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PROCES-VERBAL nr. 204 

al şedinţei ordinare 

din 17.10.2014, ora 15.00 

 

Statut şedinţă: deliberativă 

Preşedinte al şedinţei: dl Iurie Ciocan 

Secretar al şedinţei: dl Andrei Volentir 

 

Preşedintele de şedinţă a constatat prezenţa a 7 membri ai Comisiei (lipsesc A. Simionov şi E. 

Răducan). 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 19 

puncte. 

A cerut cuvîntul dl Nicolae Raileanu, reprezentantul cu drept de vot consultativ al Partidului 

Politic Mişcarea Populară Antimafie în Comisia Electorală Centrală. În luarea sa de cuvînt a 

menţionat că legislaţia în vigoare, cu regret, nu prevede recuzarea membrului Comisiei Electorale 

Centrale, acest lucru este prevăzut pentru instanţele judecătoreşti şi chiar Curtea Constituţională. 

Şi deoarece nu numai lui, dar şi altor colegi le trezeşte suspiciuni modul de examinare a 

contestaţiilor în Comisia Electorală Centrală, a propus, pentru îmbunătăţire,  ca toate contestaţiile 

asupra acţiunilor concurenţilor electorali Partidul Democrat din Moldova şi Partidul Liberal 

Democrat din Moldova să fie date spre examinare membrilor Comisiei care au fost desemnaţi de 

partidele din opoziţie, şi anume de Partidul Comuniştilor din Republica Moldova şi Partidul 

Liberal, întrucît a văzut cum a fost examinată contestaţia sa din data de 15 octombrie 2014. A 

sesizat Comisia Electorală Centrală asupra faptului că miniştrii nu şi-au suspendat activitatea în 

funcţiile deţinute şi utilizează resursele administrative. A chemat miniştrii să nu utilizeze resursele 

administrative. 

I. Ciocan – A menţionat că în şedinţele Comisiei nu se fac apeluri, declaraţii politice, pentru că 

este contrar prevederilor regulamentare. Dacă reprezentanţii concurenţilor electorali doresc să 

depună contestaţii, ele trebuie prezentate Comisiei în modul stabilit. 

 

Preşedintele de şedinţă a supus votului proiectul ordinii de zi cu 19 puncte:  

 

ORDINEA DE ZI: 

 

1. Cu privire la examinarea contestaţiei nr. CEC-7/8736 din 13 octombrie 2014 a doamnei 

Alina Russu, reprezentant cu drept de vot consultativ a Partidului Comuniştilor din 

Republica Moldova 

Raportor: Andrei Volentir 

2. Cu privire la  examinarea contestaţiei nr. CEC-9/ 398 din 10 octombrie 2014 a domnului 

Sergiu Gurduza,  reprezentant cu drept de vot consultativ a Partidului Liberal Democrat 

din  Moldova  

Raportor: Andrei Volentir 

3. Cu privire la modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 2739 din 10 octombrie 

2014 „Cu privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul 

Republicii Moldova din partea Partidului Politic „Partidul Comunist Reformator din 

Moldova” şi a simbolului electoral” 
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Raportor: Svetlana Guţu 

4.  Cu privire la modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 2738 din 10 octombrie 

2014 „Cu privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul 

Republicii Moldova din partea Partidului Politic Partidul Liberal Reformator, a simbolului 

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

Centrală şi a persoanei responsabile de finanţe (trezorierul)” 

Raportor: Vasile Gafton 

5.  Cu privire la constituirea Oficiului de protocol al observatorilor internaţionali pentru 

alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 

Raportor: Iurie Ciocan 

6. Cu privire la delegarea reprezentanţilor Comisiei Electorale Centrale la Bucureşti, 

România 

Raportor: Iurie Ciocan 

7. Cu privire la demersul Ambasadei Republicii Slovace în Republica Moldova privind 

acreditarea observatorilor internaţionali în vederea monitorizării alegerilor parlamentare  

din 30 noiembrie 2014 şi înregistrarea interpreţilor 

Raportor: Svetlana Guţu 

8. Cu privire la demersul Ambasadei Republicii Azerbaidjan în Republica Moldova privind 

acreditarea observatorilor internaţionali în vederea monitorizării alegerilor parlamentare  

din 30 noiembrie 2014 şi înregistrarea interpreţilor 

Raportor: Svetlana Guţu 

9. Cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului privind statutul observatorilor şi 

procedura de acreditare a acestora, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 

332 din 24 octombrie 2006 

Raportor: Andrei Volentir  

10. Cu privire la completarea Regulamentului cu privire la activitatea persoanelor de încredere 

ale concurenţilor electorali, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 382 din 

12 decembrie 2006  

Raportor: Andrei Volentir 

11.  Pentru modificarea anexei la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2579 din 14 

octombrie 2014  „Cu privire la degrevarea de atribuţiile de la locul de muncă permanent şi 

convocarea unor membri ai consiliilor electorale de circumscripţie de nivelul doi pentru 

organizarea şi desfăşurarea alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014” 

Raportor: Vadim Moţarschi 

12.  Pentru modificarea anexei la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale 

nr. 2746 din 10 octombrie 2014 „Cu privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de 

deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea din partea Partidului Comuniştilor 

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

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

(trezorierul)” 

Raportor: Vasile Gafton 

13. Pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale 

nr. 2734 din 10 octombrie 2014 „Cu privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de 

deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Democrat din Moldova,  a 

simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia 

Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanţe (trezorierul)” 

Raportor: Iurie Ciocan 

14. Pentru modificarea anexei la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2748 din 

10octombrie 2014 cu privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în 

Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic Partidul „RENAŞTERE”, a 

simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia 

Electorală Centrală 
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Raportor: Eduard Răducan 

15. Pentru completarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 2716 din 10 octombrie 2014 

„Cu privire la constituirea Consiliului electoral de circumscripţie electorală raională 

Glodeni nr. 19”  

Raportor: Vasile Gafton 

16. Cu privire la înregistrarea persoanelor de încredere din partea Partidului Comuniştilor din 

Republica Moldova pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 

Raportor: Vasile Gafton 

17. Cu privire la înregistrarea persoanei de încredere din partea Partidului Liberal pentru 

alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 

Raportorul: Alexandru Simionov 

18. Cu privire la confirmarea persoanei  responsabile de finanţe (trezorierul) din partea 

Partidului Popular Creştin Democrat  pe perioada campaniei electorale pentru alegerile 

parlamentare din 30 noiembrie 2014 

Raportor: Iurie Ciocan 

19. Cu privire la confirmarea persoanei  responsabile de finanţe (trezorierul) din partea 

Partidului Politic Partidul „RENAŞTERE” pe perioada campaniei electorale pentru 

alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 

Raportor: Eduard Răducan 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

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

 

Ordinea de zi ce conţine 19 puncte a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenţi în 

şedinţă. 

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

 

1. S-A AUDIAT: 

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

contestaţia nr. CEC-7/8736 din 13 octombrie 2014 a dnei Alina Russu, reprezentantul Partidului 

Comuniştilor din Republica Moldova în Comisia Electorală Centrală”: 

„La 13 octombrie 2014 dna Alina Russu, reprezentantul Partidului Comuniştilor din 

Republica Moldova (PCRM) în Comisia Electorală Centrală, a depus o contestaţie prin care 

solicită sancţionarea concurentului electoral Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM), 

obligarea acestuia de a include cheltuielile aferente difuzării spoturilor electorale  în contul 

fondului electoral şi sancţionarea radiodifuzorilor care au pus pe post spoturile în cauză.  

În motivarea contestaţiei, contestatarul invocă faptul difuzării spoturilor electorale a 

PLDM în data de 10.10.2014 la posturile de televiziune ”ProTV Chişinău” (ora 22.30), ”Jurnal 

TV” (ora 22.15), ”Naţional 4” (ora 19.33 şi 21.17), afirmînd că s-a încălcat pct. 29 din  

Regulamentul privind reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare din 30 

noiembrie 2014 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova, aprobat prin 

hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2680 din 30 septembrie 2014, potrivit căruia 

”achitarea [publicităţii electorale] se va face în avans, exclusiv din fondul electoral al concurentului 

electoral, din mijloacele financiare declarate conform art. 38 alin. (1) lit. a) din Codul electoral. Orice 

alte modalităţi de plată, decît transferul în avans de sume băneşti din fondul electoral, sînt interzise”. 

De asemenea, autorul contestaţiei invocă faptul difuzării de către posturile de televiziune în 

cauză a spotului electoral al PLDM cu încălcarea prevederilor pct. 23 din regulamentul sus-indicat şi 

anume lipsa genericului ”Electorala 2014”. 

Suplimentar, contestatarul prin demersul, înregistrat la Comisie sub nr. AP2014 -9/2 din 

16 octombrie, a prezentat în calitate de probă spotul respectiv pe un CD.  

Reprezentantul PLDM în CEC, dl Sergiu Gurduza, prin referinţa depusă şi documentele 

anexate invocă lipsa temeiului contestaţiei şi solicită respingerea acesteia. Afirmă că PLDM 
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imediat după înregistrarea sa în calitate de concurent electoral, la 10.10.2014 prin hotărîrea 

Comisiei nr. 2737, a deschis contul cu menţiunea „Fond electoral”, iar sumele pentru servicii 

de publicitate au fost achitate în avans, fiind prezentat şi extrasul din contul respectiv al BC 

Mobiasbanca Groupe Societe Generale”. 

 

După ce a citit partea de constatare a proiectului, şi-a întrerupt prezentarea, pentru ca părţile să 

completeze cele relatate. 

 

AU LUAT CUVÎNTUL: 

A. Russu (PCRM) – A spus că nu are ce completa şi a solicitat ca referinţele depuse de părţile 

ale căror acţiuni sînt contestate să le fie transmise spre informare contestatarilor respectivi. 

I. Ciocan – A dat asigurări că acestea vor fi transmise. 

S. Gurduza (PLDM) – A întrebat dacă mai există obiectul contestaţiei în cazul în care plăţile 

au fost achitate din contul fondului electoral. 

A. Russu – Pentru confirmarea acestor plăţi, a întrebat cînd a fost deschis contul „Fond 

electoral” al PLDM şi prin ce a fost demonstrată calitatea de concurent electoral băncii 

licenţiate Mobiasbancă.  

S. Gurduza – A răspuns că la 10.10.2014 ora 15:33 a fost înregistrat PLDM, după această oră 

partidul şi-a deschis contul la bancă. Primul transfer în cont s-a efectuat la ora 16:29 a zilei de 

10.10.2014, ulterior momentului înregistrării, şi a susţinut că, odată ce achitările s-au făcut din 

fondul electoral, lucru demonstrat prin probe (extrase bancare), obiectul contestaţiei dispare şi 

contestaţia trebuie respinsă integral.   

A. Russu – În baza căror documente aţi deschis contul la Mobiasbancă? În baza cărui 

regulament intern al băncii Mobiasbancă? Unde banca prevede că fără prezentarea hotărîrii 

CEC de înregistrare a concurentului electoral poate fi deschis contul „Fond electoral”?  

S. Gurduza – Norma legală prevede deschiderea contului, dar nu obligă băncile să le fie 

prezentate hotărîrile CEC de înregistrare ca şi concurent electoral. Nicăieri nu este stipulat că 

trebuie prezentată băncii hotărîrea CEC de înregistrare.  

 

Preşedintele de şedinţă a constatat că membrii CEC nu au întrebări către raportor şi a oferit 

cuvîntul membrilor CEC pentru a pune întrebări reprezentanţilor părţilor. 

 

V. Moţarschi (către reprez. PLDM) – În ce temei banca a deschis contul „Fond electoral”, cine 

s-a prezentat la bancă şi la ce oră? 

S. Gurduza – La bancă s-a prezentat trezorierul şi contabilul PLDM. 

V. Moţarschi (către reprez. PLDM) – Ce aţi prezentat băncii la momentul deschiderii contului. 

Cum aţi confirmat calitatea de trezorier a persoanei care s-a prezentat la bancă? Aţi prezentat 

hotărîrea CEC de înregistrare? 

S. Gurduza – Nu am prezentat hotărîrea CEC de înregistrare. 

V. Moţarschi (către reprez. PLDM) – Extrasul nu demonstrează că transferul a fost făcut la ora 

16:28. Dacă la ora 16:28 aţi făcut primul transfer, ce bani erau pe contul proaspăt deschis la 

momentul transferului? 

S. Gurduza – Nu cunosc ce sume erau în cont, vom reflecta toate cheltuielile în raportul 

financiar. 

 

Preşedintele de şedinţă a întrebat dacă cineva mai doreşte să pună întrebări reprezentanţilor.  

Şt. Urîtu (către reprez. PCRM) – Dacă se recunoaşte, cel puţin acum declarativ, că transferul a 

fost făcut din contul „Fondul electoral”, iar dvs. aţi solicitat ca acest lucru să fie reflectat în 

raportul financiar al PLDM, şi aceste cheltuieli vor fi reflectate în raportul financiar, aţi putea fi 

satisfăcuţi de această decizie? Dacă aceste cheltuieli nu vor fi reflectate, atunci examinarea 

poate fi reluată. 

A. Russu – Dacă PLDM va prezenta raportul cu aceste cheltuieli, da.  
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Şt. Urîtu (către reprez. PCRM) – Nu v-aţi grăbit să depuneţi această contestaţie? 

A. Russu – Dacă acest cont al PLDM nu a fost deschis corect, nu e nici o grabă. 

V. Moţarschi (către reprez. PLDM) – În referinţa dvs. scrie că la 16:28 a fost efectuat primul 

transfer către Jurnal Chişinău TV şi mai tîrziu la 16:29 către Pro TV, dar către N4, unde e a 3 -a 

dispoziţie de plată? 

S. Gurduza – Către N4 e al treilea transfer. 

 

Preşedintele de şedinţă a oferit cuvîntul reprezentanţilor pentru a pune întrebări raportorului.  

A. Russu – Deoarece nu a avut posibilitatea să ia cunoştinţă de referinţa PLDM, a întrebat dacă 

momentul transferului coincide şi corespunde cu achitarea în avans  a publicităţii electorale 

efectuate, or regulamentul CEC prevede achitarea în avans.  

A. Volentir – La referinţă a fost anexat un extras cu rulajele contului bancar „Fond electoral”  

pentru data de 10.10.2014. De pe acest cont s-au făcut transferuri către mai multe bănci la care 

au conturi, probabil, beneficiarii acestor sume, posturi tv şi agenţii de publicitate. Au fost viraţi 

1 mln. 200 mii (pe credit) şi cheltuiţi 1 mln. 110 mii lei (pe debit). Pe fiecare tranzacţie orele 

nu sînt indicate. Sînt mai multe extrase bancare pe anumite transferuri, dar nu toate. 

S. Gurduza – La contestaţie au fost anexate probe aşa cum prevede art. 65 alin. (5) din Codul 

electoral şi Regulamentul CEC cu privire la examinarea contestaţiilor? Din cîte am înţeles, la 

data depunerii contestaţiei probe nu au fost prezentate.  

A. Volentir – A fost prezentat suplimentar ca probă un CD pe care este un fişier video cu 

spotul contestat. 

S. Gurduza – La ce dată a fost prezentat suplimentar CD-ul? 

A. Volentir – A fost prezentat la 3 zile după depunerea contestaţiei, pe 16.10.2014.  

Şt. Urîtu (către S. Gurduza) – Din referinţă am dedus că dvs. acceptaţi că publicitatea a fost 

difuzată, dar nu acceptaţi că ea s-a făcut cu încălcarea legii. Acum vă schimbaţi poziţia? 

S. Gurduza – Nu ne schimbăm poziţia. Mă refer la faptul că a fost depusă o contestaţie fără a 

fi prezentate probe.  

 

Preşedintele de şedinţă a anunţat că s-au parcurs toate fazele procedurale, acum se trece la 

partea cu dezbateri. 

DEZBATERI: 

V. Moţarschi – Concurenţii electorali au primit hotărîrile CEC de înregistrare după ora 17:00. 

În ce mod o bancă a deschis contul pentru fondul electoral fără a avea un document oficial şi 

fără trezorier. E straniu că la ora 16:28 deja în cont erau 1 mln. 200 mii de lei. Nu pare credibil 

sub aspect temporal. Nu a fost dat răspuns la ce oră exactă a fost efectuat transferul către postul 

tv N4. Nu este corectă abordarea de a aştepta raportul financiar. O contestaţie se examinează în 

5 zile, trebuie să cunoaştem toate aspectele, după aceasta să luăm decizia . Din extrasele bancare 

nu se poate deduce că aceea e ora transferului. Ieri am expediat interpelări la posturile CCA, tv 

în cauză, dar nu am primit încă răspuns de la ele. Voi face o interpelare către bancă, în temeiul 

căror documente s-a deschis contul. Voi propune amînarea contestaţiei. 

I. Ciocan – Precizaţi ca să ştie şi prezenţa ce aţi solicitat de la instituţiile media şi de la CCA. 

V. Moţarschi – De la instituţiile media am solicitat să se spună la ce oră au fost transferaţi 

banii în contul lor, pentru că a face transfer nu înseamnă că banii au ajuns în aceeaşi zi, ei 

puteau ajunge şi a doua zi. Era ora 16:28, de regulă operaţiunile bancare se fac pînă la orele 

16:00-17:00. De asemenea, la ce rubrică au fost difuzate, la „Electorala” sau pur şi simplu 

difuzate.  

V. Gafton – Fiecare membru al CEC care a fost membru de partid a declarat că rupe cu 

partidul care l-a desemnat. Este obligaţia contestatarului să acumuleze probe, este oare corect 

ca probele să fie acumulate de un membru CEC? Trebuie să fim echidistanţi, să nu facem 

partizanat politic. Dl V. Moţarschi a început a acumula probe. Prin faptul că a făcut interpelări, 

el s-a implicat nemijlocit între doi concurenţi electorali. 
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V. Moţarschi – Dle Gafton, nu vi se pare straniu că săriţi în apărarea celui care v-a desemnat şi 

mă acuzaţi pe mine de partizanat politic? Consider că atunci cînd nu vrei să afli detaliile, nu 

încerci să clarifici circumstanţele contestaţiei este partizanat politic. Vă îndemn şi pe dvs. ca, în 

cadrul procedurii de examinare a contestaţiei, să înaintaţi demersuri pentru acumularea de 

probe în vederea examinării obiective a contestaţiei. Vă amintesc că la referendumurile trecute 

aţi înaintat demersuri către instituţiile de drept pentru a acumula probe vizavi de falsitatea 

semnăturilor, aflarea persoanelor în afara ţării. Atunci aţi considerat necesar să acumulaţi 

probe, acum preferaţi să lăsaţi sub tăcere anumite neclarităţi.  

Şt. Urîtu – Fiecare membru are dreptul să facă interpelări, să acumuleze probe pentru a se 

convinge că fapta încălcării principiilor de joc a avut loc sau nu. Acum discutăm la limita unui 

milimetru, de secunde, este derizoriu, nici nu are sens – a început campania electorală cu cîteva 

secunde mai înainte sau mai tîrziu? Am în faţă un raport al unei ONG care semnalează fapte 

mult mai grave ale partidelor pînă la campania electorală. Dacă privim consecutivitatea 

acţiunilor enumerate la art. 38 din Codul electoral, acolo se spune că mai întîi se înregistrează 

concurentul electoral, dar nu e spus că doar după înregistrare se deschide contul „Fond 

electoral”. Acum aş vrea să ştiu dacă alţi concurenţi, cei prezenţi în sală, au încercat să 

deschidă contul puţin mai  devreme şi dacă li s-a refuzat deschiderea contului, dacă li s-au cerut 

acte de confirmare a calităţii de concurent electoral. Dacă banca nu a încălcat nimic, nu văd 

obiectul acestor discuţii, cu o oră mai devreme sau cu o oră mai tîrziu a început campania 

electorală – nu e mare diferenţa. Vizavi de confirmarea trezorierului, e treaba partidului să-l 

desemneze, noi doar îl înregistrăm, ca atare nu îl confirmăm. 

 

Nefiind alte solicitări de a lua cuvîntul la dezbaterea proiectului, preşedintele de şedinţă a rugat 

raportorul să finalizeze raportul. 

A. Volentir – A precizat că autorul contestaţiei a depus ca probă un CD cu un material video, 

partea contestată a prezentat extrasele bancare cu mijloacele virate în cont şi demersurile băncii 

către CEC în care se confirmă că a fost deschis contul „Fond electoral” cu respectivul număr al 

contului. După aceea a dat citire părţilor motivantă şi rezolutivă ale proiectului de hotărîre: 

„Examinînd materialele cauzei, Comisia Electorală Centrală consideră contestaţia drept 

neîntemeiată şi pasibilă respingerii din următoarele motive.  

Contestatarul nu a prezentat probe sau dovezi concludente care ar demonstra temeinicia 

înaintării contestaţiei, or, potrivit pct. 6 subpct. 1) din Regulamentul privind finanţarea 

campaniilor electorale şi a partidelor politice, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale 

Centrale nr. 3336 din 16 iulie 2010, după ce sînt înregistraţi de către organele electorale, 

concurenţii electorali prezintă Comisiei Electorale Centrale, o dată la două săptămîni, rapoarte 

financiare care trebuie să conţină informaţii referitoare la venituri şi cheltuieli conform 

destinaţiei. Astfel, suspiciuni rezonabile privind încălcarea de către concurentul electoral a 

normelor ce vizează susţinerea financiară a campaniei electorale urmau să apară în cazul 

nereflectării acestor cheltuieli în raportul respectiv, dar nu mai devreme de termenul de 

prezentare a raportului, PLDM fiind înregistrat în calitate de concurent electoral la data de 

10.10.2014, iar raportul urmează a fi prezentat la data de 24.10.2014.  

Totodată, CEC constată că PLDM la 10.10.2014 a deschis contul electoral la BC 

Mobiasbanca Groupe Societe Generale, fapt care se confirmă prin înştiinţarea Comisiei de către 

banca în cauză, iar achitarea în avans a cheltuielilor aferente difuzării spoturilor electorale la 

posturile enunţate se confirmă prin extrasul din contul respectiv. Prin urmare, afirmaţiile 

contestatarului pe acest capăt al cererii nu se dovedesc.  

În ceea ce priveşte solicitarea contestatarului de a sancţiona posturile de televiziune, 

Comisia menţionează că, potrivit art. 65 alin.(3) din Codul electoral, contestaţiile privind 

reflectarea campaniei electorale de către radiodifuzorii aflaţi sub jurisdicţia Republicii Moldova 

se examinează de către Consiliul Coordonator al Audiovizualului (CCA) în conformitate cu 

prevederile Codului audiovizualului al Republicii Moldova, astfel examinarea acestui capăt de 

cerere este în afara competenţei Comisiei. Totodată, se constată că spotul publicitar prezentat 
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pe suport CD nu conţine nici un logotip al postului de televiziune, - fapt care, de asemenea, 

reflectă caracterul declarativ al afirmaţiilor contestatarului, precum că difuzarea acestui spot nu 

a fost însoţită de genericul ”Electorală 2014”, respectiv nu este temei pentru remiterea 

contestaţiei pe acest capăt la adresa CCA, contestatarul fiind în drept să se adreseze nemijlocit 

la instituţia nominalizată prezentînd dovezi concludente.  

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 18, 26, 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 ca fiind neîntemeiată contestaţia nr. CEC-7/8736 din 13 octombrie 2014 a 

dnei Alina Russu, reprezentantul 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”. 

 

AU LUAT CUVÎNTUL: 

Şt. Urîtu – Am o observaţie de procedură, dl raportor a prezentat proiectul eronat. Propun ca 

proiectul să fie citit pînă la partea rezolutivă, noi să putem dezbate analizele făcute de raportor.  

V. Moţarschi – Avînd în vedere că am expediat interpelări către 4 instituţii  ale audiovizualului 

şi către CCA, propun amînarea pronunţării hotărîrii pe marginea contestaţiei pentru a primi  

răspuns la interpelarea mea. 

A. Russu – Reprezentantul PLDM a făcut trimitere la alin. (5) al art. 65 din Codul electoral în 

ceea ce priveşte sarcina probării legalităţii, dar acolo sarcina probării legalităţii se referă la 

contestarea hotărîrilor organelor electorale. Probarea e prevăzută în regulamentul CEC  de 

examinare a contestaţiilor. Pînă la 30 ianuarie 2014 a fost în vigoare un regulament al Băncii 

Naţionale care prevedea modalitatea de deschidere, modificare şi închidere a conturilor 

bancare, dar după abrogarea acestuia, fiecare bancă licenţiată îşi aprobă propri ile norme de 

deschidere a conturilor bancare: în baza cererii concurentului electoral, a hotărîrii CEC de 

înregistrare a concurentului electoral, se solicită de asemenea fişa cu specimene ale 

semnăturilor etc. Lucru imposibil de făcut în ziua de vineri, 10.10.2014, după ora 17:00. 

Conform Codului electoral, cea mai înaltă pedeapsă care se aplică concurenţilor electorali este 

în legătură cu momentele financiare. 

 

Preşedintele de şedinţă a supus votului propunerea lui V. Moţarschi de amînare a adoptării 

deciziei la această contestaţie pentru una din şedinţele următoare: 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____1____, Contra ____4_____, S-au abţinut ___2___. 

Propunerea nu a acumulat majoritatea de voturi. 

 

 

Preşedintele de şedinţă a supus votului proiectul hotărîrii în redacţia propusă de raportor. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____6____, Contra ____1_____, S-au abţinut ___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2776 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor CEC prezenţi în şedinţă şi se 

anexează la prezentul proces-verbal. 

 

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

contestaţia nr. CEC-9/398 din 10 octombrie 2014 a dlui Sergiu Gurduza, reprezentantul cu drept 

de vot consultativ al Partidului Liberal Democrat din Moldova în Comisia Electorală Centrală”: 

„La 10 octombrie 2014 dl Sergiu Gurduza, reprezentantul cu drept de vot consultativ al 

Partidului Liberal Democrat din Moldova în Comisia Electorală Centrală, a depus o contestaţie, 

înregistrată la Comisie sub nr. CEC-9/398, în care solicită sancţionarea concurentului electoral 

Partidul Popular Creştin Democrat în conformitate cu prevederile art. 69 alin. (3) din Codul 

electoral, obligarea acestuia să reflecte în „Fondul electoral” cheltuielile financiare de editare, 

tipărire şi distribuire a broşurilor, obligarea PPCD să scoată din circuit broşurile care nu au 

respectat exigenţele normelor electorale privind agitaţia electorală şi reflectarea mijloacelor 

financiare. 

Reprezentantul PLDM, în motivarea contestaţiei, susţine că PPCD a tipărit la data de 01 

octombrie 2014 cu un tiraj de 1000 exemplare broşura intitulată „Planul Roşca”. Din textul 

broşurii sub formă de cărţulie cu un volum de 64 pagini este expus îndemnul „Să votăm cu toţii 

echipa Partidului Popular Creştin Democrat”, iar pe fiecare pagină este plasată denumirea 

completă a partidului, însoţită de ştampila cu inscripţia „Votat” care, după părerea 

contestatarului, reprezintă agitaţie electorală vădită şi premeditată, al cărei scop este 

determinarea alegătorului să voteze în favoarea PPCD. Contestatarul afirmă că materialul în 

cauză a fost distribuit pe stradă de către un reprezentant al PPCD în data de 4 octombrie 2014 

în perimetrul Pieţii Marii Adunări Naţionale, iar mai apoi el a intrat în posesia aceleiaşi broşuri 

la data de 7 octombrie 2014. Contestatarul susţine că prin acţiunile PPCD de tipărire şi 

distribuire a broşurii descrise şi anexate la contestaţie au fost încălcate prevederile art. 47 alin. 

(3) al Codului  electoral. 

În vederea combaterii afirmaţiilor contestatarului, PPCD a depus o referinţă la 

contestaţia PLDM, înregistrată la Comisie sub nr. CEC 7/8750 din 13 octombrie 2014, în care 

indică faptul că materialele vizate în contestaţie au fost editate pentru a fi dis tribuite de 

reprezentanţii PPCD în scop de agitaţie electorală doar după înregistrarea PPCD în calitate de 

concurent electoral şi a fost tipărită şi prezentată Consiliului Naţional al PPCD în data de 1 

octombrie 2014. Afirmă că de către contestatar nu au fost prezentate probe suficiente pentru 

identificarea persoanei care a distribuit broşura. 

PPCD a informat CEC printr-o notă explicativă, înregistrată la Comisie sub nr. CEC 

7/8812 din 15 octombrie 2014, că raportul financiar va fi prezentat în termenele stabilite de 

Codul electoral, contul bancar cu menţiunea „Fond electoral” încă nu a fost deschis, tipografia 

a executat comanda în avans, iar factura fiscală va fi eliberată după achitarea banilor prin 

intermediul fondului electoral”. 

 

Raportorul, conform procedurii regulamentare, a întrerupt prezentarea proiectului pentru a fi 

oferită posibilitatea părţilor să-şi formuleze punctele de vedere. Preşedintele de şedinţă a oferit 

cuvîntul părţilor pentru a completa cele prezentate de raportor. 

 

AU LUAT CUVÎNTUL: 

Sergiu Gurduza (reprez. PLDM) – PPCD a recunoscut că a editat broşura. Au fost prezentate 

probe video şi foto cu persoana care distribuie broşura la 04.10.2014, este chiar dl Iurie Roşca. 

Natalia Juravschi (reprez. PPCD) – Cere respingerea contestaţiei, deoarece termenul de 

prescripţie pentru examinarea contestaţiei de 5 zile a fost depăşit. La data recepţionării 

contestaţiei depuse de PLDM nu erau anexate probe video sau foto, doar broşura. În această 

situaţie nu se poate pronunţa asupra lor. Roagă raportorul să ia în considerare cît de relevante 

sînt probele prezentate. 

 

Preşedintele de şedinţă a rugat membrii CEC să pună întrebări către raportor.  

 

AU PUS ÎNTREBĂRI: 



9/37 

Şt. Urîtu – A întrebat dacă termenul de examinare a fost omis. 

A. Volentir – Contestaţia a fost depusă la 10.10.2014, termenul de examinare era 15 .10.2014, 

miercuri. Am inclus iniţial examinarea acestei contestaţii pe ordinea de zi a şedinţei din 15 

octombrie, dar la solicitarea PPCD am amînat examinarea, pentru ca reprezentantu l acestui 

partid să depună, aşa cum au promis telefonic, copia de pe contractul dintre PPCD cu „PRAG-

3” SRL care a tipărit respectiva broşură. 

Şt. Urîtu – A întrebat dacă sînt probe, să demonstreze că solicitarea de amînare a existat. 

A. Volentir – Cererea este înregistrată în anticameră.  

I. Ciocan – La 15.10.2014 a fost prezentat contractul.  

Şt. Urîtu – Este vorba de amînare?  

A. Volentir – Eu am solicitat amînarea, deoarece cu puţin timp înainte de şedinţă a venit acest 

demers şi a trebuit să-l studiez pentru a clarifica lucrurile pe marginea acestei contestaţii. 

V. Moţarschi – La o şedinţă anterioară a fost respinsă o contestaţie pe motiv de expirare a 

termenului de prescripţie, deşi era discutabil, fiind vorba de o încălcare continuă. Termenul de 

prescripţie e o vacă sfîntă şi trebuie să-l respectăm, aşa spuneaţi. Cînd au avut loc încălcările 

care fac obiectul acestei contestaţii? 

A. Volentir – La 4, 6, 7 octombrie 2014 au avut loc distribuiri ale acestei broşuri.  

V. Moţarschi – Contestatarul afirmă că broşura a fost distribuită pe stradă în data de 4 

octombrie, iar mai apoi el a intrat în posesia broşurii la data de 7 octombrie. Nu în zadar se face 

această menţiune. E clar că se justifică depăşirea termenului de prescripţie. Adresez întrebarea 

ambilor: şi raportorului, şi contestatarului. Cum demonstraţi că la 7 octombrie aţi intrat în 

posesia broşurii şi cum aţi aflat despre încălcările din 4 octombrie?  

A. Volentir – Vă rog să nu mă puneţi în postura reprezentantului unui concurent electoral, în  

meseria mea fac distincţie între aceste două calităţi. Sarcina probatorie îi revenea lui. 

Materialele video şi foto sînt anexate ca probe.  

V. Moţarschi – De vreme ce în partea rezolutivă a proiectului, pe care o văd la calculator, 

acceptaţi parţial contestaţia, înseamnă că acceptaţi circumstanţele invocate de contestatar. Îi 

daţi cîştig de cauză parţial. 

A. Volentir – Reiterez, priviţi probele ataşate de contestatar. Procedural nu am intrat în 

dezbateri, sîntem la partea cu întrebări. 

 

Preşedintele de şedinţă a oferit cuvîntul reprezentanţilor pentru a pune întrebări raportorului.  

AU PUS ÎNTREBĂRI: 

N. Juravschi – Am adus contractul la solicitarea CEC. La contestaţia care ni s-a prezentat 

iniţial era ataşată doar broşura, care nu probează faptul distribuirii ei. Cînd au fost anexate 

celelalte probe? Cînd, în ce zi a fost amînată examinarea şi cine a solicitat-o: dvs. sau 

reprezentantul PLDM? 

A. Volentir – Eu am amînat examinarea, pentru că aţi prezentat cu puţin timp înainte de şedinţă 

copia de pe contract şi pentru a-mi face o opinie concludentă asupra acestui caz. S-a amînat 

deja o dată examinarea cauzei, nu văd necesitatea unei amînări repetate, tot dosarul este 

complet. Toate părţile au avut timp să prezinte argumentele de rigoare. 

S. Gurduza – Se încearcă cu insistenţă a demonstra partea probatorie a acestei contestaţii. În 

contestaţie se face referire la varianta electronică a probelor de pe reţelele de socializare, care 

sînt publice şi oricine are acces la ele. Probele cu poze sînt de pe pagina Facebook de pe 7 

octombrie, ele încă mai erau postate pe profilul preşedintelui PPCD la 15 octombrie 2014. 

 

Preşedintele de şedinţă a oferit cuvîntul membrilor CEC pentru a pune întrebări 

reprezentanţilor. 

AU PUS ÎNTREBĂRI: 

V. Gafton (către reprez. PPCD) – La moment PPCD are deschis cont electoral? 

N. Juravschi – Contul cu menţiunea „Fond electoral” încă nu este deschis. 
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V. Gafton – Conform condiţiilor contractului dintre PPCD şi „PRAG-3” SRL, beneficiarul 

achită costul total al comenzii din fondul electoral, dar nu mai tîrziu de 15 noiembrie 2014. De 

asemenea, se scrie la pct. 3.3 că achitarea se va face în baza facturii. Prestatorul de servicii, 

tipografia „PRAG-3” SRL, v-a emis factura de plată? Acele 1000 de exemplare trebuia să fie 

achitate pînă la 15. Conform pct. 29 al Regulamentului CEC de reflectare a campaniei 

electorale, achitarea pentru materiale publicitare se face în avans. A fost achitată suma de 2000 

lei? Cum puteţi explica că aţi încălcat pct. 29 al acestui regulament?  

Şt. Urîtu (către S. Gurduza) – Avînd în vedere cele prezentate, poate vă retrageţi contestaţia?  

S. Gurduza – Nu retrag contestaţia. 

 

Preşedintele de şedinţă a rugat raportorul să prezinte partea motivantă şi cea rezolutivă a 

proiectului şi a anunţat că dezbaterile vor avea loc după aceasta.   

 

Raportorul A. Volentir a dat citire părţilor motivante şi rezolutive a le proiectului de hotărîre: 

„În urma examinării contestaţiei şi a materialelor anexate la aceasta, a referinţei, a 

explicaţiei şi documentelor solicitate de către Comisie de la PPCD,  Comisia Electorală 

Centrală a constatat următoarele. 

În baza hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 2735 din 10 octombrie 2014, Partidul 

Popular Creştin Democrat a fost înregistrat în calitate de concurent electoral.  

La data de 19 septembrie 2014 PPCD a încheiat contractul de prestări servicii 

tipografice nr. 53 cu tipografia „PRAG-3” SRL în baza căruia Executorul, „PRAG-3” SRL, a 

efectuat lucrări tipografice conform mostrei prezentate de Beneficiar: broşură, 64 pagini, tiraj – 

1000 exemplare, data executării – 1 octombrie 2014. Conform pct. 3.2. al contractului 

nominalizat, Beneficiarul achită costul total al comenzii după deschiderea contului electoral, 

dar nu mai tîrziu de 15 noiembrie 2015, iar potrivit pct. 3.3. al contractului, achitarea se 

efectuează prin transfer bancar din contul electoral, în contul Executorului, în lei moldoveneşti, 

în baza facturii. 

Potrivit afirmaţiilor PPCD, la data de 1 octombrie 2014, şi anume în cadrul şedinţei 

Consiliului Naţional al PPCD, participanţilor le-a fost distribuită broşura „Planul Roşca”, ceea 

ce, în opinia Comisiei, este contrar prevederilor alin. (3) al art. 47 din Codul electoral, conform 

cărora agitaţia electorală se admite numai după înregistrarea concurentului electoral de către 

organul electoral competent. Din conţinutul broşurii reiese că scopul acesteia este de a -i 

determina pe alegători să voteze concurentul electoral PPCD, fapt confirmat şi de către 

preşedintele PPCD în referinţa sa. 

Contestatarul a prezentat Comisiei dovezi despre faptul că broşura s-a distribuit 

încontinuu de către candidaţii şi reprezentanţii PPCD pînă la înregistrarea partidului în calitate  

de concurent electoral. 

Astfel, conchidem că PPCD, începînd cu data de 1 octombrie şi pînă la data de 10 

octombrie 2014 (data înregistrării PPCD în calitate de concurent electoral), contrar prevederilor 

art. 47 alin. (3) din Codul electoral, a efectuat agitaţie electorală prin distribuirea broşurii 

intitulate „Planul Roşca” nefiind la acel moment înregistrat în calitate de concurent electoral. 

Totodată, PPCD a folosit, contrar prevederilor art. 38 alin. (6) din Codul electoral, mijloace 

financiare care nu au fost virate pe contul „Fond electoral”. 

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 18, 26, 38, 47, 65-67, 69 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 admite parţial contestaţia nr. CEC-9/398 din 10 octombrie 2014 depusă de dl 

Sergiu Gurduza, reprezentantul cu drept de vot consultativ al Partidului Liberal Democrat din 

Moldova în Comisia Electorală Centrală. 
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2. Se avertizează Partidul Popular Creştin Democrat pentru încălcarea prevederilor art. 

38 alin. (6) şi art. 47 alin. (3) din Codul electoral. 

3. Se avertizează concurentul electoral Partidul Popular Creştin Democrat asupra 

obligativităţii includerii în raportul financiar a mijloacelor financiare cheltuite pentru editarea, 

tipărirea şi distribuirea materialelor de agitaţie electorală.  

4. Se sesizează Ministerul Afacerilor Interne şi Inspectoratul Fiscal Principal de Stat în 

vederea verificării corectitudinii de întocmire, de executare a comenzii şi documentării tirajului 

din 01 octombrie 2014 pentru broşura „Planul Roşca”, cu informarea Comisiei Electorale 

Centrale despre rezultatele examinării cazului în termene rezonabile.  

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

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

 

Preşedintele de şedinţă, I. Ciocan, a propus să se ia cuvîntul la dezbateri. 

 

DEZBATERI: 
V. Moţarschi – Conform art. 66 (1) CE, acţiunile/inacţiunile şi hotărîrile organelor electorale, 

precum şi acţiunile/inacţiunile concurenţilor electorali pot fi contestate la organul electoral în 

termen de 3 zile calendaristice de la data săvîrşirii acţiunii/identificării inacţiunii sau adoptării 

hotărîrii. Termenul de depunere se calculează începînd cu ziua următoare zilei în care a fost 

săvîrşită acţiunea, a fost identificată inacţiunea sau a fost adoptată hotărîrea. Fapta a avut loc la 4 

octombrie, contestaţia a fost depusă la 10 octombrie. Anterior a fost depusă o contestaţie similară 

a Mişcării Populare Antimafie, acelaşi raportor a respins-o ca tardivă, este o situaţie analoagă. 

Toate hotărîrile CEC trebuie să urmeze o practică unitară. Această contestaţie este una tardivă şi 

trebuie respinsă în temeiul art. 66 (1) din Codul electoral.  

Şt. Urîtu – Parţial susţin argumentarea dlui V. Moţarschi că de data aceasta raportorul este 

părtinitor, deoarece a afirmat că amînarea, chipurule, s-ar fi făcut la solicitarea pîrîtului. Propun 

transmiterea proiectului către un alt raportor, pentru ca CEC să nu pară imparţială. Aici putem 

vorbi de un conflict de interese. 

A. Volentir – În ce constă conflictul de interese şi părtinitatea? 

I. Ciocan – Nu sîntem în dezbateri bilaterale. Dacă nimeni nu mai vrea să ia cuvîntul, eu 

menţionez următoarele: 1) pînă în prezent concurentul PPCD nu a deschis contul „Fond electoral”; 

2) au fost efectuate cheltuieli pînă la înregistrarea PPCD în calitate de concurent electoral, acest 

material fiind distribuit şi după înregistrarea sa în calitate de concurent electoral, inclusiv de ziua 

hramului oraşului Chişinău (14.10.2014 – n.n.) şi 3) văd clar utilizarea fondurilor nedeclarate, 

fiind încălcate prevederile Codului electoral. Voi veni cu o propunere la proiect. 

V. Moţarschi – Dvs. aţi afirmat anterior că toate acţiunile concurentului electoral de pînă la 

înregistrare sînt de promovare a partidului. Am văzut panouri publicitare prin toate localităţile şi 

pînă, şi după înregistrarea concurenţilor electorali. Dacă un autor îşi publică o carte pe parcursul 

anului, dvs. spuneţi că este utilizare frauduloasă a mijloacelor financiare în campania electorală. 

Mi se pare că se demonstrează inconsecvenţă şi eu îndemn să fim duri în toate cazurile similare. 

 

Preşedintele de şedinţă a propus reprezentanţilor să completeze cele spuse: 

N. Juravschi – Cu privire la cele afirmate de V. Gafton, „PRAG-3” SRL nu este mijloc de 

informare în masă, nici agenţie publicitară şi nu se referă la acest regulament. Respectiv, nu am 

încălcat regulamentul care ar prevedea editarea şi achitarea în avans pentru editare. Proba este o 

poză şi atît, nu se îndeamnă să votezi PPCD, e scris „Planul Roşca”, asta e în ceea ce priveşte cît 

de concludente şi admisibile sînt aceste probe. Insistăm asupra termenului de prescripţie la 

examinarea acestei contestaţiei. 

S. Gurduza – Am prezentat o poză în care se arată cum se distribuie cartea „Planul Roşca” în 

sectorul Rîşcani. În interiorul cărţii pe fiecare pagină este îndemnul de a vota. Am prezentat chiar 

mai multe poze, care sînt publice şi în momentul de faţă, şi un filmuleţ video cu data publicării – 8 
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octombrie. Din acest considerent, termenul de adresare este unul corect şi legal. Contestaţia 

noastră trebuie admisă. 

A. Volentir (către reprez. PPCD) – Aceasta este cartea din poză? 

N. Juravschi – E poza, nu cartea.  Faptul că e poză publicată nu înseamnă agitaţie electorală. 

A. Volentir (către reprez. PPCD) – Ce simbol electoral are concurentul electoral înregistrat de 

CEC pe care îl reprezentaţi?  

N. Juravschi – Nu a răspuns. 

A. Volentir – E chiar aici pe prima pagină a cărţii. 

 

Preşedintele de şedinţă, I. Ciocan, a anunţat că dezbaterile s-au încheiat şi a solicitat să fie 

înaintate şi alte propuneri la proiect: 

 

V. Moţarschi – Am propus respingerea contestaţiei în temeiul art. 66 alin. (1) din Codul electoral 

pe motiv de tardivitate, or contestaţia se depune în termen de 3 zile de la momentul săvîrşirii 

acţiunilor, nu de la data constatării lor. 

I. Ciocan – Eu propun măsuri mai drastice – iniţierea procedurii de anulare a înregistrării 

concurentului electoral pe motiv de utilizare a fondurilor nedeclarate, este o săptămînă de cînd s-a 

înregistrat, continuă să distribuie broşura şi nici nu şi-a deschis cont cu menţiunea „Fond 

electoral”. 

Şt. Urîtu – PPCD a prezentat raportul financiar? Oare putem deduce că un concurent electoral a 

utilizat fonduri nedeclarate, dacă el încă nu a prezentat raportul financiar? 

I. Ciocan – Este evident că acest concurent electoral nu are fond electoral, nu a avut de unde 

achita aceste materiale de publicitate. 

 

Preşedintele de şedinţă a supus votului propunerea lui Şt. Urîtu de amînare a adoptării deciziei 

la această contestaţie pentru una din şedinţele următoare şi pentru transferul dosarului către un 

alt raportor: 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____2____, Contra ____4_____, S-au abţinut ___1___. 

Propunerea nu a acumulat majoritatea de voturi. 

 

Preşedintele de şedinţă a supus votului propunerea lui V. Moţarschi de respingere a contestaţiei 

pentru motiv de tardivitate: 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____2____, Contra ____4_____, S-au abţinut ___1___. 

Propunerea nu a acumulat majoritatea de voturi. 

 

Preşedintele de şedinţă a supus votului propunerea sa de iniţiere a procedurii de anulare a 

înregistrării concurentului electoral PPCD pe motiv de utilizare a fondurilor nedeclarate în 

alegeri: 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____2____, Contra ____1_____, S-au abţinut ___4___. 

Propunerea nu a acumulat majoritatea de voturi. 

 

Preşedintele de şedinţă a supus votului proiectul înaintat de raportor: 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____5____, Contra ____2_____, S-au abţinut ___0___. 
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S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2777 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor CEC şi se anexează la 

prezentul proces-verbal. 

 
3. S-A AUDIAT: 

Raportorul Svetlana Guţu – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Pentru modificarea 

hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 2739 din 10 octombrie 2014 „Cu privire la înregistrarea 

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

„Partidul Comunist Reformator din Moldova” şi a simbolului electoral”: 

„La 10 octombrie 2014 printr-o scrisoare, înregistrată la Comisie sub nr. CEC 7/8607, 

Ministerul Justiţiei informează Comisia Electorală Centrală despre rezultatele verificării listelor de 

candidaţi înaintaţi la funcţia de deputat în Parlament din partea partidelor şi altor organizaţii 

social-politice la alegerile din 30 noiembrie 2014. Sub aspectul existenţei restricţiilor prevăzute la 

art. 13 alin. (2) lit. c) din Codul electoral, Ministerul a stabilit că în lista candidaţilor înaintaţi din 

partea Partidului Politic „Partidul Comunist Reformator din Moldova” figurează o persoană  (cet. 

Laşcu Constantin, a.n. 1964) care se află la evidenţa Biroului de probaţiune Botanica, condamnat 

în baza art. 190 alin. (4) din Codul penal la 5 ani închisoare, cu aplicarea conform art. 90 din 

Codul penal a suspendării condiţionate a executării pedepsei pe un termen de probă de 4 ani.  

Perioada de evidenţă pentru acest cetăţean a fost stabilită cu începere de la 21 decembrie 2011 şi 

pînă la 21 decembrie 2015. 

În baza celor expuse, în temeiul art. 13 alin. (2) lit. c), 18, 44 din Codul electoral nr. 1381-

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

1. Se modifică hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2739 din 10 octombrie 2014 „Cu 

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

partea Partidului Politic „Partidul Comunist Reformator din Moldova” şi a simbolului electoral”, 

după cum urmează: 

1) la pct. 1 din hotărîre, numărul „60” se înlocuieşte cu numărul „59”;  

2) în anexa la hotărîre: 

- poziţia „25. Laşcu Constantin” se exclude;   

- începînd cu poziţia „26. Toderaş Valeriu” şi pînă la poziţia „60. Guţu Silvia”, candidaţii 

se plasează cu un număr mai sus. 

Ordinea de plasare a candidaţilor pe lista Partidului Politic „Partidul Comunist Reformator 

din Moldova” va corespunde modificărilor operate prin prezenta hotărîre. 

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 sau propuneri la proiect, preşedintele de şedinţă a supus votului 

proiectul prezentat de raportor: 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

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

Proiectul nu a acumulat numărul necesar de voturi pentru a fi adoptat. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2778 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenţi în şedinţă şi se 

anexează la prezentul proces-verbal. 

 

4. S-A AUDIAT: 
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Raportorul Vasile Gafton – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Pentru modificarea 

hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 2738 din 10 octombrie 2014 „Cu privire la înregistrarea 

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

Partidul Liberal Reformator, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot 

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

„La 10 octombrie 2014 printr-o scrisoare, înregistrată la Comisie sub nr. CEC 7/8607, 

Ministerul Justiţiei informează Comisia Electorală Centrală despre rezultatele verificării listelor de 

candidaţi înaintaţi la funcţia de deputat în Parlament din partea partidelor şi altor organizaţii 

social-politice la alegerile din 30 noiembrie 2014. Sub aspectul existenţei restricţiilor prevăzute la 

art. 13 alin. (2) lit. c) din Codul electoral, Ministerul a stabilit că în lista candidaţilor înaintaţi din 

partea Partidului Politic Partidul Liberal Reformator figurează o persoană (cet. Severin Alexandru, 

a.n. 1988) care se află la evidenţa Biroului de probaţiune Botanica, condamnat în baza art. 187 

alin. (2) din Codul penal la 3 ani închisoare, cu aplicarea conform art. 90 din Codul penal a 

suspendării condiţionate a executării pedepsei pe un termen de probă de 3 ani.  Perioada de 

evidenţă a fost stabilită cu începere de la 10 iunie 2013 şi pînă la 10 iunie 2016.  

În baza celor expuse, în temeiul art. 13 alin. (2) lit. c), 18, 44 din Codul electoral nr. 1381-

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

1. Se modifică hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2738 din 10 octombrie 2014 „Cu 

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

partea Partidului Politic Partidul Liberal Reformator, a simbolului electoral şi confirmarea 

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

responsabile de finanţe (trezorierul)”, după cum urmează: 

1) la pct. 1 din hotărîre, numărul „101” se înlocuieşte cu numărul „100”;  

2) în anexa la hotărîre: 

-  poziţia „89. Severin Alexandru” se exclude;   

 - începînd cu poziţia „90. Ciubataia Marina” şi pînă la poziţia „101. Botnarenco Cristian”, 

candidaţii se plasează cu un număr mai sus. 

Ordinea de plasare a candidaţilor pe lista Partidului Politic Partidul Liberal Reformator va 

corespunde modificărilor operate prin prezenta hotărîre. 

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. 

V. Moţarschi – A menţionat că anterior Ministerul Afacerilor Interne ne informa despre existenţa 

bănuielilor faţă de candidaţi. În cazul în care vor veni astfel de informaţii, a rugat să fie informaţi 

membrii despre cazurile de interdicţii faţă de candidaţii de pe listele concurenţilor electorali. 

V. Gafton – Această informaţie a parvenit nu de la Ministerul Afacerilor Interne, unde există un 

registru al persoanelor împotriva cărora s-a pornit urmărirea penală, ci de la Ministerul Justiţiei, în 

subordinea căruia se află birourile de probaţiune. 

 

Preşedintele de şedinţă a supus votului proiectul înaintat de raportor: 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

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

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2779 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenţi în şedinţă şi se 

anexează la prezentul proces-verbal. 

 

5. S-A AUDIAT: 
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Raportorul Iurie Ciocan – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

constituirea Oficiului de protocol al observatorilor internaţionali pentru alegerile parlamentare din 

30 noiembrie 2014”: 

 

„În scopul asigurării activităţii eficiente a observatorilor internaţionali în alegerile 

parlamentare din 30 noiembrie 2014, în temeiul art. 18 şi 63 alin. (7) din Codul electoral nr. 1381-

XIII din 21 noiembrie 1997 şi în conformitate cu pct. 17 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 constituie Oficiul de protocol al observatorilor internaţionali pe lîngă Comisia 

Electorală Centrală în următoarea componenţă: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Sediul Oficiului de protocol al observatorilor internaţionali se stabileşte în incinta 

Comisiei Electorale Centrale. 

3. Oficiul de protocol al observatorilor internaţionali are următoarele atribuţii: 

- organizarea întîlnirii şi cazării observatorilor; 

- organizarea înregistrării actelor de acreditare la Comisia Electorală Centrală şi eliberării 

legitimaţiilor de observator; 

- coordonarea cu Comisia Electorală Centrală a acţiunilor privind asigurarea activităţii 

observatorilor; 

- furnizarea către observatori a materialelor şi informaţiilor solicitate, conform 

competenţei; 

- coordonarea cu Comisia Electorală Centrală a aspectelor privind organizarea 

deplasărilor în teritoriu şi a întrunirilor, la solicitarea observatorilor; 

- acumularea informaţiei privind derularea alegerilor de la observatorii internaţionali; 

- organizarea briefingurilor cu participarea observatorilor internaţionali. 

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

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

 

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

Prisăcaru Ion             - şef al Oficiului, şef interimar al Direcţiei relaţii cu 

autorităţile administraţiei publice locale, Cancelaria de Stat; 

Palii Victor           - şef-adjunct al Oficiului, consilier, Direcţia Europa 

Centrală şi de Sud-Est, Direcţia generală cooperare bilaterală, 

Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene. 

  

Membrii Oficiului: 

Ambrosi Gheorghi               - consultant superior, Direcţia transport rutier, 

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor;  

Borta Tatiana  - secretar I, Direcţia drept şi relaţii consulare, Direcţia 

generală afaceri consulare, Ministerul Afacerilor Externe şi 

Integrării Europene; 

Drucec Irina - ataşat, Protocol diplomatic de stat, Ministerul 

Afacerilor Externe şi Integrării Europene; 

Mancaş Tudor  - consultant superior, Direcţia relaţii cu autorităţile 

administraţiei publice locale, Cancelaria de Stat; 

Palachi Eugenia      - consultant superior, Direcţia cooperare internaţională, 

Ministerul Culturii;  

Pasat Corneliu                            - şef-adjunct al Direcţiei comunicare, relaţii publice şi 

mass-media, Aparatul Comisiei Electorale Centrale; 

Pătrunjel Natalia  - consultant superior, Direcţia comunicare, relaţii 

publice şi mass-media, Aparatul Comisiei Electorale Centrale.  
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AU PUS ÎNTREBĂRI: 

Şt. Urîtu – Nu credeţi că ar fi cazul să fie incluse în acest oficiu persoane din partea concurenţilor 

electorali sau a partidelor reprezentate în Parlament? 

I. Ciocan – Nu cred că ar fi corect să includem. 

 

AU ÎNAINTAT PROPUNERI: 

Şt. Urîtu – Propun ca în componenţa Oficiului de Protocol să fie incluse cîte o persoană delegată 

din partea concurenţilor electorali pentru a se informa. 

 

Preşedintele de şedinţă a supus votului amendamentul propus de dl Şt. Urîtu:  

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____2____, Contra ____3_____, S-au abţinut ___2___. 

Propunerea nu a acumulat majoritatea de voturi. 

 

Preşedintele de şedinţă a supus votului proiectul înaintat de raportor: 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

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

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2780 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenţi în şedinţă şi se 

anexează la prezentul proces-verbal. 

 

6. S-A AUDIAT: 

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

reprezentanţilor Comisiei Electorale Centrale la Bucureşti, România”: 

„În temeiul art. 18 din Codul electoral nr. 1381–XIII din 21 noiembrie 1997, în 

conformitate cu Regulamentul cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica 

Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 10 din 5 ianuarie 2012, şi 

acceptînd invitaţia Autorităţii Electorale Permanente a României de a observa alegerile 

prezidenţiale, care vor avea loc la 2 noiembrie 2014 în România, Comisia Electorală Centrală 

h o t ă r ă ş t e: 

1. Se deleagă, pentru perioada 31 octombrie – 03 noiembrie 2014, domnul Vadim 

Moţarschi, membru al Comisiei, şi doamna Dana Flocosu, consultant superior al Direcţiei 

management alegeri, să participe la observarea alegerilor prezidenţiale care vor avea loc la 2 

noiembrie curent în România. 

2. Direcţia financiar-economică va achita diurna.  

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării şi 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. 

V. Moţarschi – A întrebat cine va acoperi cheltuielile de cazare,  deplasare. 

I. Ciocan – Partea care a invitat, AEP a României. 

Şt. Urîtu – Noi vom putea achita aceleaşi cheltuieli pe principiul reciprocităţii? 

I. Ciocan – Voi răspunde, după ce mă voi documenta. 

 

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

aprobare a proiectului prezentat de raportor.   
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REZULTATUL VOTĂRII: 

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

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2781 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenţi în şedinţă şi se 

anexează la prezentul proces-verbal. 

 

7. S-A AUDIAT: 

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

acreditarea observatorilor internaţionali din partea Ambasadei Republicii Slovacia în Republica 

Moldova în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014”: 

„Ambasada Republicii Slovace în Republica Moldova a înaintat Comisiei Electorale 

Centrale un demers privind acreditarea a 4 persoane în calitate de observatori internaţionali în 

vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014. 

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

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

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

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

1. Se acreditează în calitate de observatori internaţionali 4 persoane în vederea 

monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 din partea Ambasadei Republicii 

Slovace în Republica Moldova, conform anexei. 

2. În activitatea lor persoanele acreditate 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. 

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării și 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.__ din 17 noiembrie 2014 

 

Lista 

 persoanelor acreditate din partea Ambasadei Republicii Slovace în Republica Moldova în 

vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 

 

Nr. 

d/o 

Numele Prenumele Paşaport Cetăţenia 

1.  Kirnag Robert   Republica Slovacă  

2.  Tomasek Peter  Republica Slovacă 

3.  Marian Diana  Republica Moldova 

4.  Panciuc Vasile  Republica 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 ____7____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___. 
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S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2782 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenţi în şedinţă şi se 

anexează la prezentul proces-verbal. 

 

8. S-A AUDIAT: 

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

acreditarea observatorilor internaţionali din partea Ambasadei Republicii Azerbaidjan în 

Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014”: 

„Ambasada Republicii Azerbaidjan în Republica Moldova a înaintat Comisiei Electorale 

Centrale un demers privind acreditarea a 2 persoane în calitate de observatori internaţionali în 

vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014. 

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

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

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

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

1. Se acreditează în calitate de observatori internaţionali E.S. dl Namig Aliyev (cetățean al 

Ajerbaidjanului, pașaport nr. D0008964) și dl Aghayev Ilham (cetățean al Ajerbaidjanului, 

pașaport nr. D0010628) în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 

din partea Ambasadei Republicii Azerbaidjan în Republica Moldova. 

2. În activitatea lor persoanele acreditate 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. 

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării și 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”. 

 

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. 2783 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor CEC şi se anexează la 

prezentul proces-verbal. 

 

9. S-A AUDIAT: 

Raportorul Andrei Volentir – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Pentru  
modificarea şi completarea Regulamentului privind statutul observatorilor şi procedura de 

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

2006”: 

„În scopul aplicării uniforme a legislaţiei şi procedurilor electorale şi în temeiul art. 18 

alin. (2), art. 22 lit. c), 63 alin. (1) din Codul electoral, art. 59 şi 61 din Legea nr. 317-XV din 18 

iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice 

centrale şi locale, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 

1. Regulamentul privind statutul observatorilor şi procedura de acreditare a acestora, 

aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 332 din 24 octombrie 2006, se modifică şi 

se completează după cum urmează: 
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1) la punctul 3 în propoziţia a doua după sintagma „organului electoral”, virgula se 

înlocuieşte cu conjuncţia „şi”, iar după cuvîntul „reprezentant” cuvintele „sau persoana de 

încredere” se exclud; 

2) punctul 3 în final se completează cu o nouă  propoziţie cu următorul cuprins: 

„Persoanele de încredere pot fi acreditate în calitate de observatori naţionali doar dacă sînt 

înaintate de către concurenţii 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 – A întrebat care e motivarea acestor amendamente, deoarece un observator i-a 

replicat că CEC îşi permite modificarea regulamentului în plin proces electoral. Codul bunelor 

practici al Comisiei de la Veneţia nu recomandă amendarea legislaţiei cu un an înainte de alegeri. 

Propune să fie menţionat că este vorba de o eroare tehnică şi că acest proiect de amendare vine să 

înlăture această eroare, fiindcă nu este o amendare de concept, de principiu. 

A. Volentir – Modificările operate nu contravin Regulamentului cu privire la activitatea 

persoanelor de încredere şi Codului electoral, nu este o amendare de concept, ci de corectare a 

unor erori tehnice. 

 

Nefiind înaintate alte 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. 2784 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenţi în şedinţă şi se 

anexează la prezentul proces-verbal. 

 

10. S-A AUDIAT: 

Raportorul Andrei Volentir – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Pentru completarea  

Regulamentului cu privire la activitatea persoanelor de încredere ale concurenţilor electorali, 

aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 382 din 12 decembrie 2006”: 

„În scopul aplicării uniforme a legislaţiei şi procedurilor electorale şi în temeiul art. 18 

alin. (2), art. 22 lit. c) din Codul electoral, art. 61 din Legea nr. 317-XV din 18 iulie 2003 privind 

actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, 

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

1. Litera e) a punctului 9 din  Regulamentul cu privire la activitatea persoanelor de 

încredere ale concurenţilor electorali, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 382 

din 12 decembrie 2006, după cuvîntul „naţionali” se completează cu textul „ , numai din partea 

concurenţilor 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.   

 

REZULTATUL VOTĂRII: 
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Pentru ____7____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2785 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenţi în şedinţă şi se 

anexează la prezentul proces-verbal. 

 

11. S-A AUDIAT: 

Raportorul Vadim Moţarschi – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Pentru 

modificarea anexei la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2579 din 14 octombrie 2014  „Cu 

privire la degrevarea de atribuţiile de la locul de muncă permanent şi convocarea unor membri ai 

consiliilor electorale de circumscripţie de nivelul doi pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor 

parlamentare din 30 noiembrie 2014”:  

„În temeiul art. 18, 26 alin. (1) lit. m) şi art. 32 alin. (4) din Codul electoral nr. 1381-XIII 

din 21 noiembrie 1997, în conformitate cu hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2694 din  7 

octombrie 2014 „Cu privire la numărul de membri ai organelor electorale care pot fi degrevaţi de 

atribuţiile de la locul de muncă permanent şi termenul degrevării la alegerile parlamentare din 30 

noiembrie 2014” şi în baza propunerii înaintate de Consiliul electoral de circumscripţie electorală 

raională Şoldăneşti, nr. 31, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:  

1. Se modifică anexa la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2579 din 14 octombrie 

2014 „Cu privire la degrevarea de atribuţiile de la locul de muncă permanent şi convocarea unor 

membri ai consiliilor electorale de circumscripţie de nivelul doi pentru organizarea şi desfăşurarea 

alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014” dupa cum urmează:  

- la poziţia „Consiliul electoral de circumscripţie electorală raională Şoldăneşti, nr. 31”, 

cuvintele „Condrea Aurica” se înlocuiesc cu cuvintele „Leşan Nadejda”. 

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 ____7____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2786 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenţi în şedinţă şi se 

anexează la prezentul proces-verbal. 

 

12. S-A AUDIAT: 

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

anexei la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2746 din 10 octombrie 2014 „Cu privire la 

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

Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, a simbolului electoral şi confirmarea 

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

responsabile de finanţe (trezorierul)”: 

„Pe 13 octombrie 2014 Partidul Comuniştilor din Republica Moldova (PCRM) a depus la 

Comisia Electorală Centrală hotărîrea Comitetului Executiv Politic al PCRM din 13 octombrie 

2014, prin care s-a decis modificarea ordinii plasării unor candidaţi de pe lista candidaţilor la 

funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru alegerile parlamentare din 30 

noiembrie 2014. 
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În temeiul art. 18, 46 alin. (6), 75 şi 80 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 

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

1. Se modifică anexa la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2746 din 10 octombrie 

2014 „Cu privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii 

Moldova din partea Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, a simbolului electoral şi 

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

persoanei responsabile de finanţe (trezorierul)”, după cum urmează: 

- dl Ceşuiev Visarion se transferă de la poziţia 41 la poziţia 45; 

- dl Vasilcan Oleg se transferă de la poziţia 45 la poziţia 41.  

Ordinea de plasare a candidaţilor pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova 

va corespunde modificărilor operate prin prezenta hotărîre. 

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 ____7____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2787 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenţi în şedinţă şi se 

anexează la prezentul proces-verbal.  

 

13. S-A AUDIAT: 

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

hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 2734 din 10 octombrie 2014 „Cu privire la înregistrarea 

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

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

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

„În data de 17 octombrie 2014 la Comisia Electorală Centrală a parvenit un demers din 

partea Partidului Democrat din Moldova prin care se solicită modificarea listei de candidaţi la 

funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Democrat din 

Moldova, şi anume retragerea în baza cererii depuse a candidaturii domnului Andrian Candu.  

În temeiul art. 46, şi 80 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia 

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

1. Se modifică hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2734 din 10 octombrie 2014 „Cu 

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

partea Partidului Democrat din Moldova, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu 

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

(trezorierul)”, după cum urmează: 

1) la pct. 1 din hotărîre, numărul „102” se înlocuieşte cu numărul „101”;  

2) în anexa la hotărîre: 

-  poziţia „4. Candu Andrian” se exclude;   

- începînd cu poziţia „5. Diacov Dumitru” şi pînă la poziţia „102. Melnic-Ţurcanu 

Gabriela”, candidaţii se plasează cu un număr mai sus. 

Ordinea de plasare a candidaţilor pe lista Partidului Democrat din Moldova va corespunde 

modificărilor operate prin prezenta hotărîre. 

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”. 
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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. 2788 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenţi în şedinţă şi se 

anexează la prezentul proces-verbal. 

 

14. S-A AUDIAT: 

Raportorul Andrei Volentir – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Pentru  modificarea 

anexei la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2748 din 10 octombrie 2014 „Cu privire la 

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

Partidului Politic Partidul „RENAŞTERE”, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului 

cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală”: 

„La 13 octombrie 2014 Partidul Politic Partidul „RENAŞTERE” a depus la Comisia 

Electorală Centrală  procesul-verbal nr. 13 al şedinţei Biroului Consiliului Republican al Partidului 

Politic Partidul „RENAŞTERE” din 10 octombrie 2014, prin care solicită modificarea listei de 

candidaţi. 

În temeiul art. 18, 46, 75 şi 80 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, 

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

1. Se modifică anexa la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2748 din 10 octombrie 

2014 „Cu privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii 

Moldova din partea Partidului Politic Partidul „RENAŞTERE”, a simbolului electoral şi 

confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală”, după 

cum urmează: 

- la poziţia 38, cuvintele „38. Bulat Ghenadie, M, 1976, Teleneşti, PPR, Jurist, - ,Temporar 

neangajat” se înlocuiesc cu cuvintele „38. Ursu-Antoci Ala, F, 1981, mun. Chişinău, or. Codru, 

PPR, jurist, jurist, „Inter-Auto” SRL”; 

- la poziţia 50, cuvintele „50. Rîbac Eugeniu, M, 1965, Rîşcani, PPR, Agronom, Primar, 

Primăria s. Borosenii Noi” se înlocuiesc cu cuvintele „50. Rotaru Igor, M, 1975, mun. Chişinău, 

PPR, politolog, magistru, USM, ASEM”. 

Ordinea de plasare a candidaţilor pe lista Partidului Politic Partidul „RENAŞTERE” va 

corespunde modificărilor operate prin prezenta hotărîre. 

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 ____7____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2789 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenţi în şedinţă şi se 

anexează la prezentul proces-verbal. 
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15. S-A AUDIAT: 

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

hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 2716 din 10 octombrie 2014 „Cu privire la constituirea 

Consiliului electoral de circumscripţie electorală raională Glodeni nr. 19”: 

„Prin hotărîrea nr. 2716 din 10 octombrie 2014, Comisia Electorală Centrală a constituit 

Consiliul electoral de circumscripţie electorală raională Glodeni nr. 19 în componenţă numerică 

din 9 membri. 

În temeiul 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. 2716 din 10 octombrie 2014 

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

19” se completează după cum urmează:  

- după poziţia 3) se introduce poziţia 4) cu următorul cuprins: 

„4)  Curuliuc Galina -  pedagog, învăţătoare, Liceul Teoretic „Vasile Coroban” din or. 

Glodeni, din Registrul funcţionarilor electorali;” 

- poziţiile 4) – 8) devin, respectiv, poziţiile 5) – 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”. 

 

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. 2790 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenţi în şedinţă şi se 

anexează la prezentul proces-verbal.  

 

16. S-A AUDIAT: 

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

înregistrarea persoanelor de încredere din partea Partidului Comuniştilor din Republica Moldova 

pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014”: 

„Prin demersul din 13 octombrie 2014, Partidul Comuniştilor din Republica Moldova a 

solicitat Comisiei Electorale Centrale înregistrarea a 555 persoane de încredere pentru alegerile 

parlamentare din 30 noiembrie 2014.   

În temeiul art. 18, 26 şi 45 din Codul electoral nr.1381–XIII din 21 noiembrie 1997 şi în 

conformitate cu Regulamentul cu privire la activitatea persoanelor de încredere ale concurenţilor 

electorali, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 382 din 12 decembrie 2006, 

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

1. Se înregistrează 555 persoane de încredere din partea Partidului Comuniştilor din 

Republica Moldova pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014, conform listei anexate. 

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

Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

Anexă  

la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale 

 nr. __ din 17 octombrie 2014 

 

Circumscripţia electorală municipală Chişinău nr.1 
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Nr. 
Numele, prenumele persoanelor 

de încredere 
Nr. 

Numele, prenumele persoanelor de 

încredere 

1. Nofit Eugeniu 46. Postolache Vasilii 

1. Nuriev Farman 47. Radulov-Covtaniuc Prascovia 

2. Culic Dumitru 48. Gutium Tatiana 

3. Atoian Armen 49. Laşco Eugen 

4. Pavlov  Valerii  50. Pavlenco Ghenadii 

5. Garev Mihail 51. Șendrea Tatiana 

6. Cicu Viorel 52. Șmilenco Mariana 

7. Sacar Vitalii 53. Mitioglo Dmitrii 

8. Burdeniuc Vladimir 54. Drebot Vladimir 

9. Ciobanu Gheogii 55. Branașco Tatiana 

10. Ploşianschii Sergei 56. Ciocanu-Enache Svetlana 

11. Marin Sergei 57. Semențul Vladislav 

12. Tanurkov Genadii 58. Boiadji  Ludmila 

13. Gruşac Sergei 59. Tcaci Roman 

14. Zaporovcenko Viktoria 60. Iordanov Andrei 

15. Fedotova  Galina 61. Levina Elena 

16. Gorea Zinaida 62. Madjar Vasilii 

17. Palchin Mihail 63. Macari Ivan 

18. Popa Svetlana 64. Gorea Oxana 

19. Lunga Viktor 65. Mocan Alexandr 

20. Mateuţă Aureliu 66. Dîşiuc Iurii 

21. Diozu Valerii 67. Necoară Gheorghe 

22. Cotorobai Sergiu 68. Mocan Gheorghii 

23. Zabunov Iurii 69. Ţîrdea Valeriu 

24. Laur Vasilii 70. Griţco Igori 

25. Perepicica Vadim 71. Ivaniutenco Elena 

26. Martînenco Stanislav 72. Savastin Liudmila 
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27. Marţeniuc Maia 73. Curuliuc Piotr 

28. Anghelenici Nicolae 74. Suhocev Ivan 

29. Danila Denis 75. Tureţchii Andrei 

30. Ursu Ivan 76. Sidorina Asea 

31. Rotari Sveatoslav 77. Cereseu Artiom 

32. Baciu Janna 78. Onofreiciuc Iurii 

33. Corosteliov Artiom 79. Sajin Alexandru 

34. Orlov Fiodor 80. Cîrnaţ Alexandru 

35. Caraivanova Elena 81. Apostolova Reghina 

36. Ciornîi Ion 82. Bulgacov Ghenadii 

37. Dobreanscaia Dina 83. Jalbă Grigorii 

38. Fedico Serghei 84. Bolganschii Serghei 

39. Hersun Eduard 85. Chiţanu Oleg 

40. Perdeleanu Serghei 86. Cvasiuc Gheorghii 

41. Roşco Alexandr 87. Cubaeva Victoria 

42. Sava Ion 88. Domentiuc Adrian 

43. Dragan Valentin 89. Hersun Dmitrii 

44. Petric Andrei 90. Maslianicov Dmitrii 

Circumscripţia electorală municipală Bălți nr. 2 

1. Poneatovschii Alexandr 11. Cornilov Alexandr 

2. Mahu Octavian 12. Bejenari Serghei 

3. Rubţov Serghei 13. Eremciuc Serghei 

4. Cuzimin Ivan 14. Koneaghin Ghenadii 

5. Povonschii Vitalii 15. Iarovoi Vasilii 

6. Amaev S.M.  16. Vitiuc Igor 

7. Ignatova Ludmila 17. Melnic Rodion 

8. Ojog Olga 18. Batîr Veaceslav 

9. Voitişina Olga 19. Antoniuc Ruslan 

10. Alexeeva Svetlana 20. Pleşco Nelli 

Circumscripţia electorală raională Anenii Noi, nr.4 

1.  Corduneanu Gheorghii 9. Pelin Constantin 

2.  Bostan Daria 10. Morozan Ştefan 

3.  Filipovici Lidia 11. Steţenco Ion 

4.  Muntean Iacov 12. Vacari Mihail 
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5.  Dunai Dmitrii 13. Borodavcenco Eugen 

6.  Paşcan Ion 14. Curbet Vorfolomei 

7.  Harcenco Tatiana 15. Anton Mihail 

8.  Brehova Lilia   

Circumscripţia electorală raională Basarabeasca nr. 5 

1. Mihailov Andrei 6. Şupac Feodor 

2. Moiseev Ivan 7. Pascalov Vladimir 

3. Jelezoglo Feodor 8. Russu Gheorghe 

4. Cruşca Vasile 9. Cosean Liporit 

5. Сara Anatol 10. Crasicov Alexandr 

Circumscripţia electorală raională Briceni nr. 6 

1. Chirniţchii Piotr 9. Chitiriuc Vasile  

2. Lungu Gheorghii 10. Dobic Vladimir 

3. Ursachi Petru 11. Stahii Elena 

4. Bejenari Zinaida 12. Babiuc Nicolai 

5. Voloşenco Grigorii 13. Vacaru Adrian 

6. Spatari Vasilii 14. Nemerenco Vitalii 

7. Creciun Anatolii 15. Iurciuc Maria 

8. Fedorcea Valeriu   

Circumscripţia electorală raională Cahul nr. 7 

1. Cuzimin Serghei 11. Colodeev Alexei 

2. Camenscih Alexandr 12. Balanel Veaceslav 

3. Surjicova Olga 13. Postavicenco Olga 

4. Mandaji Vasile 14. Fulea Tatiana 

5. Berov Dmitri 15. Burlacu Petru 

6. Anton Pavel 16. Carpenco Lidia 

7. Chiosa Igor 17. Beju Nicolai 

8. Stefoglo Constantin 18. Hulub Tatiana 

9. Larin Veaceslav 19. Panasescu Rodica 

10. Selivanov Anatolie 20. Orlova Elena 

Circumscripţia electorală raională Cantemir nr. 8 

1. Jelev Dmitrii 6. Mihaescu Valerii 

2. Crestincova Maria  7. Busuioc Gheorghii 

3. Ciubaciuc Roman  8. Moraru Natalia 

4. Pupăzan Emil 9. Guci Dumitru 

5. Ichim Anatolii             10. Cozima Veaceslav 

Circumscripţia electorală raională Călărași nr. 9 

1. Banari Vasile 9. Filip Victor 

2. Bobescu Silvia 10. Grecu Ion 

3. Cotruţă Mihail 11. Gajim Tudor 

4. Kuşnir Mihail 12. Moroz Timofei 

5. Danu Petru 13. Negura Vasile 

6. Furculiţa Ion 14. Luca Filip 

7. Ţurcan Maria 15. Trifan Vasile 

8. Untila Olga   

Circumscripţia electorală raională Căușeni nr. 10 

1. Jalba Tatiana 9. Bunduchi Oxana 

2. Razumas Pavel 10. Simonov Alexandru 

3. Mereuta Mihail 11. Antohi Elena 

4. Garaba Fiodor 12. Rusanov Victor 
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5. Molodilo Vasile 13. Tihonov Zinaida 

6. Razumas Veronica 14. Şelest Tatiana 

7. Barcari Iurie 15. Cnîşov Tatiana 

8. Burlacenco Pelagheia   

Circumscripţia electorală raională Cimișlia nr. 11 

1. Barbacari Serafim  6. Balan Alexei  

2. Molişteanu Veaceslav  7. Arnaut Ion  

3. Mazur Iurie  8. Chiperco Mihail  

4. Molişteanu Roman  9. Gîlca Elizaveta  

5. Olarescu Dumitru  10. Taran Tudor  

Circumscripţia electorală  raională Criuleni nr. 12 

1. Firfa Nicolai  6. Iarovoi Alexandr  

2. Sevciuc Vladimir  7. Climovici Eduard  

3. Duminica Serghei  8. Şapovalov Alexandr  

4. Semeniuc Ion  9. Gorceac Mihail  

5. Popa Andrei   Verebceanu Vitalii  

Circumscripţia electorală raională Dondușeni nr. 13 

1. Mititiuc Victor 6. Mișcișin Valerii 

2. Șaragov Iurii 7. Zloi Ion 

3. Mironova Alexandra 8. Ermaliuc Victor 

4. Dulap Tatiana 9. Semeniuc Alina 

5. Varzari Lilia 10. Lupu Mariana 

Circumscripţia electorală raională Drochia nr. 14 

1. Stanovschi Serghei 9. Mania Vitalii 

2. Negruţa Ivan  10. Moltov Igor  

3. Belinschii Veaceslav 11. Rohac Evghenii 

4. Tcaci Alexandr  12. Rotaru Leonid  

5. Bărbieru Petru 13. Nicu Anatolii  

6. Nicora Ion  14. Strîmba Svetlana  

7. Croitoru Marian  15. Vacari Raisa  

8. Cucovei Leonid    

Circumscripţia electorală raională Dubăsari nr. 15 

1. Tomaş Valentina 6. Tanasiev Tudor 

2. Moţpan Elena 7. Porubin Petru 

3. Gafeli Alexei 8. Stratulat Violeta 

4. Semionov Marina 9. Casianov Galina 

5. Cazac Iurie 10. Gherlac Andrian 

6.Circumscripţia electorală raională Edineț nr. 16 

1. Baraneţchi Piotr 9. Ungurean Vera 

2. Paduraru Tatiana 10. Nicolaeva Dora 

3. Roşca Alexandr 11. Scutaru Tatiana 

4. Timoşco Ivan 12. Luchianov Ivan 

5. Vitcaci Ivan 13. Plotnic Valerii 

6. Prosii Vadim 14. Rusu Maria 

7. Cebotari Viorel 15. Rusanovschi Tatiana 

8. Zotov Iurii   

Circumscripţia electorală raională Fălești nr. 17 

1. Zalevschi Victor 9. Saviuc Aliona 

2. Cebotari Boris 10. Munteanu Maria 

3. Ivanov Valentin 11. Budnea Oleg 
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4. Palii Igor 12. Stoian Dmitrii 

5. Ciuperca Violeta 13. Morgun Olga 

6. Antonciuc Anatol 14. Goracioc Victor 

7. Podrea Vasile 15. Culibaba Alexandru 

8. Cazacu Ion   

Circumscripţia electorală raională Florești nr. 18 

1. Arhip Iurie 9. Lupan Valeriu 

2. Bobeico Serghei 10. Mereuţă Ion 

3. Chefu Ghenadie 11. Novac Larisa 

4. Chetraru Serghei 12. Rusu Mihail 

5. Ciupac Paulina 13. Şarban Ion 

6. Cojocaru Grigore 14. Scutaru Valerii 

7. Gustoi Eugeniu 15. Şura Procopii 

8. Hîncu Svetoslav   

Circumscripţia electorală raională Glodeni nr. 19 

1. Airini Gheorghii 6. Evteev Iurii 

2. Ilcu Tamara 7. Ţurcan Constantin 

3. Romaniuc Irina 8. Ceban Viorica 

4. Mihailova Lidia 9. Oplean Carolina 

5. Prozorovschi Valeriu 10. Lazari Vasile 

Circumscripţia electorală raională Hîncești nr. 20 

1. Schiţco Gheorghe 9. Popa Tatiana 

2. Păpuşa Mihail 10. Romaniuc Galina 

3. Şveţ Andrei 11. Emeleanova Ina 

4. Cozlan Petru 12. Solomon Vitalie 

5. Buţă Valeriu 13. Munteanu Iurie 

6. Juc Oleg 14. Rusu Ilie 

7. Gavrilova Tamara 15. Curnic Constantin 

8. Rusu Gheorghe   

Circumscripţia electorală raională Ialoveni nr. 21 

1. Vrabie Ion  9. Jalba Boris  

2. Caus Ana  10. Podubnii Viorica  

3. Prohnitchii Iurii  11. Bivol Nicolae  

4. Virtosu Vasile  12. Erizanu Sergiu  

5. Cujba Ion   13. Turcanu Constantin  

6. Gordila Nicolai  14. Gincota Tudor  

7. Bivol Zinaida  15. Cimpoaca Angela  

8. Midoni Serghei   

Circumscripţia electorală raională Leova nr. 22 

1. Buraga Eugen 6. Şavriev Gheorghe 

2. Polesciuc Oxana 7. Şereper Ecaterina 

3. Ciobanu Petru 8. Urciuc Nina 

4. Cocervei Maria 9. Şişcov Iurii 

5. Parpolova Elena 10. Tentiuc Lidia 

Circumscripţia electorală raională Nisporeni nr. 23 

1. Ciorici Mihail 6. Rusu Nicolae 

2. Guidea Tudor 7. Chercheja Vasile 

3. Macovei Vasile 8. Sireţanu Tatiana 

4. Florea Aliona 9. Talpa Vasile 

5. Drumea Serghei 10. Profiri Mihail 
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Circumscripţia electorală raională Ocnița nr. 24 

1. Svinarciuc Vasilii 6. Albu Emilia 

2. Ţopa Andrei 7. Galuşca Mihail 

3. Bairac Stanislav 8. Batîri Liubovi 

4. Scutelnic Valerii 9. Lopolciuc Valentina 

5. Zalevscaia Galina 10. Ghinda Lidia 

Circumscripţia electorală raională Orhei nr. 25 

1. Căpăţină Veaceslav 11. Ivanov Alexandru 

2. Panico Raisa 12. Nasalciuc Ion 

3. Badicica Victoria 13. Simina Tatiana 

4. Guţan Maria 14. Scutelnic Valerian 

5. Babălungă Eduard 15. Rotari Eugen 

6. Griţco Iulia 16. Hariton Alexei 

7. Căpăţină Eduard 17. Pauli Alexandru 

8. Iaţco Vladimir 18. Tihon Gheorghe 

9. Godoroja Axentie 19. Maristan Ion 

10. Guzun Serghei 20. Buhaniuc Vitalie 

Circumscripţia electorală raională Rezina nr. 26 

1. Postu Nina 6. Savciuc Maria 

2. Cebanov Vasilii 7. Barbăroşie Grigore 

3. Cernega Vera 8. Josan Nicolai 

4. Donica Iurii 9. Zubco Veaceslav 

5. Covalenco Anatolii 10. Scurtu Zinaida 

Circumscripţia electorală raională Rîșcani nr. 27 

1. Ursu Ivan 6. Tcaci Igor 

2. Bejan Mihail 7. Bogatico Victor 

3. Dîncenoc Lidia 8. Spataru Veaceslav 

4. Florescu Maria 9. Piţentii Vasile 

5. Gabuja Alexandru 10. Josanu Elizaveta 

Circumscripţia electorală raională Sîngerei nr. 28 

1. Bologan Vasile  9. Slobodzean Veceslav 

2. Barcari Victor 10. Zgureanu Gheorghe 

3. Rahmanov Victor 11. Bejenari Ion 

4. Deleu Tamara 12. Popovici Svetlana 

5. Tupic Boris 13. Vitu Violeta 

6. Guţu Victor 14. Daraban Ion 

7. Hadîrcă Anatolie 15. Năvăloacă Vera 

8. Praşcă Semion   

Circumscripţia electorală raională Soroca nr. 29 

1. Nitrean Vasilii 11. Levodeanschii Vasilii 

2. Morari Mihail 12. Cojuhari Serghei 

3. Șram Vladimir 13. Grabciuc Mihail 

4. Malîș Albert 14. Bordian Feodosii 

5. Crudu Nadejda 15. Gorceag Nona 

6. Melnic Anatolii 16. Damașcan Nicolai 

7. Djosan Anatolii 17. Caldare Anatolii 

8. Benzari Nicolai 18. Samsonov Alexandru 

9. Cojocari Natalia 19. Kazmirciuc Ecaterina 

10. Popovschii Mihail 20. Groapa Veaceslav 

Circumscripţia electorală raională Strășeni nr. 30 
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1. Celacuş Valentina 9. Malic Claudia 

2. Ciuş Leonid 10. Pricop Natalia 

3. Cojocaru Denis 11. Rusanovschi Petru 

4. Bunica Serghei  12. Botea Ion 

5. Josan Maria 13. Sereţanu Tudor 

6. Mîndrescu Valeriu 14. Triboi Tatiana 

7. Răileanu Andrei 15. Bondarenco Svetlana 

8. Caşcei Victor   

Circumscripţia electorală raională Șoldănești nr. 31 

1. Todua Djumberi 6. Miraş Tudor 

2. Cuceinic Ana 7. Popa Igor 

3. Jovmir Petru  8. Cojocari Gheorghe 

4. Paerele Petru 9. Vidraşco Ion 

5. Belibov Andrei 10. Cepraga Boris 

Circumscripţia electorală raională Ștefan-Vodă nr. 32 

1. Cojocari Chiril 6. Orlov Nicolae 

2. Ostafi Iurie 7. Gorun Elena 

3. Ursu Ion 8. Pronoza Victor 

4. Sîvac Veaceslav 9. Capşa Victor 

5. Maxim Vasile 10. Dănilă Nicolae 

Circumscripţia electorală raională Taraclia nr. 33 

1. Filippov Serghei 6. Jentica Ecaterina 

2. Gheorghiev Ivan 7. Voinschii Gheorghe  

3. Buiucli Vasile 8. Bocicovar Dmitrii 

4. Dimova Raisa 9. Carabeţchii Ivan 

5. Petrova Maria 10. Bogoev Ruslan 

Circumscripţia electorală raională Telenești nr. 34 

1. Ţapu Aurelia 9. Gheorghiţa Ion 

2. Demihova Eliszaveta 10. Spălatu Vasile 

3. Railean Eleonora 11. Fonari Elizaveta 

4. Croitor Maria 12. Popa Mihail 

5. Rachieru Vladimir 13. Vasilica Dumitru 

6. Cobîleanu Andrei 14. Ostap Nicolai 

7. Roşca Ala 15. Ostreanu Ana 

8. Pavlova Raisa   

Circumscripţia electorală raională Ungheni nr. 35 

1. Medviţchii Efim  11. Ştirbu Iulius  

2. Vatamaniuc Ion  12. Robuleţ Iurii  

3. Filimon Valentin  13. Basoc Ion  

4. Calmaţui Valeriu  14. Popovici Vladimir  

5. Bulican Victor  15. Raţă Gheorghe  

6. Ciobanu Gheorghe  16. Gaviuc Nicolai  

7. Zmău Sorin  17. Medinschii Serghei  

8. Cozma Vitalii  18. Bondarenco Igor  

9. Creţu Serghei  19. Cecan Grigorii Ion 

10. Potlog Ion  20. Chirilov Iulia 

Circumscripţia electorală UTA Găgăuzia nr. 36 

1. Mutaf Fiodor 11. Andrusoi Ilie 

2. Mitioglo Olga 12. Bratunova Anna 

3. Cara Vladimir 13. Furtuna Dmitrii  
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4. Miron Vlad 14. Varban Alexandr 

5. Cilicic Vladimir 15. Tufar Dmitrii 

6. Terzi Fiodor 16. Fuior Ivan 

7. Şinic Vadim 17. Terzi Alexandru P. 

8. Pavlioglo Ivan 18. Radov Ivan 

9. Samsi Iurii 19. Arfonos Nicolai 

10. Terzi Olga 20. Terzi Alexandru 

”. 

 

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. 2791 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenţi în şedinţă şi se 

anexează la prezentul proces-verbal. 

 

17. S-A AUDIAT: 

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

înregistrarea unei persoane de încredere din partea Partidului Liberal pentru alegerile parlamentare 

din 30 noiembrie 2014:” 

„Prin demersul din 13 octombrie 2014, Partidul Liberal a solicitat Comisiei Electorale 

Centrale înregistrarea unei persoane de încredere pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 

2014. 

În temeiul art. 18, 26 şi 45 din Codul electoral nr.1381–XIII din 21 noiembrie 1997 şi în 

conformitate cu Regulamentul cu privire la activitatea persoanelor de încredere ale concurenţilor 

electorali, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 382 din 12 decembrie 2006, 

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

1. Se înregistrează dl Miron Sergiu în calitate de persoană de încredere din partea 

Partidului Liberal în circumscripţia electorală raională Orhei nr. 25 pentru alegerile parlamentare 

din 30 noiembrie 2014. 

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. 

V. Moţarschi – A propus, ţinînd cont de volumul mare de lucru pentru personalul Aparatului 

CEC şi pentru a nu risca să întîrzie procesul de eliberare a legitimaţiilor, ca la completarea 

rubricilor cu datele personale ale persoanelor de încredere să fie atrase persoane din partea 

concurentului electoral respectiv, iar în CEC acestea să fie verificate, după care date la semnat şi 

ştampilat. 

I. Ciocan – De fapt aţi propus ceea ce face CEC de mult ultimii 15 ani. 

Şt. Urîtu – A propus ca această practică să fie omisă, pentru acest lucru să fie atrase orice alte 

persoane din afară, dar nu din partea concurenţilor electorali, pentru a evita suspiciunile. 

I. Ciocan – Procedura este următoarea: formularele acestor legitimaţii se tipăresc la minitipografia 

CEC, concurenţilor acestea li se eliberează în blanc, concurentul completează formularele, le 

remite CEC, CEC verifică datele înscrise, după ce se confirmă corectitudinea, ele sînt date la 

semnat preşedintelui CEC şi se ştampilează. 

V. Moţarschi – Cunosc procedura, am confirmat-o doar. 
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Nefiind înaintate alte 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. 2792 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenţi în şedinţă şi se 

anexează la prezentul proces-verbal. 

 

18. S-A AUDIAT: 

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

confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) din partea Partidului Popular Creştin 

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

„La 15 octombrie 2014  Partidul Popular Creştin Democrat a depus la Comisia Electorală 

Centrală un demers privind confirmarea  în calitate de persoană responsabilă de finanţe (trezorier) 

a doamnei Arjanov Liliana pe perioada campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 30 

noiembrie 2014. 

În temeiul 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 Popular Creştin Democrat,  pe perioada campaniei electorale pentru alegerile 

parlamentare din 30 noiembrie 2014, dna Arjanov Liliana 

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. 

Şt. Urîtu – A întrebat care e motivul prezentării atît de tîrziu a persoanei responsabile de finanţe. 

I. Ciocan – Aşa a decis partidul. 

 

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. 2793 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenţi în şedinţă şi se 

anexează la prezentul proces-verbal. 

 

19. 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 Politic Partidul 

„RENAŞTERE” pe perioada campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 

2014”: 

„La 13 octombrie 2014 Partidul Politic Partidul „RENAŞTERE” a depus la Comisia 

Electorală Centrală un  demers privind confirmarea  în calitate de persoană responsabilă de finanţe 

(trezorier) a doamnei Isacenco Svetlana pe perioada campaniei electorale pentru alegerile 

parlamentare din 30 noiembrie 2014. 
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În temeiul 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 Politic Partidul „RENAŞTERE”,  pe perioada campaniei electorale pentru alegerile 

parlamentare din 30 noiembrie 2014, dna Isacenco Svetlana. 

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 ____7____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2794 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenţi în şedinţă şi se 

anexează la prezentul proces-verbal. 

 

Preşedintele de şedinţă a anunţat că ordinea de zi a fost epuizată şi a declarat şedinţa închisă.  

 

Preşedintele şedinţei                                                                                              Iurie CIOCAN 

 

Secretarul şedinţei                                                                                         Andrei VOLENTIR  

 

 

Ex.: Angela MUSTEAŢA 

Tel.: 022-251-477 
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