 

Raportor: Iurie Ciocan 

3. Pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 2665 din 16 septembrie 2014 

„Cu privire la repartizarea atribuţiilor între membrii Comisiei Electorale Centrale în perioada 

electorală” 

Raportor: Iurie Ciocan 

4. Pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 2699 din 10 octombrie 2014 

„Cu privire la constituirea Consiliului electoral de circumscripţie electorală municipală Chişinău 

nr. 1” 

Raportor: Iurie Ciocan 

5. Pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 2703 din 10 octombrie 2014 

„Cu privire la constituirea Consiliului electoral de circumscripţie electorală raională Briceni nr. 6” 

Raportor: Vasile Gafton 

6. Pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 2705 din 10 octombrie 2014 

„Cu privire la constituirea Consiliului electoral de circumscripţie electorală raională Cantemir nr. 

8” 

Raportor: Eduard Răducan 

7. Pentru completarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 2710 din 10 octombrie 2014 

„Cu privire la constituirea Consiliului electoral de circumscripţie electorală raională Donduşeni nr. 

13” 

Raportor: Vasile Gafton 

8. Pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 2721 din 10 octombrie 2014 

„Cu privire la constituirea Consiliului electoral de circumscripţie electorală raională Ocniţa nr. 24” 

Raportor: Vasile Gafton 
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9. Cu privire la confirmarea persoanei  responsabile de finanţe (trezorierul) din partea 

Partidului Naţional Liberal pe perioada campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 30 

noiembrie 2014 

Raportor: Andrei Volentir 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, 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 Vasile Gafton – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

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

Partidului Politic „PATRIA”, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de 

vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanţe (trezorierul)”:  

„La 6 octombrie 2014 Partidul Politic „PATRIA” (PPP) a depus la Comisia Electorală 

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

din 30 noiembrie 2014 cu următoarele documente anexate: 

- procesul-verbal nr. 2 din 01 octombrie 2014, prin care se adoptă decizia privind 

participarea Partidului Politic „PATRIA” la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014; 

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

„PATRIA” din 05 octombrie 2014, cu privire la desemnarea a 101 candidaţi, plus 2 candidaţi 

supleanţi, pentru funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova la alegerile parlamentare 

din 30 noiembrie 2014; 

- datele biografice ale candidaţilor; 

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

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

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

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

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

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

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

În lista celor 103 candidaţi au fost incluse 84 persoane fără apartenenţă politică. 

Partidul Politic „PATRIA” a înaintat Comisiei simbolul electoral pentru imprimare în 

buletinul de vot care reprezintă un pătrat de culoare albă în interiorul căruia sînt imprimate în două 

rînduri cuvintele „RENATO USATÎI”. Caracterele inscripţiei „RENATO USATÎI” sînt majuscule 

de culoare neagră, bold. 

În aceeaşi şedinţă, din 05 octombrie 2014, a Consiliului Politic Naţional al Partidului 

Politic „PATRIA” a fost desemnat în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ în 

Comisia Electorală Centrală dl Buşuleac Mihail. 

La data de 8 octombrie 2014 Preşedintele Partidului Politic „PATRIA” a înaintat un 

demers privind desemnarea dnei Băleanu Natalia în calitate de persoana responsabilă de finanţe 

(trezorier). 

Suplimentar, prin demersul înregistrat la CEC sub nr. 7/8702 din 9 octombrie 2014, PPP a 

solicitat modificarea listei prin substituirea unui candidat. 

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

Codului electoral. 

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

electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 
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1. Se înregistrează 103 candidaţi la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova 

pe lista Partidului Politic „PATRIA” pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014, 

conform anexei. 

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

parlamentare din 30 noiembrie 2014 care reprezintă un pătrat de culoare albă în interiorul căruia 

sînt imprimate în două rînduri cuvintele „RENATO USATÎI”. Caracterele inscripţiei „RENATO 

USATÎI” sînt majuscule de culoare neagră, bold. 

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

Centrală pentru perioada campaniei electorale dl Buşuleac Mihail. 

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

Natalia. 

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

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

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

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

lucrătoare de la data emiterii dispoziţiei de suspendare. 

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

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

 

Preşedintele de şedinţă, I. Ciocan, a solicitat să fie puse întrebări la raportor. 

 

AU PUS ÎNTREBĂRI: 

A. Volentir – Dle raportor, conform statutului partidului, care organ central al acestuia este 

responsabil de aprobarea listei de candidaţi? 

V. Gafton – Conform statutului, organul de desemnare a candidaţilor este Consiliul Politic 

Naţional care a delegat Biroului Permanent Central sarcina să prezinte propunerea listei nominale 

a persoanelor care vor fi incluse în lista candidaţilor. Sînt toate procese-verbale ale ambelor 

organe. 

A. Volentir – Am vrut doar să precizez dacă sînt prezentate procesele-verbale ale Biroului 

Permanent. 

 

Preşedintele de şedinţă a întrebat dacă cineva mai doreşte să pună întrebări raportorului, a solicitat 

să fie înaintate propuneri la proiect. 

Nefiind înaintate propuneri la proiect, preşedintele de şedinţă a supus votului proiectul hotărîrii în 

varianta propusă de raportor. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2749 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenţi în şedinţă şi se 

anexează la prezentul proces-verbal. 

 

2. S-A AUDIAT: 

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

responsabilităţile suplimentare ale unor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi altor 

instituţii ce ţin de asigurarea desfăşurării în bune condiţii a alegerilor Parlamentului din 30 

noiembrie 2014”: 

„În scopul asigurării condiţiilor pentru buna desfăşurare a alegerilor Parlamentului din 30 

noiembrie 2014 şi potrivit prevederilor art. 18, 22 lit. g) şi art. 26 din Codul electoral nr. 1381-XIII 

din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 



4/13 

 1. Autorităţile administraţiei publice şi alte instituţii vor asigura, conform competenţelor 

stabilite, pregătirea pentru desfăşurarea alegerilor Parlamentului din 30 noiembrie 2014, după cum 

urmează: 

 Ministerul Economiei: 

- alimentarea fără întrerupere cu energie electrică a tuturor sediilor organelor electorale. 

 Ministerul Afacerilor Interne: 

- securitatea în egală măsură a tuturor persoanelor care participă la alegeri; 

- securitatea şi ordinea publică în locurile şi localurile de desfăşurare a întîlnirilor 

concurenţilor electorali cu alegătorii; 

- asistenţa organelor electorale şi administraţiei publice locale în vederea organizării 

păstrării bunurilor materiale la consiliile şi birourile electorale, escortarea transportării buletinelor 

de vot şi asigurarea integrităţii acestora şi a altei documentaţii electorale; 

- prevenirea, contracararea şi constatarea contravenţiilor şi infracţiunilor în activitatea 

electorală; 

- acordarea asistenţei preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare la asigurarea 

ordinii publice în localul de votare şi pe teritoriul din preajmă, în rază de 100 de metri de la localul 

votării; 

- supravegherea de stat asupra asigurării apărării împotriva incendiilor la obiectivele unde 

vor fi amplasate secţiile de votare şi desfăşurate întîlnirile cu alegătorii. 

Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, misiunile diplomatice şi oficiile 

consulare:  

- acordarea asistenţei necesare în organizarea şi desfăşurarea, în limitele legislaţiei în 

vigoare, a alegerilor în secţiile de votare constituite pentru cetăţenii Republicii Moldova aflaţi în 

străinătate; 

- asigurarea cu personalul necesar şi acordarea asistenţei logistice în procesul de constituire 

şi funcţionare a organelor electorale din străinătate; 

 - coordonarea procesului de organizare şi funcţionare a birourilor electorale ale secţiilor de 

votare din străinătate; 

- colaborarea în vederea acreditării mass-media din străinătate pentru reflectarea procesului 

electoral din Republica Moldova; 

- asigurarea securităţii în procesul de transportare, transmitere către şi returnarea de la 

birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate a buletinelor de vot, precum şi a tuturor 

materialelor electorale ce ţin de organizarea şi desfăşurarea alegerilor. 

Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor: 

- la solicitarea cetăţenilor Republicii Moldova – eliberarea, în termen rezonabil, a actelor 

de identitate necesare pentru participarea la alegeri; 

- pe întreg teritoriul ţării – asigurarea difuzării neîntrerupte a programelor radio şi de 

televiziune conform legislaţiei în vigoare. 

 Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor: 

- asigurarea căilor de acces către secţiile de votare; 

- în caz de necesitate, la solicitarea administraţiei publice locale va acorda asistenţă 

informaţională şi logistică privind antrenarea agenţilor transportatori din teritoriu la efectuarea 

transporturilor. 

Serviciul de Informaţii şi Securitate: 

- securitatea acţiunilor ce ţin de confecţionarea matriţei buletinelor de vot, tipărirea şi 

distribuirea buletinelor de vot, precum şi lichidarea matriţei; 

- neadmiterea accesului neautorizat la mijloacele tehnice, inclusiv la tipărirea buletinelor 

de vot şi a altei documentaţii electorale; 

- asigurarea, în limita competenţei şi cadrului legal existent, a securităţii informaţionale a 

conexiunilor în cadrul Sistemului informaţional automatizat de stat „Alegeri” (SIAS „Alegeri”), 

inclusiv asigurarea securităţii cibernetice a activităţii Comisiei Electorale Centrale de organizare şi 

desfăşurare a alegerilor. 
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Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia 

Informaţiei: 

- supravegherea funcţionării  reţelelor mobile şi fixe în perimetrul sediilor consiliilor 

electorale şi al secţiilor de votare. 

ÎS "Centrul de Telecomunicaţii Speciale": 

- asigurarea conexiunii securizate în cadrul reţelei informaţionale, parte componentă a 

SIAS „Alegeri”; 

- asigurarea securităţii cibernetice a sistemului informaţional în sediul Comisiei Electorale 

Centrale în limitele sistemului de telecomunicaţii al autorităţilor administraţiei publice. 

SA „Moldtelecom”: 

- pe întreg teritoriul ţării – funcţionarea fără întrerupere a reţelelor telefonice, în special în 

sediile consiliilor electorale şi ale secţiilor de votare; 

- la solicitare, asigurarea accesului funcţionarilor electorali la serviciile reţelei de Internet. 

2. Concurenţilor electorali şi organelor electorale, în scopul executării prevederilor sus-

menţionate, li se recomandă să conlucreze cu persoanele responsabile din cadrul autorităţilor 

publice centrale şi instituţiilor nominalizate, conform listei din anexa la prezenta hotărîre. 

3. Despre mersul executării prezentei hotărîri organele nominalizate vor informa Comisia 

Electorală Centrală o dată în 10 zile pe parcursul perioadei electorale. 

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

Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 
Anexă  

la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale  

nr. __ din 13 octombrie 2014 

 

Lista persoanelor responsabile de conlucrarea cu Comisia Electorală Centrală din cadrul autorităţilor 

publice centrale şi altor instituţii în perioada electorală 2014 

 

Instituţia Numele, prenumele Funcţia Telefon de contact 
 

Ministerul Economiei 

 

 

 

Valentin Lesnic 

 

Şef al Direcţiei infrastructura 

energetică 

 

fix: 022-233-4628; 

mob.: 069210085 

 

 

Ministerul Afacerilor 

 Interne 

 

 

Vladimir Cazacov 

 

Şef-adjunct al Direcţiei 

generale securitate publică a 

Inspectoratului General al 

Poliţiei 

mob.:078710558 

Anatol Viniciuc Şef-adjunct al SPCSE, şeful 

Direcţiei Salvatori şi Pompieri 

fix: 022-251-481; 

mob.: 079604200 

Ministerul Afacerilor 

Externe şi Integrării 

Europene, misiunile 

diplomatice şi oficiile 

consulare 

 

Vadim Zmeu 

Şef al Direcţiei Drept şi 

Relaţii Consulare, Direcţia 

Generală Afaceri Consulare 

fix: 022-788-747; 

mob.: 069177175 

 

Andrian Popescu 

Şef al Direcţiei Servicii 

Consulare, Direcţia Generală 

Afaceri Consulare 

fix: 022-788-439; 

mob.: 069172581 

 

Ministerul 

 Tehnologiei Informaţiei şi 

Comunicaţiilor 

 

 

Grigore Iovu 

Şef al Secţiei interacţiune cu 

subdiviziunile teritoriale şi 

reprezentanţele diplomatice, 

Î.S. „CRIS Registru” 

 

fix: 022-504-406 

mob.: 079404278 

 

 

Veaceslav Pascal 

Director tehnic,  

Î.S. “Radiocomunicaţii” 

fix: 022-876-401 

mob.: 069122945 

 

Ministerul Transporturilor 

şi Infrastructurii Drumurilor 

 

 

Petru Mititiuc 

 

Şef-adjunct al Direcţiei 

transport rutier 

 

fix: 022-228-856 

mob.: 069974477 

 

Serviciul Informaţii şi 

Mihail Savcenco Şef de direcţie fix: 022-234-253 

mob.: 069141109 
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Securitate 

 

Vasile Tălmăzeanu Şef de direcţie fix: 022-239-695 

mob.: 060582333 

 

Agenţia Naţională pentru 

Reglementare în 

Comunicaţii Electronice şi 

Tehnologia Informaţiei 

 

 

Corneliu Jaloba 

 

Director adjunct 

fix: 022-251-301 

mob.:079228870 

 

Petru Mura 

 

Şef al Direcţiei executive 

 

fix: 022-251-318 

mob.:079228811 

 

ÎS "Centrul de 

Telecomunicaţii Speciale" 

 

 

Gheorghe Pantaz 

 

Şef al Direcţiei tehnologii 

informaţionale şi servicii 

 

fix: 022-820-905 

mob.: 068686206 

 

SA „Moldtelecom” 

 

 

Cojocaru Iurie 

Specialist principal, Biroul 

Proiecte Speciale 

fix: 022-570-648 

mob.: 067199648 

Bobicova Liudmila Şef al Secţiei organizarea 

servicii, serviciul gestiune, 

contracte business 

fix.: 022-570-494 

mob.: 067399494 

”.   

 

Înainte de a începe examinarea proiectului, preşedintele de şedinţă a făcut apelul reprezentanţilor 

autorităţilor şi instituţiilor nominalizate în proiect, care au aportul lor la organizarea şi asigurarea 

bunei desfăşurări a alegerilor din 30 noiembrie. A menţionat că reprezentanţii tuturor autorităţilor 

şi instituţiilor statului vizate în proiect sînt prezenţi în şedinţă. 

A remarcat că membrii CEC au luat cunoştinţă de acest proiect, au fost luate în considerare 

propunerile înaintate de membrii şi de instituţiile vizate în proiect, în şedinţă fiind propusă spre 

examinare varianta ajustată a proiectului în baza observaţiilor, propunerilor date, după care a 

solicitat să se înainteze întrebări la raportor. 

 

AU PUS ÎNTREBĂRI: 

Şt. Urîtu – În ceea ce priveşte securitatea asigurată de MAI şi SIS, dacă nu credeţi că este necesar 

ca în partea stîngă a teritoriului Republicii Moldova, unde tradiţional există probleme în unele 

localităţi, Ministerul Transporturilor să asigure transportarea alegătorilor către secţiile de votare 

avînd în vedere distanţa mare pînă la ele şi că o tradiţie în acest sens a existat deja cînd se puneau 

la dispoziţie autobuze. 

I. Ciocan – În toată practica internaţională a alegerilor, oferirea transportului pentru deplasarea 

alegătorilor este calificată ca o practică negativă care pune la îndoială libertatea exprimării votului, 

nu este acceptată şi dur criticată de observatorii internaţionali. Eu, în calitate de raportor, mă opun 

unor asemenea instrumente. Toate instituţiile speciale ale statului abilitate să asigure buna 

desfăşurare a alegerilor îşi vor face munca. 

V. Moţarschi – Referitor la a doua competenţă a Ministerului Transporturilor: „în caz de 

necesitate, la solicitarea administraţiei publice locale va acorda asistenţă informaţională şi 

logistică privind antrenarea agenţilor transportatori din teritoriu la efectuarea transporturilor” – ce 

se are în vedere? 

 I. Ciocan – Aici se are în vedere o altă situaţie decît cea despre care am vorbit adineaori. E vorba 

de situaţiile în care alegătorii locuiesc într-o altă localitate decît acea unde îşi au înregistrat 

domiciliul sau reşedinţa. Va fi data de 30 noiembrie şi din cauza condiţiilor meteo căile de acces 

spre secţiile de votare ar putea fi înzăpezite, ministerul în cauză trebuie să asigure practicabilitatea 

drumurilor. 

V. Moţarschi – A doua întrebare tot se referă la această competenţă, nu consideraţi că ar fi mai 

indicat nu la solicitarea administraţiei publice locale, ci la solicitarea organelor electorale, pentru 

că administraţia publică practic e politizată. 
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I. Ciocan – Am scris „la solicitarea administraţiei publice locale”, deoarece şi aceasta are 

competenţele sale în asigurarea infrastructurii alegerilor, iar dacă punem în sarcina organelor 

electorale această competenţă vom îngreuna sarcina acestora din urmă. 

 

Preşedintele de şedinţă a întrebat dacă cineva mai doreşte să pună întrebări, nefiind înaintate, a 

solicitat să se dea propuneri la proiect.  

 

AU ÎNAINTAT PROPUNERI: 

Şt. Urîtu – Propun ca la competenţele Ministerului Transporturilor să fie adăugată cea de 

asigurare a circulaţiei autobuzelor în localităţile din stînga Nistrului cu o periodicitate de maxim o 

oră, de la oraşele mari către secţiile de votare de-a lungul Nistrului.  

I. Ciocan (către reprezentantul MTID) – Ministerul Transporturilor posedă unităţi de transport de 

pasageri? 

Reprezentantul MTID – Ministerul Transporturilor nu dispune de unităţi de transport de 

pasageri. 

I. Ciocan (către reprezentantul MTID) – Ministerul Transporturilor licenţiază activitatea 

întreprinderilor de transport  de pasageri? 

Reprezentantul MTID – Ministerul Transporturilor eliberează permise de activitate la traseu. 

A. Volentir – Doresc şi eu să pun întrebări. 

Şt. Urîtu – Propun ca la competenţele Ministerului Afacerilor Interne să fie inclusă prevederea că 

în special în localităţile din stînga Nistrului să asigure securitatea transportării, şi anume în 

comuna Corjova, satul Varniţa etc. – în localităţile limitrofe cu teritoriile controlate de regimul 

separatist de la Tiraspol.  

A. Volentir (către reprezentantul MTID) – La subiectul anterior, în afară de transportatorii privaţi, 

astăzi mai sînt transportatori, ca formă de proprietate – „întreprindere de stat”, în subordinea 

Ministerului Transporturilor? 

Reprezentantul MTID – În ceea ce priveşte transportul de călători, toţi transportatorii sînt privaţi. 

A. Simionov – Propun ca la Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene prevederea 

„asigurarea securităţii în procesul de transportare, transmitere către şi returnarea de la birourile 

electorale ale secţiilor de votare din străinătate a buletinelor de vot, precum şi a tuturor 

materialelor electorale ce ţin de organizarea şi desfăşurarea alegerilor” să fie transferată la 

Serviciul de Informaţii şi Securitate.  
I. Ciocan – Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene colaborează în acest sens cu 

Serviciul de Informaţii şi Securitate atunci cînd este transportată poşta diplomatică, pentru 

serviciile de curierat, transportarea buletinelor de vot, a proceselor-verbale. Alte propuneri? 

V. Moţarschi – Propun ca la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, după 

sintagma „la solicitarea administraţiei publice locale” să fie introdusă sintagma „şi/sau a organelor 

electorale”. 

I. Ciocan – Se acceptă propunerea, fără a fi supusă votului. Rog secretariatul să fixeze 

propunerea. Deci, au fost înaintate 3 propuneri – două de dl Şt. Urîtu şi una de dl V. Moţarschi. 

Şt. Urîtu – Solicit cuvîntul la Comentarii, să comentez. Aş vrea ca preşedintele şi secretarul să fiţi 

tot atît de echidistanţi în problema enunţată de mine. Nu ştiu de ce, atunci cînd vorbim de 

asigurarea de către MTID la solicitarea APL a asistenţei privind antrenarea agenţilor transportatori 

din teritoriu la efectuarea transporturilor din restul teritoriului este competenţa ministerului, însă 

acolo unde trebuie asigurat transportul (pentru cetăţenii RM din stînga Nistrului –  n.n.), şi este o 

situaţie excepţională, ministerul nu mai are această competenţă. Faceţi referire la practica din toată 

lumea, dar aici e o situaţie deosebită, nu este o situaţie atît de comună comparativ cu practica din 

toată lumea. Ucraina poate zicea şi ea că nu avem dreptate, dar acum şi ea se confruntă cu 

asemenea situaţie. Haideţi, acolo unde putem face cît de puţin, să facem ceea ce trebuie să facem. 

E stînga electorală, sau dreapta electorală, dar integritatea teritorială a RM este mai presus decît 

alte chestiuni şi asigurarea dreptului de vot pentru cetăţenii din stînga Nistrului este mai 

importantă decît cheltuielile şi ministerul ar putea, dacă va oferi această posibilitate, să organizeze 
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transportarea acestor cetăţeni. Timp este suficient pentru a face acest lucru, cel puţin le-am 

recompensa concetăţenilor noştri suferinţele ce le au în legătură, cel puţin, cu exercitarea dreptului 

de vot.  

 

(Dl E. Răducan s-a alăturat celorlalţi membri în şedinţă – membri prezenţi 8) 

 

În conformitate cu procedurile stabilite în cadrul Comisiei Electorale Centrale, preşedintele de 

şedinţă a supus votului prima propunere enunţată de dl Şt. Urîtu – la competenţele Ministerului 

Transporturilor să fie adăugată cea de asigurare a circulaţiei autobuzelor în localităţile din stînga 

Nistrului cu o periodicitate de maxim o oră, de la oraşele mari către secţiile de votare de-a lungul 

Nistrului: 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____4____, Contra ____2_____, S-au abţinut ___2___. 

 

Propunerea nu a întrunit numărul necesar de voturi, pentru a fi inclusă în textul hotărîrii. 

 

Preşedintele de şedinţă a supus votului a doua propunere enunţată de dl Şt. Urîtu – de a completa 

competenţa MAI „asigurarea securităţii în procesul de transportare, transmitere către şi returnarea 

de la birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate a buletinelor de vot, precum şi a 

tuturor materialelor electorale ce ţin de organizarea şi desfăşurarea alegerilor” cu menţiunea „în 

special în localităţile din stînga Nistrului să asigure securitatea transportării, şi anume în comuna 

Corjova, satul Varniţa etc. – în localităţile limitrofe cu teritoriile controlate de regimul separatist 

de la Tiraspol”: 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____3____, Contra ____1_____, S-au abţinut ___4___. 

 

Propunerea nu a întrunit numărul necesar de voturi, pentru a fi inclusă în textul hotărîrii. 

 

Preşedintele de şedinţă a supus votului a treia propunere la proiect a dlui A. Simionov – de a 

transfera sarcina Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene ce ţine de „asigurarea 

securităţii în procesul de transportare, transmitere către şi returnarea de la birourile electorale ale 

secţiilor de votare din străinătate a buletinelor de vot, precum şi a tuturor materialelor electorale ce 

ţin de organizarea şi desfăşurarea alegerilor” la Serviciul de Informaţii şi Securitate: 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____3____, Contra ____4_____, S-au abţinut ___1___. 

 

Propunerea nu a întrunit numărul necesar de voturi, pentru a fi inclusă în textul hotărîrii. 

 

Preşedintele de şedinţă a supus votului propunerea de aprobare a proiectului prezentat de raportor 

cu amendamentul acceptat în şedinţă (de a completa responsabilitatea Ministerului Transporturilor 

şi Infrastructurii Drumurilor de la liniuţa a doua, după cuvintele „la solicitarea administraţiei 

publice locale” cu textul „şi/sau a organelor electorale”): 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____1_____, S-au abţinut ___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 
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Hotărîrea nr. 2750 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor CEC şi se anexează la 

prezentul proces-verbal. 

 
3. S-A AUDIAT: 

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

hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 2665 din 16 septembrie 2014 „Cu privire la 

repartizarea atribuţiilor între membrii Comisiei Electorale Centrale în perioada electorală”: 

„În conformitate cu art. 18 şi 26 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, 

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

1. Punctul 3 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2665 din 16 septembrie 2014 

„Cu privire la repartizarea atribuţiilor între membrii Comisiei Electorale Centrale în perioada 

electorală” se modifică după cum urmează: 

- la poziţia „Alexandru Simionov, membru – raionale:” cuvîntul „Ungheni” se substituie 

prin cuvîntul „Criuleni”. 

- la poziţia „Vitalie Modrîngă, membru – raionale:” cuvîntul „Criuleni” se substituie prin 

cuvîntul „Ungheni”. 

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

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

 

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

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

aprobare a proiectului prezentat de raportor.   

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

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

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2751 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenţi în şedinţă şi se 

anexează la prezentul proces-verbal. 

 

4. S-A AUDIAT: 

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

hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 2699 din 10 octombrie 2014 „Cu privire la constituirea 

Consiliului electoral de circumscripţie electorală municipală Chişinău nr. 1”: 

„ În conformitate cu  art. 18, 26 şi 33 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 

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

1. Punctul 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2699 din 10 octombrie 2014 

„Cu privire la constituirea Consiliului electoral de circumscripţie electorală municipală Chişinău 

nr. 1” se modifică după cum urmează: 

- se exclude din componenţa Consiliului electoral de circumscripţie electorală municipală 

Chişinău nr. 1 dl Puiu Victor, din Registrul funcţionarilor electorali; 

- se include în componenţa Consiliului electoral de circumscripţie electorală municipală 

Chişinău nr. 1 dna Roşca Tamara, jurist, şef, Serviciul juridic, Pretura sectorului Buiucani, din 

Registrul funcţionarilor electorali. 

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

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

 

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

 

AU PUS ÎNTREBĂRI: 

V. Moţarschi – Care e motivul excluderii acestei persoane? 
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I. Ciocan – Din motive personale. 

Şt. Urîtu – Care a fost modalitatea de extragere din registru? 

I. Ciocan – La bază au stat cîteva criterii. Primul – persoana trebuia să fie instruită de Centrul de 

instruire şi certificată în modul corespunzător, a doilea – trebuia  să aibă experienţă în alegerile 

anterioare şi ultimul – să aibă o bună reputaţie şi dorinţă de a lucra în organele electorale. 

V. Moţarschi – Este cererea de demisie a dlui Puiu Victor? 

I. Ciocan – Azi s-au convocat în şedinţă la ora 14:00, după această oră au intervenit aceste 

schimbări. Cererea nu este, dar el a solicitat demisia. 

V. Moţarschi – La solicitarea dlui Puiu s-a făcut rocada? 

Şt. Urîtu – Cum a fost făcută solicitarea? La telefon? 

I. Ciocan – Eu, în calitate de coordonator teritorial am fost la curent cu convocarea în prima 

şedinţă a Consiliului electoral municipal Chişinău la ora 14:00, respectiv restul circumstanţelor le 

cunoaşteţi. Alte întrebări, propuneri? 

 

Nefiind înaintate alte întrebări, propuneri, preşedintele de şedinţă a supus votului propunerea de 

aprobare a proiectului prezentat de raportor.   

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____6____, Contra ____1_____, S-au abţinut ___1___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2752 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor CEC şi se anexează la 

prezentul proces-verbal. 

 

5. S-A AUDIAT: 

Raportorul Vasile Gafton – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Pentru modificarea 

hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 2703 din 10 octombrie 2014 „Cu privire la constituirea 

Consiliului electoral de circumscripţie electorală raională Briceni nr. 6”: 

„Prin hotărîrea nr. 2703 din 10 octombrie 2014, Comisia Electorală Centrală a constituit 

Consiliul electoral de circumscripţie electorală raională Briceni nr. 6 în componenţă numerică din 

9 membri. 

În conformitate cu  art. 18, 26 şi 33 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 

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

1. Punctul 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2703 din 10 octombrie 2014 „Cu 

privire la constituirea Consiliului electoral de circumscripţie electorală raională Briceni nr. 6” se 

modifică după cum urmează: 

a) la poziţia 1), cuvintele „din partea Consiliului raional Briceni” se înlocuiesc cu cuvintele 

„din Registrul funcţionarilor electorali”; 

b) la poziţia 3), textul „Caminscaia Tatiana - pedagog, profesor, Liceul teoretic nr. 1 

Briceni, din partea Consiliului raional Briceni, secretarul Consiliului raional” se exclude; 

c) poziţiile 4) – 8) devin, respectiv, poziţiile 3) – 7); 

d) poziţia 8) va avea următorul cuprins: 

„8) Toderico Ivan - jurist, secretarul Consiliului raional Briceni, din Registrul funcţionarilor 

electorali”. 

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

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

 

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

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

aprobare a proiectului prezentat de raportor.   
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REZULTATUL VOTĂRII: 

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

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2753 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenţi în şedinţă şi se 

anexează la prezentul proces-verbal. 

 

6. S-A AUDIAT: 

Raportorul Vasile Gafton – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Pentru completarea 

hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 2710 din 10 octombrie 2014 „Cu privire la constituirea 

Consiliului electoral de circumscripţie electorală raională Donduşeni nr. 13”: 

„Prin hotărîrea nr. 2710 din 10 octombrie 2014, Comisia Electorală Centrală a constituit 

Consiliul electoral de circumscripţie electorală raională Donduşeni nr. 13 în componenţă numerică 

din 9 membri. 

În conformitate cu  art. 18, 26 şi 33 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 

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

1. Punctul 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2710 din 10 octombrie 2014  

„Cu privire la constituirea Consiliului electoral de circumscripţie electorală raională 

Donduşeni nr. 13” se completează după cum urmează: 

- după poziţia 4) se introduce poziţia 5) cu următorul cuprins: 

„5)  Guriev Iurie - jurist, avocat, Cabinetul avocatului „Iurie Guriev”, din Registrul 

funcţionarilor electorali”; 

- poziţiile 5) – 8) devin, respectiv, poziţiile 6) – 9).  

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”. 

 

(Dl E. Răducan a ieşit din sala de şedinţe – membri prezenţi 7) 

 

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

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

aprobare a proiectului prezentat de raportor.   

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2754 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenţi în şedinţă şi se 

anexează la prezentul proces-verbal. 

 

7. S-A AUDIAT: 

Raportorul Vasile Gafton – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Pentru modificarea 

hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 2721 din 10 octombrie 2014 „Cu privire la constituirea 

Consiliului electoral de circumscripţie electorală raională Ocniţa nr. 24”: 

„La 13 octombrie 2014 Comitetul Executiv Politic al Comitetului Central al Partidului 

Comuniştilor din Republica Moldova a înaintat un demers Comisiei Electorale Centrale prin care 

solicită modificarea componenţei Consiliului electoral de circumscripţie electorală raională Ocniţa 

nr. 24. 

În conformitate cu  art. 18, 26 şi 33 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. Punctul 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2721 din 10 octombrie 2014 

„Cu privire la constituirea Consiliului electoral de circumscripţie electorală raională Ocniţa nr. 24” 

se modifică după cum urmează: 

- se exclude din componenţa Consiliului electoral de circumscripţie electorală raională 

Ocniţa nr. 24 dna Crucicevici Angela, înaintată din partea Partidului Comuniştilor din Republica 

Moldova; 

- se include în componenţa Consiliului electoral de circumscripţie electorală raională 

Ocniţa nr. 24 dna Cozmic Vera, inginer economist, auditor intern, Aparatul preşedintelui raionului 

Ocniţa, din partea Partidului Comuniştilor din Republica Moldova. 

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”. 

 

(Dl E. Răducan a revenit în sala de şedinţe – membri prezenţi 8) 

 

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

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

aprobare a proiectului prezentat de raportor.   

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

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

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2755 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenţi în şedinţă şi se 

anexează la prezentul proces-verbal. 

 

8. S-A AUDIAT: 

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

confirmarea persoanei  responsabile de finanţe (trezorierul) din partea Partidului Naţional Liberal 

pe perioada campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014”: 

„În legătură cu organizarea şi desfăşurarea alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 

şi în conformitate cu art. 18 şi 38 alin. (3) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, 

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

1. Se confirmă în calitate de persoană responsabilă de finanţe (trezorier) din partea 

Partidului  Naţional  Liberal,  pe perioada campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 

30 noiembrie 2014, dna Blanovschi Ecaterina. 

2. 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 se înainteze întrebări la raportor, propuneri la proiect. 

 

AU PUS ÎNTREBĂRI: 

Şt. Urîtu – Aţi verificat dacă dna Blanovschi Ecaterina figurează pe lista de candidaţi a 

respectivului partid? 

A. Volentir – Nu am verificat, nu văd utilitatea acestei verificări. Persoanele responsabile de 

finanţe nu au restricţia de a fi candidaţi în alegeri. 

 

Nefiind înaintate alte întrebări şi propuneri, preşedintele de şedinţă a supus votului propunerea de 

aprobare a proiectului prezentat de raportor.   

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____8____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___. 
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S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2756 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenţi în şedinţă şi se 

anexează la prezentul proces-verbal. 

 

9. S-A AUDIAT: 

Raportorul Eduard Răducan – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Pentru 

modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 2705 din 10 octombrie 2014 „Cu privire la 

constituirea Consiliului electoral de circumscripţie electorală raională Cantemir nr. 8”: 

„La 13 octombrie 2014 Comitetul Executiv Politic al Comitetului Central al Partidului 

Comuniştilor din Republica Moldova a înaintat un demers Comisiei Electorale Centrale prin care 

solicită schimbarea componenţei Consiliului electoral de circumscripţie electorală raională 

Cantemir nr. 8. 

În conformitate cu  art. 18, 26 şi 33 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, 

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

1. Punctul 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2705 din 10 octombrie 2014 „Cu 

privire la constituirea Consiliului electoral de circumscripţie electorală raională Cantemir nr. 8” se 

modifică după cum urmează: 

- se exclude din componenţa Consiliului electoral de circumscripţie electorală raională 

Cantemir nr. 8 dl Putregai Dumitru, înaintat din partea Partidului Comuniştilor din Republica 

Moldova; 

- se include în componenţa Consiliului electoral de circumscripţie electorală raională 

Cantemir nr. 8 dna Demian Nelea, jurist, specialist principal, Aparatul preşedintelui raionului 

Cantemir, din partea Partidului Comuniştilor din Republica Moldova. 

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

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

 

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

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

aprobare a proiectului prezentat de raportor.   

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

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

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2757 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenţi în şedinţă şi se 

anexează la prezentul proces-verbal. 

 

Înainte de a anunţa şedinţa închisă, preşedintele de şedinţă a făcut un anunţ pentru reprezentanţii 

concurenţilor electorali, conform căruia în cazul în care vor fi depuse contestaţii asupra acţiunilor 

partidelor pe care le reprezintă, aceştia vor primi prin poşta electronică, la adresa pe care o vor 

indica, contestaţiile, iar aceştia vor expedia la adresa CEC referinţele respective. CEC va oferi 

posibilitatea să fie prezentate referinţele, dacă acestea nu vor fi expediate pînă la examinarea în 

şedinţă, CEC va examina contestaţiile în lipsa referinţelor. După aceasta a declarat şedinţa închisă. 

 

Preşedintele şedinţei                                                                                              Iurie CIOCAN 

 

Secretarul şedinţei                                                                                         Andrei VOLENTIR  

 

Ex.: Angela MUSTEAŢA 

Tel.: 022-251-477 


