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PROCES-VERBAL nr. 217 

al ședinței ordinare 

din 11.11.2014, ora 15.00 

 

Statut ședință: deliberativă 

Președinte al ședinței: dl Iurie Ciocan 

Secretar al ședinței: dl Andrei Volentir 

 

 

Președintele de ședință a constatat prezența a 8 membri ai Comisiei. A declarat ședința 

deliberativă și deschisă publicului interesat. Lista membrilor Comisiei prezenți în ședință se 

anexează la procesul-verbal. 

 

Președintele de ședință a solicitat membrilor, reprezentanților concurenților electorali să facă 

propuneri la ordinea de zi ce conține 11 puncte. 

 

AU ÎNAINTAT PROPUNERI LA ORDINEA DE ZI: 

V. Moțarschi – A propus transferarea proiectului de la punctul 11 la punctul 2 de pe ordinea de zi, 

deoarece soluția dată pentru proiectul de la punctul 11 ar putea influența conținutul proiectelor de 

la punctele 2 și 3.  

Președintele de ședință, I. Ciocan, a întrebat care e legătura cauzală dintre aceste proiecte. 

V. Moțarschi – Deoarece prin proiectul propus la punctul 11 se prevede suspendarea unor hotărîri 

CEC ce vizează înregistrarea unui concurent electoral, de soluția dată în ședință ar putea depinde 

proiectele de la punctele 2 și 3 privind ordinea de înscriere în buletinul de vot și modelul 

buletinului de vot. 

Președintele de ședință a acceptat modificarea. 

Nicolae Raileanu (reprez. PP Mișcarea Populară Antimafie) – A propus introducerea unui punct 

nou cu privire la reexaminarea contestației nr. AP 9/55 pentru care s-a dat o soluție greșită, în 

opinia sa, în ședința din 10 noiembrie 2014. 

Alina Russu (reprez. PCRM) – Deoarece ieri, 10.11.14, Curtea Supremă de Justiție (în continuare 

– CSJ) a casat hotărîrea Curții de Apel și, respectiv, a anulat hotărîrea CEC nr. 2814 din 24.10.14, 

prin care a fost respinsă contestația nr. AP 9/7 depusă de PCRM și întrucît hotărîrea CSJ este 

definitivă, a rugat să se revină la examinarea acestei contestații. 

I. Ciocan – A întrebat dacă acest demers, hotărîrea sau încheierea CSJ a înregistrat-o în 

anticamera CEC.  

A. Russu – Hotărîrea este publicată pe site-ul CSJ, ea e în vigoare din momentul adoptării, de 

aceea nu am depus-o în cancelaria CEC. 

 

(Dl E. Răducan s-a alăturat celorlalți membri în ședință, membri prezenți – 9.) 

 

V. Modrîngă – A solicitat amînarea examinării primei chestiuni de pe ordinea de zi pe care el 

trebuie s-o raporteze, pentru că nu a reușit să ia cunoștință de toate materialele.  

A. Russu – A înaintat o propunere de procedură: să fie dat citire proiectului ordinii de zi, întrucît 

vede că varianta pe care a extras-o de pe site-ul CEC, cu 1 oră sau 1 oră și jumătate în urmă, nu 
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corespunde cu ceea ce a anunțat președintele ședinței. Varianta pe care o are e cu 9 puncte, iar 

proiectul propus în ședință e cu 11 puncte. 

I. Ciocan – A dat citire fiecărui punct de pe ordinea de zi. 

 

Nefiind înaintate alte propuneri, președintele de ședință a supus votului propunerea înaintată de dl 

N. Raileanu de a reexamina în această ședință contestația nr. AP 9/55:  

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____4____, Contra ____2_____, S-au abținut ___3___. 

Propunerea nu a acumulat numărul necesar de voturi. 

I. Ciocan (către N. Raileanu) – Vă încurajăm să depuneți contestația în cancelaria CEC și o vom 

examina la ședința următoare.  

 

Președintele de ședință a supus votului propunerea înaintată de dna A. Russu de a reexamina în 

această ședință contestația nr. AP 9/7:  

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____3____, Contra ____4_____, S-au abținut ___2___. 

Propunerea nu a acumulat numărul necesar de voturi. 

 

Președintele de ședință a supus votului proiectul ordinii de zi în care chestiunea de la punctul 11 

este transferată la punctul 2: 

 

 

ORDINEA DE ZI: 

 

 

1. Despre mersul executării hotărîrii nr. 2750 din 13 octombrie 2014 „Cu privire la 

responsabilitățile suplimentare ale unor autorități ale administrației publice centrale și altor 

instituții ce țin de asigurarea desfășurării în bune condiții a alegerilor Parlamentului din 30 

noiembrie 2014” 

Raportor: Vitalie Modrîngă 

2. Cu privire la suspendarea executării hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 2739 din 10 

octombrie 2014 „Cu privire la înregistrarea candidaților la funcția de deputat în Parlamentul 

Republicii Moldova din partea Partidului Politic „Partidul Comunist Reformator din Moldova” 

și a simbolului electoral” 

Raportor: Vadim Moțarschi 

3. Cu privire la stabilirea ordinii de înscriere a concurenților electorali în buletinul de vot pentru 

alegerea Parlamentului Republicii Moldova din 30 noiembrie 2014 

Raportor: Iurie Ciocan 

4. Cu privire la aprobarea modelului și textului buletinului de vot pentru alegerea Parlamentului 

Republicii Moldova din 30 noiembrie 2014 

Raportor: Iurie Ciocan 

5. Cu privire la rapoartele concurenților electorali privind fluxul mijloacelor bănești pe parcursul 

campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014, la situația din 

6 noiembrie 2014 

Raportor: Andrei Volentir 

6. Cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Ambasadei Ungariei în 

Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 

Raportor: Svetlana Guțu 

7. Cu privire la acreditarea unui observator internațional din partea Ambasadei Republicii Slovace 

în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 
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Raportor: Svetlana Guțu 

8. Cu privire la acreditarea experților electorali internaționali din partea Institutului Național 

Electoral al Statelor Unite Mexicane în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 

30 noiembrie 2014 

Raportor: Svetlana Guțu 

9. Pentru modificarea anexei la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2747 din 

10 octombrie 2014 „Cu privire la înregistrarea candidaților la funcția de deputat în Parlamentul 

Republicii Moldova din partea Partidului Liberal, a simbolului electoral și confirmarea 

reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală 

Raportor: Alexandru Simionov 

10.Pentru modificarea anexei la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2741 din 

10 octombrie 2014 „Cu privire la înregistrarea candidaților la funcția de deputat în Parlamentul 

Republicii Moldova din partea Partidului Național Liberal, a simbolului electoral și 

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

Raportor: Andrei Volentir 

11.Pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 2743 din 10 octombrie 2014 „Cu 

privire la înregistrarea candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din 

partea Blocului electoral „ALEGEREA MOLDOVEI – UNIUNEA VAMALĂ”, a simbolului 

electoral și confirmarea persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)” 

Raportor: Andrei Volentir 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

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

 

Ordinea de zi ce conține 11 puncte a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC. 

 

Președintele de ședință, I. Ciocan, înainte de a trece la examinarea proiectului inclus în primul 

punct de pe ordinea de zi, a făcut apelul reprezentanților instituțiilor nominalizate în acest proiect 

de hotărîre. Conform apelului, au răspuns invitației de a-și trimite reprezentanții toate autoritățile 

publice centrale și instituțiile enumerate în proiectul de hotărîre.  

 

1. S-A AUDIAT: 

Raportorul Vitalie Modrîngă – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Despre mersul 

executării hotărîrii nr. 2750 din 13 octombrie 2014 „Cu privire la responsabilitățile suplimentare 

ale unor autorități ale administrației publice centrale și altor instituții ce țin de asigurarea 

desfășurării în bune condiții a alegerilor Parlamentului din 30 noiembrie 2014”: 

„În temeiul articolelor 18, 22 și 26 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 

noiembrie 1997 și în conformitate cu pct. 3 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2750 

din 13 octombrie 2014 „Cu privire la responsabilitățile suplimentare ale unor autorități ale 

administrației publice centrale și altor instituții ce țin de asigurarea desfășurării în bune condiții a 

alegerilor Parlamentului din 30 noiembrie 2014”, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e: 

1. Se ia act de informațiile, conform anexei, ce țin de asigurarea desfășurării în bune 

condiții a alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014, conform situației din 10 noiembrie 2014, 

prezentate de următoarele autorități ale administrației publice centrale și instituții: 

- Ministerul Economiei; 

- Ministerul Afacerilor Interne; 

- Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene; 

- Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor; 

- Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor; 

- Serviciul de Informații și Securitate; 

- Agenția Națională pentru reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia 

Informației; 
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- ÎS „Centrul de Telecomunicații Speciale”; 

- SA „Moldtelecom”. 

 

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

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

 

Președintele de ședință a propus membrilor să pună întrebări raportorului. 

 

AU ADRESAT ÎNTREBĂRI: 

A. Simionov – A întrebat raportorul dacă a văzut notele informative prezentate de instituțiile 

nominalizate. 

V. Modrîngă – A răspuns afirmativ, dar nu le-a analizat. 

A. Simionov – Pe cît este de corect să faceți trimitere în textul proiectului la anexă, dacă noi nu 

am văzut-o? Nu este anexat nimic la acest proiect. Sau poate excludem această trimitere, iar dacă 

dvs., dle raportor, le aveți, atunci poate facem o pauză ca să luăm și noi cunoștință de aceste 

informații. 

Președintele de ședință a observat că dl A. Simionov deja a intrat în partea cu propuneri și a oferit 

cuvîntul membrilor să adreseze întrebări reprezentanților instituțiilor cărora le-au fost date 

competențe suplimentare în alegeri. 

A. Simionov (către reprez. MAEIE) – Conform art. 291 CE, deschiderea secțiilor de votare în 

străinătate are loc cu acordul autorităților din statele respective, puteți să ne puneți la dispoziție 

aceste acorduri, deoarece în listă sînt indicate adresele secțiilor de votare? Care a fost forma 

acestor acorduri? 

Mihai Căpățînă (reprez. MAEIE) – Pentru a înainta propuneri la Guvern, toți șefii misiunilor 

diplomatice s-au întîlnit inițial cu ministerele de externe ale țărilor de reședință pentru a avea 

acceptul de deschidere a secțiilor de vot suplimentare. Pentru cele care se deschid pe lîngă 

misiunile diplomatice și oficiile consulare nu este nevoie de acceptul țării gazdă, deoarece acesta e 

teritoriul RM. Acceptul verbal l-am primit. Nu am primit încă toate notele verbale de la 

ministerele de externe. Cînd vor fi toate, le vom transmite la CEC prin scrisoare oficială. 

A. Simionov (către reprez. MAI) – Către MAI au fost transmise mai multe sesizări în care se 

invocă încălcarea drepturilor concurenților electorali și ale candidaților. Care e soarta acestor 

sesizări adresate MAI? 

Marin Maxian (reprez. MAI) – Fiecare sesizare se înregistrează, în privința fiecăreia se dispune 

procedura de examinare și constatare. În raportul pe care l-am prezentat se menționează la care 

etapă de examinare se află fiecare caz. La moment, demersul CEC nr. 8/3398 și materialele 

privind faptele invocate în HCEC nr. 2777/17.10.2014 se află în stadiu de examinare la 

Inspectoratul Național de Investigare. Este dispusă procedura de constatare a faptelor și acumulare 

a probelor. La momentul adoptării deciziei, CEC va fi informată în modul corespunzător. Privind 

HCEC nr. 2841/28.10.2014 transmisă la MAI în data de 07.11.14, la moment cazul se examinează, 

fiind înregistrat în Registrul de evidență a altor informații cu privire la infracțiuni. În ceea ce 

privește HCEC nr. 2815/24.10.14, transmisă prin demersul nr. CEC 8/3426, materialul a fost 

examinat, IGP a expediat către CEC răspunsul nr. 34/4/2105 la 27.10.2014. Pentru examinarea 

acestui caz reprezentanții partidelor au refuzat să se prezinte la organul de constatare, faptele nu au 

fost constatate. Tot cu referire la HCEC nr. 2815/24.10.14, privind cazul de la Călărași, la moment 

au fost depuse 3 plîngeri. Acestea au fost înregistrate sub numerele 4285, 4287 și 4288 din 

21.10.14, faptele descrise urmează a fi  calificate și pe marginea lor adoptată decizia. Vizavi de 

situația din Anenii Noi cu care am fost sesizați, acum se pregătește decizia și ulterior CEC va fi 

informată. În ceea ce privește contestația nr. AP 9/36 din 27.10.2014 cu referire la cazul din or. 

Cahul, în prezent materialul a fost înregistrat în Registrul de evidență a informațiilor, s-a luat 

decizia de lipsă a elementelor constitutive ale contravenției sau infracțiunii. Comisia a fost 

informată despre această decizie. În ceea ce privește cazul de la Ocnița, cu care a fost sesizată 

Comisia prin contestația nr. AP 9/22 și pe marginea căreia s-a adoptat hotărîrea CEC nr. 
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2816/24.10.14, Poliția nu a înregistrat careva demersuri, dar s-a autosesizat ca urmare a hotărîrii 

CEC expediată Inspectoratului, după care urmează să informăm suplimentar Comisia. Cu privire 

la cazul din 08.11.14 de la Dubăsari, la moment informația respectivă a fost înregistrată sub nr. 

1314 din 08.11.14, despre acțiunile întreprinse CEC a fost informată prin demersul nr. 9620 din 

10.11.14, nr. de intrare la Comisie 7/9461. La adoptarea deciziei în coordonare cu organele 

procuraturii CEC va fi informată. 

A. Volentir (către M. Maxian) – La 24.10.14 am adoptat hotărîrea nr. 2811 privind condițiile de 

desfășurare a întîlnirilor electorale, avînd ca și contest niște incidente în cadrul unor întruniri 

electorale, ciocniri în teritoriu între mai mulți candidați în alegeri. După adoptarea acestei hotărîri, 

ați mai avut semnalate asemenea incidente pe undeva? 

M. Maxian – La 26.10.14 a avut loc o asemenea situație la Cahul, la moment cazul se află în 

proces de stabilire a faptelor. După aceasta nu au fost semnalate cazuri de acest gen. 

I. Ciocan (către M. Maxian) – Dle colonel, în procedura MAI, pe segmentul care îl coordonați, 

există materiale ce țin de informații în internet privind vînzarea de voturi, sau tentativa de vînzare 

de voturi sau solicitarea de a vinde voturi? 

M. Maxian – La moment, avem înregistrat un material cu privire la portalul publicitar „999.md” 

unde este postat un anunț despre vînzarea a 450 de buletine de vot. 

I. Ciocan – În cadrul executării hotărîrii CEC nr. 2750 toate instituțiile vizate, inclusiv CEC, face 

parte dintr-un grup interdepartamental. Dacă e nevoie, vom adresa și un demers în scris către SIS 

să se examineze cazul pe domeniul lor de responsabilitate. Această informație trebuie analizată și 

identificată resursa de unde a fost lansat anunțul. Consider că este o provocare, ca să ne testeze 

reacția. Vom acționa prompt în conformitate cu instrumentele pe care ni le oferă legea. 

M. Maxian – Ca să fie cercetat acest caz, e de dorit ca și Comisia să sesizeze autoritățile 

competente în modul stabilit, pentru a-l da spre examinare conform art. 274 și a realiza toate 

procedurile de investigare în conlucrare cu toți actorii vizați în hotărîrea CEC.  

I. Ciocan (către reprez. SA „Moldtelecom”) – Care e gradul de conectare a birourilor electorale la 

internet, conform contractului semnat între instituțiile noastre? 

Reprez. SA „Moldtelecom” – La această etapă sînt conectate 15 % din toate punctele prevăzute 

în contract. 

I. Ciocan (către reprez. SA „Moldtelecom”) – Care e dinamica conectării? 

Reprez. SA „Moldtelecom” – E tot mai accelerată în funcție de stabilirea componenței birourilor. 

I. Ciocan (către reprez. SA „Moldtelecom”) – Cînd vor fi conectate toate birourile, dacă aveți o 

perspectivă clară în acest sens? 

Reprez. SA „Moldtelecom” – Obiectivul pe care ni l-am propus e 15 noiembrie 2014. 

A. Simionov (către M. Maxian) – În afară de sesizările care au parvenit la MAI, pe cîte fapte MAI 

și IGP s-au autosesizat, în legătură, eventual, cu afișajul neautorizat, posibile cazuri de corupere?  

M. Maxian – În perioada dintre 01 octombrie și 10 noiembrie Poliția a monitorizat 1120 întruniri 

electorale, la care au participat peste 172 798 cetățeni, fiind antrenați peste 3745 angajați ai 

Poliției. La acestea au avut loc 6 incidente, pe unele sînt adoptate decizii, pe altele urmează. Au 

fost pornite 34 proceduri contravenționale în legătură cu afișajul amplasat în alte locuri decît cele 

stabilite, 3 cazuri privind deteriorarea afișelor electorale de pe panourile stabilite ca loc de afișaj 

electoral, 1 caz de transportare a materialelor de agitație electorală ce nu conțineau mențiunile 

despre data tipăririi, denumirea tipografiei, tirajul comenzii, 2 cazuri de distribuire către cetățeni a 

banilor și produselor alimentare. Aceste cazuri sînt examinate prin prisma art. 274 și urmează a li 

se da calificarea corespunzătoare. Pe ziua de ieri avem 14 cazuri de încercare și chiar afișare a 

materialelor publicitare în locuri nepermise. 

Șt. Urîtu (către M. Maxian) – La examinarea unei contestații s-a declarat participarea polițiștilor 

în civil în cadrul asigurării ordinii publice. Acest lucru este în conformitate cu regulamentul dvs., 

cu legea sau este o invenție a cuiva? La examinarea acelei contestații o parte a afirmat că la o 

ședință au participat 12 polițiști în civil. Este adevărat? Și dacă da, în baza cărui act? 

M. Maxian – Nu cunosc cazul, dar conform metodologiei și tacticilor de asigurare a ordinii 

publice, în funcție de măsura și riscurile care prezintă, organul poliției își creează dispozitivul în 
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ordinea stabilită pentru a avea informații, acoperire operativă și reacție imediată la orice schimbare 

de situație. Angajații poliției pot fi în ținută civilă sau în uniformă, pentru a-și desfășura activitatea 

pur de serviciu, indiferent dacă e vorba de întruniri electorale sau de altele. 

Șt. Urîtu (către reprez. MAIEI) – Conform art. 39 (6) CE, la începutul perioadei electorale, 

misiunile diplomatice și oficiile consulare aduc la cunoștința publică și actualizează listele 

electorale deținute. Ați făcut acest lucru? 

M. Căpățînă – Da, am reactualizat listele electorale la oficiile consulare. Acestea au fost 

transmise către Consiliul electoral municipal Chișinău nr. 1. 

Șt. Urîtu (către reprez. MAIEI) – Cum au fost făcute publice la consulate și dacă aveți date 

statistice? 

M. Căpățînă – Toate listele au fost întocmite pe fiecare birou electoral care va fi deschis peste 

hotare. 

Președintele de ședință a constatat că nimeni nu mai dorește să adreseze întrebări, după care a 

oferit cuvîntul membrilor să vorbească la dezbateri. 

 

DEZBATERI: 

A. Simionov – Conform hotărîrii nr. 2750 din 13 octombrie 2014, MAEIE are competența privind 

asigurarea securității în procesul de transportare, transmitere către și returnarea de la birourile 

electorale ale secțiilor de votare din străinătate a buletinelor de vot, precum și a tuturor 

materialelor electorale ce țin de organizarea și desfășurarea alegerilor. De fapt, am vrut să pun 

întrebarea, dacă aceasta e numai competența exclusivă a MAEIE sau și a altor instituții și cum 

colaborează ministerul cu alte instituții care asigură securitatea statului. 

M. Căpățînă – Toate buletinele de vot, în saci sigilați (poșta diplomatică), care vor merge peste 

hotare, la fel ca și la scrutinele anterioare, vor fi însoțite de un reprezentant al MAEIE, care va fi 

sau numai curier, sau și președinte al acelui birou electoral din statul de reședință. Pînă a fi 

transportate spre aeroport, toate aceste buletine se păstrează la MAEIE unde există pază 

securizată, apoi se transportă cu paza poliției rutiere la aeroport. Ajungînd la destinație, se 

organizează preluarea, transportarea și depozitarea lor, iarăși cu pază, la sediul biroului electoral. 

Aceste reguli au fost elaborate de minister și despre executarea lor se vorbește la fiecare ședință. 

E. Răducan – Ați spus că și la alegerile precedente MAEIE a făcut același lucru, corect am 

înțeles?  

M. Căpățînă – Și în 2009 MAEIE a preluat toate buletinele de la tipografie, au fost sigilate și 

transmise, a fost cu certitudine. 

E. Răducan – Cred că ceva greșiți, trebuie să vă documentați. 

M. Căpățînă – Știu sigur pentru că eu am fost responsabil atunci. 

I. Ciocan – Dumnealui a fost ofițer SIS, de asta întreabă, pentru că are alte informații. 

Președintele de ședință a constatat că nimeni nu mai dorește să ia cuvîntul la dezbateri și a propus 

raportorului să dea citire părții rezolutive. 

Raportorul a citit partea rezolutivă a proiectului, după care președintele de ședință a constatat că 

nimeni nu are propuneri la proiect și a supus votului proiectul în redacția raportorului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____1_____, S-au abținut ___1___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2918 a fost aprobată cu votul majorității membrilor CEC și se anexează la 

prezentul proces-verbal. 

 

M. Căpățînă – Avem o problemă, sîntem sesizați de misiunile diplomatice și de cetățenii din 

diaspora despre completarea în incinta secției de votare a declarației pe propria răspundere privind 

abținerea de la multipla votare, conform art. 53 (31) CE. Dacă acceptăm îndeplinirea fiecărei 
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declarații în incinta secției de votare, în plus vom face verificările on-line, acest lucru va tergiversa 

procesul de votare.  

I. Ciocan – Am fixat această problemă și o vom pune pe ordinea de zi chiar, o vom discuta. 

M. Căpățînă – A doua problemă la misiunile diplomatice: este un flux mare de cetățeni care 

solicită perfectarea actelor de identitate în legătură cu aceea că le-au expirat pașapoartele. Avînd în 

vedere că la misiunile diplomatice există o singură stație de preluare a datelor biometrice și pot fi 

perfectate pe zi numai 10 pașapoarte, iar despre cetățenii din Canada, SUA etc. nici nu poate fi 

vorba, pentru că acolo nu există poșta diplomatică și ar dura cel puțin 4-5 luni pînă este perfectat și 

transmis pașaportul, aceasta creează unele impedimente pentru acești cetățeni de a-și exercita 

dreptul de vot. Pornind de la faptul că la alegerile din 2010 CEC a permis votarea în baza actelor 

de identitate expirate, a pașaportului cetățeanului RM expirat, acum dacă avem posibilitatea să 

introducem codul personal și să verificăm dacă cetățeanul a votat sau nu, poate ar fi corect să fie 

permisă votarea în baza actelor de identitate cu termen de valabilitate expirat? 

I. Ciocan – Unicul lucru care vi-l pot spune e că acest subiect se află pe agenda de discuții a CEC. 

Dl Iovu, vă rog, la ședința următoare să pregătiți o informație privind nr. de cetățeni cu acte de 

identitate expirate, care e dinamica perfectării noilor acte în țară și peste hotare. 

 

2. S-A AUDIAT: 

Raportorul Vadim Moțarschi – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Privind 

suspendarea executării hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 2739 din 10 octombrie 2014 „Cu 

privire la înregistrarea candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din 

partea Partidului Politic „Partidul Comunist Reformator din Moldova” și a simbolului electoral”: 

„Prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale (în continuare - CEC) nr. 2739 din 10 

octombrie 2014 „Cu privire la înregistrarea candidaților la funcția de deputat în Parlamentul 

Republicii Moldova din partea Partidului Politic „Partidul Comunist Reformator din Moldova” și 

a simbolului electoral”, au fost înregistrați 60 de candidați la funcția de deputat în Parlamentul 

Republicii Moldova pe lista Partidului Politic „Partidul Comunist Reformator din Moldova” 

pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 și, totodată, a fost înregistrat simbolul 

electoral pentru imprimare în buletinul de vot la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014. 

Această hotărîre a fost modificată prin hotărîrile CEC nr. 2778 din 17 octombrie 2014 și 

nr. 2850 din 28 octombrie 2014. 

Totodată, prin hotărîrea CEC nr. 2767 din 15 octombrie 2014, a fost confirmat 

reprezentantul cu drept de vot consultativ în CEC și persoana responsabilă de finanțe (trezorierul) 

din partea Partidului Politic „Partidul Comunist Reformator din Moldova” pe perioada campaniei 

electorale pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014. 

Ulterior, prin Decizia Curții de Apel Chișinău nr. 3r-731/14 din 4 noiembrie 2014, 

pronunțată în cauza civilă intentată la cererea de chemare în judecată a Partidului Comuniștilor din 

Republica Moldova către Ministerul Justiției al Republicii Moldova, intervenienți accesorii - 

Partidul Politic „Partidul Comunist Reformator din Moldova” și CEC, privind anularea actului 

administrativ, s-a dispus suspendarea executării Deciziei Ministerului Justiției al Republicii 

Moldova nr. 173 din 23 iunie 2014 privind înregistrarea statutului și simbolicii Partidului Politic 

„Partidul Comunist Reformator din Moldova” pînă la examinarea cauzei. Decizia instanței de 

judecată este irevocabilă din momentul emiterii. 

Astfel, în vederea executării Deciziei Curții de Apel Chișinău nr. 3r-731/14 din 4 

noiembrie 2014, în temeiul art.18 și 26 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, 

art.16 din Codul de procedură civilă nr. 225-XV din 30 mai 2003, art. 31 din Legea contenciosului 

administrativ nr. 793-XIV din 10 februarie 2000, Comisia Electorală Centrală  h o t ă r ă ș t e: 

1. Se suspendă, pînă la soluționarea definitivă a cauzei de către instanță, executarea 

următoarelor hotărîri ale Comisiei Electorale Centrale: 

- nr. 2739 din 10 octombrie 2014 „Cu privire la înregistrarea candidaților la funcția de 

deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic „Partidul Comunist 

Reformator din Moldova” și a simbolului electoral”; 
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- nr. 2767 din 15 octombrie 2014 „Cu privire la confirmarea reprezentantului cu drept de 

vot consultativ în Comisia Electorală Centrală și persoanei responsabile de finanțe (trezorierul) din 

partea Partidului Politic „Partidul Comunist Reformator din Moldova” pe perioada campaniei 

electorale pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014”; 

- nr. 2778 din 17 octombrie 2014 „Pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale 

Centrale nr. 2739 din 10 octombrie 2014 „Cu privire la înregistrarea candidaților la funcția de 

deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic „Partidul Comunist 

Reformator din Moldova” și a simbolului electoral”; 

- nr. 2850 din 28 octombrie 2014 „Pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale 

Centrale nr. 2739 din 10 octombrie 2014 „Cu privire la înregistrarea candidaților la funcția de 

deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic „Partidul Comunist 

Reformator din Moldova” și a simbolului electoral”. 

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

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

 

Înainte de a da citire proiectului, raportorul a propus modificarea titlului hotărîrii care se va numi: 

„Privind suspendarea executării unor hotărîri ale Comisiei Electorale Centrale”, deoarece se vor 

modifica 4 hotărîri. După ce a prezentat proiectul, raportorul a menționat, cu titlu de informare, că 

CEC anterior și-a suspendat unele hotărîri în temeiul actelor judecătorești, dînd ca exemplu 3 

hotărîri: 1) cu privire la referendumul local pentru revocarea primarului general al municipiului 

Chișinău fiind invocată suspendarea deciziei Curții de Apel Bălți printr-o decizie a Curții Supreme 

de Justiție; 2) cu privire la atribuirea unor mandate de consilier, în legătură cu încheierea 

Judecătoriei Briceni; 3) cu privire la desfășurarea referendumului local de revocare a primarului 

comunei Seliște, r-nul Orhei, în baza unei încheieri a Curții de Apel Chișinău. 

 

Președintele de ședință a oferit cuvîntul membrilor să adreseze întrebări raportorului, totodată a 

rugat raportorul să concretizeze informația despre titlul executoriu depus la Ministerul Justiției de 

către executorul judecătoresc Coroi, inclusiv privind termenul stabilit Ministerului Justiției pentru 

executarea hotărîrii.  

V. Moțarschi – A precizat că, într-adevăr, azi a fost depusă la CEC o încheiere a unui executor 

judecătoresc prin care a fost intentată procedura de executare și a fost expediată decizia Curții de 

Apel Chișinău pentru informare/executare Ministerului Justiției, CEC și Partidului Comunist 

Reformator. Acum este cazul să dăm curs executării acestei încheieri, cu atît mai mult că la 

12.11.2014, ora 15:00, va fi efectuat controlul executării. Prin urmare, în cazul în care va fi votat 

prezentul proiect de hotărîre, mîine la ora 15:00 vom avea ce raporta executorului judecătoresc 

vizavi de executarea dispozitivului deciziei Curții de Apel Chișinău. 

Șt. Urîtu – Tot referitor la titlul executoriu, din cîte îmi amintesc, acolo era menționat în mai 

multe locuri ”spre executare Ministerului Justiției și informare CEC”. Procedural, ar trebui mai 

întîi să așteptăm executarea, e data de 12, mîine. Am vrut să precizați acest aspect.  

V. Moțarschi – Într-adevăr, acea încheiere a executorului judecătoresc conține 2 puncte care cad 

sub tematica abordată, la punctul 2 fiind spus: ”Se obligă Ministerul Justiției să suspende 

executarea deciziei respective” și la punctul 3: ”Încheierea se expediază pentru 

informare/executare Ministerului Justiției, PCR și CEC”. Chiar dacă la punctul 2 se acordă o 

atenție mai deosebită Ministerului Justiției, oricum prin punctul 3 această decizie a Curții de Apel 

Chișinău este expediată spre executare inclusiv CEC. 

A. Volentir – În clauza de adoptare, conform procedurii, urmează a fi indicat temeiul legal pentru 

emiterea unui act administrativ. Ce temei legal propuneți în clauza de adoptare a acestei hotărîri? 

V. Moțarschi – Repet: art. 16 CPC, conform căruia actele judecătorești sînt obligatorii pentru 

toate persoanele fizice, juridice, inclusiv pentru autoritățile publice, art. 31 al Legii contenciosului 

administrativ, care spune că actele, hotărîrile judecătorești emise în ordinea contenciosului 

administrativ reprezintă titluri executorii, prin urmare ne-a fost prezentată o decizie care reprezintă 

și un titlu executoriu. De asemenea, am invocat art. 18 și 26 ale CE. 
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A. Volentir – Concretizați, pentru că nu ați dat un răspuns clar și exhaustiv la întrebarea mea, care 

este norma legală conform căreia o autoritate emitentă a unui act administrativ poate să-și 

suspende acel act administrativ? Ce normă propuneți? Conform Legii contenciosului 

administrativ, la care faceți referire, actul administrativ al unei autorități poate fi suspendat de 

instanța judecătorească. 

V. Moțarschi – În temeiul art. 21 din Legea contenciosului administrativ,  instanța de judecată a 

suspendat un act administrativ, este vorba de o decizie a Ministerului Justiției care a stat la baza 

emiterii hotărîrii CEC. Acea decizie a Ministerului Justiției, care a stat la baza emiterii hotărîrii 

CEC, a fost suspendată de instanța de judecată. Prin urmare, avînd un act administrativ suspendat 

printr-un act judecătoresc, acest act judecătoresc urmează a fi executat de toate autoritățile care au 

incidență la acel litigiu. Repet, CEC și-a mai suspendat propriile hotărîri, am dat ca exemplu 3 

precedente. Ele sînt mai multe. 

A. Volentir – A 2-a întrebare: Din acest șir de hotărîri, pe care propuneți să le suspendăm, este 

vreuna sau mai multe obiect al litigiului în judecată? Și dacă da, cum s-a pronunțat instanța de 

judecată pe marginea lor?  

V. Moțarschi – Am să repet. Este vorba de un litigiu care vizează o decizie a Ministerului 

Justiției, prin care a fost înregistrat un partid politic. Această decizie a stat la baza emiterii hotărîrii 

CEC de înscriere a partidului respectiv în cursa electorală și acea decizie a fost suspendată. Prin 

urmare, CEC a emis o hotărîre în baza acelei decizii care azi este suspendată. 

V. Gafton – Ce facem dacă cererea va fi respinsă de instanța care va examina chestiunea în fond? 

V. Moțarschi – Exact ce s-a făcut în cazul referendumului pentru demiterea Primarului General al 

municipiului Chișinău, în cazul referendumului pentru revocarea primarului comunei Seliște din 

raionul Orhei și în alte cazuri cînd CEC și-a suspendat hotărîrile în temeiul actelor judecătorești. 

I. Ciocan – Pentru informare, azi în cancelaria CEC am primit decizia Curții Supreme de Justiție. 

V. Gafton – Dvs. știți ce spune art. 21 alin. (8) din Legea privind partidele politice? Activitatea 

partidului politic nu poate fi limitată cu o lună înainte de alegerile în Parlament sau de alegerile 

locale generale, precum şi pe parcursul perioadei efectuării acestor alegeri. Dacă instanța se va 

pronunța după încheierea alegerilor? Atunci limităm dreptul partidului politic de a participa la 

campania electorală? 

V. Moțarschi – Am să vă răspund printr-o întrebare retorică. Ce vom face, dacă instanța de 

judecată va constata că acest partid a fost înregistrat eronat? Ce se va întîmpla cu voturile care vor 

fi date acestui partid? Azi avem un act judecătoresc executoriu. Nu putem discuta: să executăm 

sau să nu executăm acest act. Nu se pune la îndoială că acest act este definitiv și irevocabil. 

Instanța și-a asumat răspunderea cînd a adoptat acel act și se prezumă că ea a aplicat tot cadrul 

normativ în vigoare. Da, art. 21 reglementează instituția limitării activității unui partid politic, dar 

atunci cînd faceți referire la acest articol, vă recomand să nu vă limitați doar la finalul acestui 

articol, la alineatul (8), ci să citiți tot acest articol, de la alineatul (1) pînă la alineatul (8). Rog să 

faceți distincție: instituția limitării activităților politice este o instituție juridică, iar instituția 

suspendării unui act administrativ contestat este o altă instituție, ea fiind reglementată de Legea 

contenciosului administrativ.  

V. Gafton – Suspendarea tot este limitarea activității unui partid politic și în felul acesta partidului 

îi va fi interzisă participarea la o luptă cinstită, el în acest caz va fi antrenat într-o luptă pe culoare 

cu aplicări de lovituri de după colț.  

I. Ciocan – A constatat că nimeni nu mai dorește să adreseze întrebări, nici reprezentanții cu drept 

de vot consultativ, după care a oferit cuvîntul raportorului să dea citire părții rezolutive a 

proiectului. 

V. Moțarschi – A citit încă o dată, pe scurt, partea rezolutivă. 

I. Ciocan – A întrebat dacă cineva dorește să dea propuneri la proiect. 

 

AU ÎNAINTAT PROPUNERI: 

I. Ciocan – Pornind de la faptul că există un titlu executoriu care a fost înmînat azi Ministerului 

Justiției, prin care a fost stabilit termenul de executare: ziua de mîine, 12 noiembrie, ora 15:00, pe 
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de o parte, iar, pe de altă parte, CEC se află în litigiu la Curtea Supremă de Justiție cu Partidul 

Comuniștilor din Republica Moldova, concurent electoral, vizavi de legalitatea emiterii hotărîrii 

CEC cu privire la înregistrarea simbolului electoral al Partidului Comunist Reformator din 

Moldova, propun să suspendăm adoptarea deciziei cel puțin pînă vedem mîine rezultatul de la 

Ministerul Justiției în conformitate cu titlul executoriu. 

 

Președintele de ședință, I. Ciocan, a oferit cuvîntul pentru deliberări la partea cu dezbateri. 

 

DEZBATERI: 

A. Volentir – În opinia mea, același lucru ne împiedică să examinăm un astfel de proiect, și 

anume hotărîrea CEC nr. 2739 a fost contestată de PCRM la Curtea de Apel. Curtea de Apel, 

verificînd legalitatea acestei hotărîri, a lăsat-o în vigoare, respingînd contestația. PCRM, în ordine 

de recurs, a depus o adresă la Curtea Supremă de Justiție. Pînă CSJ nu s-a pronunțat, nu consider 

că avem vreun motiv să întreprindem ceva de la sine, să modificăm, să abrogăm sau, cu atît mai 

mult, să suspendăm această hotărîre. Al doilea motiv: conform Legii contenciosului administrativ, 

suspendarea este posibilă doar în baza unui litigiu în judecată, și anume o parte să ceară instanței 

de judecată suspendarea actului administrativ. Autoritatea emitentă poate doar să-și abroge actul 

administrativ. De aceea susțin propunerea de amînare și, dacă nu se va accepta, vom reveni. 

A. Simionov – Îl contrazic pe dl A. Volentir în partea ce ține de abrogarea, și nu suspendarea 

actului administrativ. Pornind de la faptul că CEC în cîteva cazuri și-a suspendat hotătîrile, deci 

există precedente de suspendare, argumentul avansat de dl A.Volentir nu poate fi reținut. 

A. Russu (reprez. PCRM) – În contextul celor invocate de unii membri ai CEC privind 

contestarea hotărîrii CEC de înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul RM 

din partea concurentului electoral Partidul Comunist Reformator din Moldova și a simbolului 

electoral. Obiectul asupra căruia s-a pronunțat Curtea de Apel este cu totul altul decît ceea ce s-a 

examinat azi în ședința CEC. În momentul în care va fi emisă decizia CSJ, atunci vom aplica 

normele în vederea abrogării sau menținerii hotărîrii CEC respective. Proiectul propus azi spre 

examinare se referă la faptul că la baza emiterii hotărîrii CEC a stat o decizie a MJ, suspendată în 

prezent. Despre ce momente mai putem vorbi? 

I. Ciocan – A fost înaintată propunerea de suspendare a examinării acestui proiect pînă la 

scurgerea termenului de control stabilit Ministerului Justiției de către executorul judecătoresc 

pentru executarea benevolă a unei încheieri judecătorești. Acest termen este 12.11.2014, ora 

15:00. Ulterior vom reveni și supune votului proiectul. Aceasta a fost propunerea mea. Care e 

poziția dvs., dle raportor? 

V. Moțarschi – Punctul din titlul executoriu ce vizează controlul executării de mîine se referă și la 

CEC. 

I. Ciocan – Am finalizat examinarea proiectului, toate fazele procedurale le-am trecut. Dacă vom 

reveni la acest proiect, doar vom supune votului adoptarea deciziei. Acum propun suspendarea 

adoptării hotărîrii. 

Șt. Urîtu – Acum închideți ușa posibilității noastre de a discuta. În funcție de decizia pe care o va 

adopta MJ, vor putea apărea întrebări și opinii.   

I. Ciocan – Dacă vor apărea circumstanțe noi, le vom supune discuțiilor. 

 

Președintele de ședință a supus votului propunerea de suspendare a examinării hotărîrii:  

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____5____, Contra ____3_____, S-au abținut ___1___. 

 

S-A HOTĂRÎT suspendarea examinării hotărîrii. 
 

E. Răducan – O chestiune de procedură. Am putea să amînăm și subiectul despre ordinea de 

înscriere a concurenților în buletinul de vot. Poate MJ ne informează despre procedura în cauză. 
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I. Ciocan – Avem obligația să respectăm și hotărîrile adoptate de CEC. E vorba de Programul 

calendaristic potrivit căruia azi e data limită cînd trebuie adoptat modelul buletinului de vot, dar 

nimeni nu ne împiedică să revenim la model prin amendamente, excluderi etc. 

 

3. S-A AUDIAT: 

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

ordinii de înscriere a concurenților electorali în buletinul de vot pentru alegerea Parlamentului 

Republicii Moldova din 30 noiembrie 2014”: 

”În baza proceselor-verbale nr. 1 - 8 cu privire la ordinea de înscriere în buletinul de 

vot, întocmite după depunerea actelor necesare pentru înregistrarea candidaţilor la funcţia de 

deputat în Parlamentul Republicii Moldova şi efectuarea tragerii la sorţi, a fost stabilită ordinea 

de înscriere în buletinul de vot a 27 concurenţi electorali (conform anexei).  

Potrivit procesului-verbal nr. 8 din 30 octombrie 2014 privind efectuarea tragerii la sorţi 

în vederea stabilirii ordinii de înscriere a concurenţilor electorali în buletinul de vot, dl Stamate 

Petru a extras bileţelul cu nr. 26. Totodată, prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2890 

din 6 noiembrie 2014, a fost respinsă cererea de înregistrare a dlui Stamate Petru în calitate de 

candidat independent la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru alegerile 

parlamentare din 30 noiembrie 2014 şi a simbolului electoral. Prin urmare, poziţia nr. 26 în 

buletinul de vot revine concurentului electoral, Partidul Politic „Pentru Neam şi  Ţară”. 

În temeiul art. 18, art. 26 şi art. 48 alin. (3) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 

noiembrie 1997 şi în conformitate cu pct. 16 din Regulamentul cu privire la procedurile de 

tragere la sorţi, aprobat prin hotărîrea nr. 1811 din 5 august 2008,  Comisia Electorală Centrală 

hotărăşte: 

1. Se stabileşte ordinea de înscriere a concurenţilor electorali în buletinul de vot pentru 

alegerea Parlamentului Republicii Moldova din 30 noiembrie 2014, după cum urmează:  

 

Partidul Democrat din Moldova 

Partidul Popular Creştin Democrat 

Partidul Politic „Partidul Forţa Poporului” 

Partidul Liberal Democrat din Moldova 

Partidul Liberal Reformator 

Partidul Politic „Partidul Comunist Reformator din Moldova”  

Partidul Politic Mişcarea Populară Antimafie 

Partidul Naţional Liberal 

Partidul Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”  

Blocul electoral „ALEGEREA MOLDOVEI – UNIUNEA VAMALĂ” 

Partidul Politic „Democraţia Acasă” 

Partidul Politic Partidul Popular din Republica Moldova 

Partidul Comuniştilor din Republica Moldova 

Partidul Liberal 

Partidul Politic Partidul „RENAŞTERE” 

Partidul Politic „PATRIA” 

Partidul Acţiunea Democratică 

Partidul Politic Partidul Verde Ecologist 

Mişcarea Social-Politică „Ravnopravie” 

Cernei Oleg, candidat independent 

Brega Oleg, candidat independent 

Partidul Politic „Patrioţii Moldovei” 

Pleşca Valeriu, candidat independent 

Doga Anatolie, candidat independent 
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Partidul Politic „Uniunea Centristă din Moldova” 

Partidul Politic „Pentru Neam şi Ţară” 

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”. 
 

Președintele de ședință a oferit cuvîntul membrilor să pună întrebări raportorului la proiect. 

 

AU LUAT CUVÎNTUL: 

Șt. Urîtu – Dl Stamate (candidat independent – n.n.) a contestat hotărîrea CEC? 

I. Ciocan – Dl Petru Stamate  nu a depus vreo contestație pînă la acest moment. Termenul de 

contestare a expirat ieri. 
 

Președintele de ședință a oferit cuvîntul reprezentanților concurenților electorali să adreseze 

întrebări raportorului.  

 

AU LUAT CUVÎNTUL: 

N. Raileanu (reprez. PP MP Antimafie) – PLDM în campania sa electorală încă de la început 

chema alegătorii să voteze concurentul electoral sub nr. 4. Să admitem că PDM, care e sub nr. 1, 

se retrage din cursă și PLDM va deveni nr. 3, cine îi va suporta cheltuielile? 

I. Ciocan – Am auzit întrebarea. Publicitatea electorală s-a terminat. 

Sergiu Gurduza (reprez. PLDM) – Rog ca reprezentantul PP MP Antimafie să poarte ecusonul la 

vedere. 

I. Ciocan – Dle Ralieanu, vă rog să purtați ecusonul la vedere. 

 

Președintele de ședință a constatat lipsa întrebărilor, propunerilor la proiect, faptul că nimeni nu 

dorește să ia cuvîntul la dezbateri, după care a supus votului proiectul de hotărîre. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0_____, S-au abținut ___2___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2919 a fost aprobată cu votul majorității membrilor CEC și se anexează la 

prezentul proces-verbal. 

 

4. S-A AUDIAT: 

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

aprobarea modelului şi textului buletinului de vot pentru alegerea Parlamentului Republicii 

Moldova din 30 noiembrie 2014”: 

”În temeiul art. 18, art. 26 alin. (1) lit. f), art. 48, art. 49 şi art. 83 din Codul electoral 

nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 

1. Se aprobă textul şi modelul buletinului de vot pentru alegerea Parlamentului 

Republicii Moldova din 30 noiembrie 2014, conform anexei. 

Buletinul de vot este divizat în 26 patrulatere, fiecare avînd dimensiunile de 110 mm pe 

20 mm. Lungimea buletinului este de 630 mm, iar lăţimea – de 140 mm. 

La o distanţă de 15 mm deasupra primului patrulater se aplică două numere: în partea 

stîngă – numărul de ordine al circumscripţiei electorale, iar în partea dreaptă – numărul de 

ordine al secţiei de votare. 

În patrulater, în partea stîngă se imprimă simbolul concurentului electoral cu 

dimensiunile de 15 mm pe 15 mm; în centru se înscrie denumirea partidului, mişcării social-

politice, blocului electoral sau numele şi prenumele candidatului independent.  



13/24 

În partea dreaptă se imprimă un cerc cu diametrul de 15 mm, în care alegătorul urmează 

să aplice ştampila cu inscripţia „Votat”. 

Distanţa dintre patrulatere este de 2,5 mm. 

2. Concurenţii electorali se înscriu în buletinul de vot cu litere majuscule în ordinea 

stabilită prin hotărîrea nr. 2919 din 11 noiembrie 2014, conform tragerii la sorţi desfăşurate de  

Comisia Electorală Centrală. 

3. Buletinele de vot se vor tipări pe hîrtie opacă (mată) de culoare albă.  

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

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

 

Președintele de ședință, I. Ciocan, a solicitat să fie adresate întrebări raportorului.  

 

AU LUAT CUVÎNTUL: 

A. Simionov – Prin ce se explică dimensiunile mai mici ale simbolului electoral al Partidului 

Acțiunea Democratică?  

I. Ciocan – Simbolurile au fost prezentate de concurenții electorali la momentul înregistrării lor. 

Fiecare reprezentant al concurentului electoral va fi invitat să semneze înainte de tipar dacă 

acceptă textul din buletinul de vot și simbolul tipărit. 

Șt. Urîtu – În cazul în care concurenții vor solicita modificarea simbolului, CEC va adopta o 

hotărîre suplimentară? 

I. Ciocan – Evident, dacă solicitarea va fi depusă în termenul stabilit, acest lucru va fi făcut 

Maxim Lebedinschi (reprez. PSRM) – Avînd în vedere că noi, în calitate de reprezentanți ai 

concurenților electorali, avem dreptul să participăm la elaborarea matriței, rog să menționați cînd 

va fi realizată această procedură, pentru ca să știm cînd putem interveni cu schimbări. 

I. Ciocan – La momentul începerii procedurii tehnice de tipărire, toți concurenții vor fi invitați. 

Termenul limită de modificare a listei de candidați, retragere a concurentului este 22 noiembrie 

2014, cu 7 zile pînă la alegeri, conform Programului calendaristic al CEC. 

M. Lebedinschi – Ce se va întîmpla dacă vreun reprezentant al concurentului electoral va refuza 

să semneze modelul buletinului de vot? 

I. Ciocan – Chiar azi veți putea face o copie de pe hotărîrea adoptată în această ședință să luați 

cunoștință de modelul buletinului de vot și să sesizați CEC prezentînd motivele de rigoare. De azi 

și pînă la semnare puteți solicita ajustarea simbolului. Semnarea înainte de tipar e deja o 

formalitate de final.   

 

Nefiind înaintate alte întrebări, propuneri la proiect, doritori de a lua cuvîntul la dezbateri, 

președintele de ședință, I. Ciocan, a supus votului proiectul prezentat. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0_____, S-au abținut ___2___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2920 a fost aprobată cu votul majorității membrilor CEC și se anexează la 

prezentul proces-verbal.  

 

5. S-A AUDIAT: 

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

rapoartele concurenţilor electorali privind fluxul mijloacelor băneşti pe parcursul campaniei 

electorale pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014, la situaţia din 6 noiembrie 2014”: 

”Prin hotărîrile  Comisiei Electorale Centrale nr. 2734 – nr. 2748 din 10 octombrie 2014, 

au fost înregistraţi 15 concurenţi electorali la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014.  
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În conformitate cu art. 38 alin. (8) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 

1997, concurenţii electorali prezintă o dată la două săptămîni organelor electorale respective 

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

destinaţiei. Rapoartele financiare se prezintă pe formularul arătat în anexa la  Regulamentul 

privind finanţarea campaniilor electorale şi a partidelor politice, aprobat prin hotărîrea Comisiei 

Electorale Centrale nr. 3336  din  16 iulie 2010, cu modificările ulterioare.  

La situaţia din 6 noiembrie  2014, au prezentat rapoarte financiare privind fluxul 

mijloacelor băneşti pe parcursul campaniei electorale  pentru alegerile parlamentare din 30 

noiembrie 2014 următorii concurenţi electorali: 

Partidul Democrat din Moldova 

Partidul Popular Creştin Democrat 

Partidul Politic „Partidul Forţa Poporului” 

Partidul Liberal Democrat din Moldova 

Partidul Liberal Reformator 

Partidul Politic „Partidul Comunist Reformator din Moldova” 

Partidul Politic Mişcarea Populară Antimafie 

Partidul Naţional Liberal 

Partidul Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova” 

Blocul electoral „Alegerea Moldovei – Uniunea Vamală” 

Partidul Politic Partidul Popular din Republica Moldova 

Partidul Comuniştilor din Republica Moldova 

Partidul Liberal 

Partidul Politic Partidul „Renaştere”. 

În urma verificării, Comisia Electorală Centrală reţine că rapoartele financiare depuse de 

concurenţii electorali enumeraţi mai sus sînt întocmite şi prezentate în conformitate cu prevederile 

art. 38 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 şi ale Regulamentului  privind 

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

Centrale nr. 3336  din  16 iulie 2010, încasările  băneşti în perioada de gestiune, precum şi plăţile  

băneşti în perioada de gestiune corespund datelor prezentate de băncile la care aceştia şi-au 

deschis conturile cu menţiunea „Fond electoral”. 

Dintre concurenţii electorali înregistraţi la data de 10 octombrie 2014, nu au depus rapoarte 

financiare, în termenul stabilit la art. 38 alin (8) din Codul electoral, Partidul Politic „Democraţia 

Acasă”. 

În temeiul articolelor 18 şi 38 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 şi 

în conformitate cu Regulamentul  privind finanţarea campaniilor electorale şi a partidelor politice,  

aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3336  din 16 iulie 2010, Comisia Electorală 

Centrală h o t ă r ă ş t e: 

1. Se ia act de rapoartele privind fluxul mijloacelor băneşti pe parcursul campaniei 

electorale din 30 noiembrie 2014, la situaţia din 23 octombrie 2014, depuse de concurenţii 

electorali, conform anexei, constatîndu-se ca fiind prezentate şi întocmite în corespundere cu art. 

38  alin. 8  din Codul electoral şi cu Regulamentul privind finanţarea campaniilor electorale şi a 

partidelor politice, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3336 din 16 iulie 2010. 

2. Se avertizează concurentul electoral Partidul Politic „Democraţia Acasă” pentru 

încălcarea art. 38 alin (8) din Codul electoral.  

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

Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

 

Anexă  

la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale 

nr.     din 11 noiembrie  2014 
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Președintele de ședință a oferit cuvîntul pentru a fi puse întrebări raportorului. 

AU LUAT CUVÎNTUL: 

V. Moțarschi – Am văzut că fac donații studenți, pensionari. Trebuie să sesizăm organele 

conform CE. 

Nr.  

d/o 

Denumirea concurentului 

electoral 

Sold la data de  

24 octombrie 

2014 

Încasări 

băneşti 

 

Plăţi băneşti Sold  la data 

de 6 

noiembrie 

2014 

1.  Partidul Democrat din 

Moldova 

228832.66 lei 

 

10308100,00 

lei 

10508261,49 lei 28671,17 lei 

 

2.  Partidul Popular Creştin 

Democrat 

194.00 lei 6400.00 lei 6372,70 lei 221,30 lei 

3.  Partidul Politic „Partidul 

Forţa Poporului” 

100068,85 lei 50000,00 lei 32729,69 lei 117339,16lei 

4.  Partidul Liberal Democrat 

din Moldova 

666248, 36 lei 7426000.00 lei 8088261.73 lei 3986.63 lei 

5.  Partidul Liberal Reformator 2078.56 lei 513500.00 lei 515217.33 lei 361.23 lei 

6.  Partidul Politic „Partidul 

Comunist Reformator din 

Moldova” 

0.00 lei 0.00 lei 0.00 lei 0.00 lei 

7.  Partidul Politic Mişcarea 

Populară Antimafie 

325.78 lei 74970.00 lei 73954.49 lei 1341.29 lei 

8.  Partidul Naţional Liberal 90.00 lei 6050.00 lei 3642.21 lei 2497.79 lei 

9.  Partidul Politic „Partidul 

Socialiştilor din Republica 

Moldova” 

998.80 lei  3046750.00 lei 3046652.50 lei 1096.30 lei  

10.  Blocul electoral 

„ALEGEREA MOLDOVEI 

– UNIUNEA VAMALĂ” 

0.00 lei 45338.68 lei 44228.84 lei 1109.84 lei 

11.  Partidul Politic Partidul 

Popular din Republica 

Modova 

21960.29 lei 270700.00 lei 292464.69 lei 195.60 lei 

12.  Partidul Comuniştilor din 

Republica Moldova 

75450.48 lei 405388.00 lei 453946,50lei 26891,98 lei 

13.  Partidul Liberal 0.00 lei 1202000.00 lei 1199692.49 lei 2307.51 lei 

14.  Partidul Politic Partidul 

„RENAŞTERE” 

0.00 lei  23950.00 lei 23919.10 lei 30.90 lei  
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A. Russu (reprez. PCRM) – În conformitate cu art. 38 (9) CE, Comisia Electorală Centrală şi 

consiliul electoral de circumscripţie pot cere Curţii de Conturi sau Inspectoratului Fiscal Principal 

de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor efectuarea unui control al surselor de venit, al 

corectitudinii  evidenţei şi folosirii conform destinaţiei a banilor de către concurenţii electorali. 

CEC a uazt de acest drept și dacă a solicitat informații suplimentare privind sursele de venituri ale 

donatorilor? 

I. Ciocan – Am semnat un demers către Inspectoratul Fiscal pentru a fi făcute aceste verificări. 

M. Lebedinschi (reprez. PSRM) – Conform legislației fiscale, pentru persoanele care nu au depus 

declarații de venit pînă la 01.01.2013, se prezumă că fiecare deține la această dată 500 mii lei. 

Care e obiectivitatea demersului făcut de dumneavoastră în legătură cu prezumpția respectivă, 

dacă nimeni din donatori nu a depășit suma de 500 mii lei? 

I. Ciocan – Noi nu am prezumat că cineva ar fi încălcat legea, noi doar am solicitat verificarea 

pentru a se constata legalitatea.  

S. Gurduza (reprez. PLDM) – La verificarea rapoartelor s-a verificat dacă ele corespund art. 38 

alin. (1) lit. a) CE, adică obligativitatea declarării mijloacelor financiare în publicații de circulație 

republicană. 

A. Volentir – Aceste rapoarte nu sînt conexate cu obligația partidelor de a publica săptămînal în 

presa scrisă suma veniturilor primite pe parcursul unei săptămîni. 

S. Gurduza – Conform CE, avem obligația de a publica aceste rapoarte. Din punctul meu de 

vedere, este oportun ca ele să fie analizate în ansamblu. Nu credeți că este oportun de a verifica 

dacă rapoartele corespund condiției de la art. 38 alin. (1) lit. a) CE? 

A. Volentir – Avem regulament aprobat de CEC. Noi contrapunem datele din rapoarte nu cu ceea 

ce publică concurenții, ci cu datele oferite de bănci care gestionează conturile respective. 

I. Ciocan – Legiuitorul a stabilit această obligativitate pentru a informa publicul, și nu CEC. 

 

PROPUNERI LA PROIECT: 

S. Gurduza – Propun a completa dispozitivul hotărîrii cu un punct nou care să prevadă 

atenționarea concurenților electorali cu privire la respectarea art. 38 alin. (1) lit. a) CE. 

I. Ciocan – A propus să se solicite Inspectoratului Fiscal Principal de Stat verificarea rapoartelor 

financiare ale concurenților electorali la capitolul venituri. 

V. Moțarschi – A propus să se solicite Curții de Conturi, în temeiul art. 38 CE, verificarea 

legalității deschiderii conturilor bancare ale concurenților electorali. 

 

Președintele de ședință a propus să se supună votului propunerile înaintate la proiect: 

1) Propunerea dlui S. Gurduza de a completa dispozitivul hotărîrii cu un punct nou care să prevadă 

atenționarea concurenților electorali cu privire la respectarea art. 38 alin. (1) lit. a) CE. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____5____, Contra ____2_____, S-au abținut ___2___. 

Propunerea va fi introdusă în textul hotărîrii. 

 

2) Propunerea dlui I. Ciocan de a completa dispozitivul hotărîrii cu un punct nou care să prevadă 

solicitarea Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor  să verifice 

provenienţa contribuţiilor  financiare, ce depăşesc suma de 100 mii lei, virate concurenţilor 

electorali. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____8____, Contra ____1_____, S-au abținut ___0___. 

Propunerea va fi introdusă în textul hotărîrii. 

 

3) Propunerea dlui V. Moțarschi de a completa dispozitivul hotărîrii cu un punct nou care să 

prevadă solicitarea Curții de Conturi verificarea legalității deschiderii conturilor ”Fond electoral” 
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REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____4____, Contra ____2_____, S-au abținut ___3___. 

Propunerea nu a acumulat numărul necesar de voturi pentru a fi introdusă în textul hotărîrii. 

 

Raportorul A. Volentir, a dat citire textului final al proiectului de hotărîre: 

 

”Prin hotărîrile Comisiei Electorale Centrale nr. 2734 – nr. 2748 din 10 octombrie 2014, au 

fost înregistraţi 15 concurenţi electorali la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014.  

În conformitate cu art. 38 alin. (8) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 

1997, concurenţii electorali prezintă o dată la două săptămîni organelor electorale respective 

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

destinaţiei. Rapoartele financiare se prezintă pe formularul arătat în anexa la  Regulamentul 

privind finanţarea campaniilor electorale şi a partidelor politice, aprobat prin hotărîrea Comisiei 

Electorale Centrale nr. 3336 din 16 iulie 2010, cu modificările ulterioare.  

La situaţia din 6 noiembrie  2014, au prezentat rapoarte financiare privind fluxul 

mijloacelor băneşti pe parcursul campaniei electorale  pentru alegerile parlamentare din 30 

noiembrie 2014 următorii concurenţi electorali: 

 

Partidul Democrat din Moldova 

Partidul Popular Creştin Democrat 

Partidul Politic „Partidul Forţa Poporului” 

Partidul Liberal Democrat din Moldova 

Partidul Liberal Reformator 

Partidul Politic „Partidul Comunist Reformator din Moldova” 

Partidul Politic Mişcarea Populară Antimafie 

Partidul Naţional Liberal 

Partidul Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova” 

Blocul electoral „ALEGEREA MOLDOVEI – UNIUNEA VAMALĂ” 

Partidul Politic Partidul Popular din Republica Moldova 

Partidul Comuniştilor din Republica Moldova 

Partidul Liberal 

Partidul Politic Partidul „RENAŞTERE”. 

 

În urma verificării, Comisia Electorală Centrală reţine că rapoartele financiare depuse de 

concurenţii electorali enumeraţi mai sus sînt întocmite şi prezentate în conformitate cu prevederile 

art. 38 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 şi ale Regulamentului  privind 

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

Centrale nr. 3336 din 16 iulie 2010, încasările băneşti în perioada de gestiune, precum şi plăţile  

băneşti în perioada de gestiune corespund datelor prezentate de băncile la care aceştia şi-au 

deschis conturile cu menţiunea „Fond electoral”. 

Dintre concurenţii electorali înregistraţi la data de 10 octombrie 2014, nu au depus rapoarte 

financiare, în termenul stabilit la art. 38 alin (8) din Codul electoral, Partidul Politic „Democraţia 

Acasă”. 

În temeiul articolelor 18 şi 38 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 şi 

în conformitate cu Regulamentul  privind finanţarea campaniilor electorale şi a partidelor politice,  

aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3336 din 16 iulie 2010, Comisia Electorală 

Centrală h o t ă r ă ş t e: 

1. Se ia act de rapoartele privind fluxul mijloacelor băneşti pe parcursul campaniei 

electorale din 30 noiembrie 2014, la situaţia din 6 noiembrie  2014, depuse de concurenţii 

electorali, conform anexei, constatîndu-se ca fiind prezentate şi întocmite în corespundere cu art. 
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38  alin. (8)  din Codul electoral şi cu Regulamentul privind finanţarea campaniilor electorale şi a 

partidelor politice, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3336 din 16 iulie 2010. 

2. Se avertizează concurentul electoral Partidul Politic „Democraţia Acasă” pentru 

încălcarea art. 38 alin (8) din Codul electoral.  

3. Se atenţionează concurenţii electorali asupra necesităţii de a respecta întocmai 

prevederile art. 38 alin. (1) lit. a) din Codul electoral. 

            4. Se solicită  Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor  să 

verifice provenienţa contribuţiilor  financiare, ce depăşesc suma de 100 mii lei, virate 

concurenţilor electorali. 

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

Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

Anexă  

la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale 

nr. __ din 11 noiembrie  2014 

 

Nr. 

d/o 
Denumirea concurentului 

electoral 

Sold la data 

de  

24 octombrie 

2014 

Încasări 

băneşti 

 

Plăţi băneşti Sold  la data 

de 6 

noiembrie 

2014 

1.  Partidul Democrat din 

Moldova 

228832.66 lei 

 

10308100,00l

ei 

10508261,49 lei 28671,17 lei 

 

2.  Partidul Popular Creştin 

Democrat 

194.00 lei 6400.00 lei 6372,70 lei 221,30 lei 

3.  Partidul Politic „Partidul 

Forţa Poporului” 

100068,85 lei 50000,00 lei 32729,69 lei 117339,16le

i 

4.  Partidul Liberal Democrat 

din Moldova 

666248, 36 

lei 

7426000.00 

lei 

8088261.73 lei 3986.63 lei 

5.  Partidul Liberal 

Reformator 

2078.56 lei 513500.00 lei 515217.33 lei 361.23 lei 

6.  Partidul Politic „Partidul 

Comunist Reformator din 

Moldova” 

0.00 lei 0.00 lei 0.00 lei 0.00 lei 

7.  Partidul Politic Mişcarea 

Populară Antimafie 

325.78 lei 74970.00 lei 73954.49 lei 1341.29 lei 

8.  Partidul Naţional Liberal 90.00 lei 6050.00 lei 3642.21 lei 2497.79 lei 

9.  Partidul Politic „Partidul 

Socialiştilor din Republica 

Moldova” 

998.80 lei  3046750.00 

lei 

3046652.50 lei 1096.30 lei  

10.  Blocul electoral 

„ALEGEREA 

MOLDOVEI – UNIUNEA 

VAMALĂ” 

0.00 lei 45338.68 lei 44228.84 lei 1109.84 lei 

11.  Partidul Politic Partidul 

Popular din Republica 

Moldova 

21960.29 lei 270700.00 lei 292464.69 lei 195.60 lei 

12.  Partidul Comuniştilor din 

Republica Moldova 

75450.48 lei 405388.00 lei 453946,50lei 26891,98 lei 

13.  Partidul Liberal 0.00 lei 1202000.00 

lei 

1199692.49 lei 2307.51 lei 

14.  Partidul Politic Partidul 

„RENAŞTERE” 

0.00 lei  23950.00 lei 23919.10 lei 30.90 lei  
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; 

 

Președintele de ședință a supus votului proiectul înaintat de raportor cu amendamentele acceptate 

cu majoritatea de voturi: 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____6____, Contra ____1_____, S-au abținut ___2___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2921 a fost aprobată cu votul majorității membrilor CEC și se anexează la 

prezentul proces-verbal. 

 

6. S-A AUDIAT: 

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

acreditarea observatorilor internaţionali din partea Ambasadei Ungariei în Republica Moldova în 

vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014”: 

”Ambasada Ungariei în Republica Moldova a înaintat Comisiei Electorale Centrale un 

demers privind acreditarea a patru 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 

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

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

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

1. Se acreditează în calitate de observatori internaţionali patru persoane din partea 

Ambasadei Ungariei în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 

30 noiembrie 2014, 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, 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 11 noiembrie 2014 

 

 

Lista 

 persoanelor acreditate din partea Ambasadei Ungariei în Republica Moldova  

în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 

 

Nr. 

d/o 

Numele Prenumele Paşaport Cetăţenia 

1.  Szilagyi Matyas Istvan  Ungaria 

2.  Keseru Sandor  Ungaria 

3.  Sass Gyula Levente  Ungaria 

4.  Kovacs Atila  Ungaria 

”. 

 

(E. Răducan a părăsit ședința, membri prezenți – 8.) 
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Președintele de ședință a constatat lipsa întrebărilor, propunerilor la proiect, după care a supus 

votului proiectul înaintat de raportor: 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

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

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2922 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenți în ședință și se 

anexează la prezentul proces-verbal. 

 

7. S-A AUDIAT: 

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

acreditarea unui observator internaţional din partea Ambasadei Republicii Slovace 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 unei persoane în calitate de observator internaţional 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 și 
în conformitate cu  pct. 5 şi 15 din Regulamentul privind statutul observatorilor şi procedura de 

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

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

1. Se acreditează în calitate de observator internaţional dl Straka Mario (cetăţean al 

Republicii Slovace, paşaport nr. BE3400789) în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 

30 noiembrie 2014 din partea Ambasadei Republicii Slovace în Republica Moldova. 

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

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

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

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

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

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

prevederilor Legii privind protecţia datelor cu caracter personal”. 

 

Președintele de ședință a solicitat să se înainteze întrebări la raportor, propuneri la proiect. 

Nefiind înaintate întrebări și propuneri, președintele de ședință a supus votului proiectul prezentat 

de raportor.  

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

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

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2923 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenți în ședință și se 

anexează la prezentul proces-verbal. 

 

8. S-A AUDIAT: 

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

acreditarea experților electorali internaționali din partea Institutului Naţional Electoral al Statelor 

Unite Mexicane în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014”: 
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”Institutul Naţional Electoral al Statelor Unite Mexicane a înaintat Comisiei Electorale 

Centrale un demers privind acreditarea a doi reprezentanţi în calitate de experţi electorali 

internaţionali la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014. 

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

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

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

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

1. Se acreditează în calitate de experţi electorali internaţionali două persoane din partea 

Institutului Naţional Electoral al Statelor Unite Mexicane la alegerile parlamentare din 30 

noiembrie 2014, 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, 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 11 noiembrie 2014 

 

 

Lista 

 persoanelor acreditate din partea Institutului Naţional Electoral al Statelor Unite Mexicane 

în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 

 

Nr. 

d/o 

Numele Prenumele Paşaport Cetăţenia 

5.  Galindo 

Rodriguez 

Deyanira 

Azucena 

 Statele Unite Mexicane 

6.  Salas Rueda Erika Patricia  Statele Unite Mexicane 

”. 

 

Președintele de ședință a solicitat să se înainteze întrebări la raportor, propuneri la proiect. 

Nefiind înaintate întrebări și propuneri, președintele de ședință a supus votului proiectul prezentat 

de raportor.  

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

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

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2924 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenți în ședință și se 

anexează la prezentul proces-verbal. 

 

9. S-A AUDIAT: 

Raportorul Alexandru Simionov – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Pentru 

modificarea anexei la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2747 din 10 octombrie 2014 

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

Moldova din partea Partidului Liberal, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului 

cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală”: 
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”La 5 noiembrie 2014 Partidul Liberal a depus la Comisia Electorală Centrală  un 

demers prin care solicită modificarea listei de candidaţi. 

În temeiul articolelor 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. Anexa la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2747 din 10 octombrie 2014 

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

Moldova din partea Partidului Liberal, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului 

cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală”, cu modificările ulterioare, se 

modifică după cum urmează: 

1) la poziţia 20 (Bejan Valerian) în rubrica „Profesia”, cuvîntul „vinificator” se 

înlocuieşte cu cuvîntul „enolog”; 

2) la poziţia 92 (Darie Albert): 

în rubrica „Funcţia”, cuvintele „Inspector şef” se exclud; 

în rubrica „Locul de muncă”, cuvintele „ Inspectoratul Ecologic de Stat, r. Hînceşti” se 

înlocuiesc cu cuvintele „Temporar neangajat în cîmpul muncii”. 

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”. 

 

Președintele de ședință a solicitat să se înainteze întrebări la raportor, propuneri la proiect. 

Nefiind înaintate întrebări și propuneri, președintele de ședință a supus votului proiectul prezentat 

de raportor.  

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

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

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2925 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenți în ședință și se 

anexează la prezentul proces-verbal. 

 

(A. Simionov a părăsit ședința, membri prezenți – 7.) 

 

10. S-A AUDIAT: 

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

modificarea anexei la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2741 din 10 octombrie 2014 „Cu 

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

partea Partidului Naţional Liberal, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept 

de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală”: 

”La 7 noiembrie 2014 Partidul Naţional Liberal a depus la Comisia Electorală Centrală 

procesul-verbal nr. 14 al şedinţei Biroului Permanent Central al Partidului Naţional Liberal din 3 

noiembrie 2014, prin care solicită modificarea listei de candidaţi. 

În temeiul art. 18, art. 26, art. 46, art. 75 şi art. 80 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 

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

1. Anexa la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2741 din 10 octombrie 2014 „Cu 

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

partea Partidului Naţional Liberal, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept 

de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală” se modifică după cum urmează: 

- candidatul Deleu Iulia de la poziţia 65 se exclude; 

- la poziţia 65 se include candidatul Ciubotaru Mihai, poziţia 65 avînd următorul cuprins: 

„65. Ciubotaru Mihai, M, 1952, mun. Chişinău, Partidul Naţional Liberal, profesor, 

Societatea Scriitorilor Români din Basarabia”; 



23/24 

- candidatul Loghin Vasile de la poziţia 84 se exclude; 

- la poziţia 84 se include candidatul Speian Valentin, poziţia 84 avînd următorul cuprins: 

„84. Speian Valentin, M, 1956, mun. Chişinău, Partidul Naţional Liberal, inginer-tehnolog, 

manager, SRL “Articole-matlasate”; 

- candidatul Rusu Bogdan de la poziţia 92 se exclude; 

- la poziţia 92 se include candidatul Şişcu Ilia, poziţia 92 avînd următorul cuprins: 

 „92. Şişcu Ilia, M, 1957, or. Vulcăneşti, Partidul Naţional Liberal, temporar neangajat în 

cîmpul muncii”. 

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”. 

 

Președintele de ședință a solicitat să se înainteze întrebări la raportor, propuneri la proiect. 

Nefiind înaintate întrebări și propuneri, președintele de ședință a supus votului proiectul prezentat 

de raportor.  

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

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

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2926 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenți în ședință și se 

anexează la prezentul proces-verbal. 

 

11. S-A AUDIAT: 

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

hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 2743 din 10 octombrie 2014  „Cu privire la înregistrarea 

candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Blocului electoral 

„ALEGEREA MOLDOVEI – UNIUNEA VAMALĂ”, a simbolului electoral şi confirmarea 

persoanei responsabile de finanţe (trezorierul)”: 

”La 6 noiembrie 2014 Blocul electoral „ALEGEREA MOLDOVEI – UNIUNEA 

VAMALĂ” a depus la Comisia Electorală Centrală un demers, prin care solicită modificarea 

listei de candidaţi. 

Totodată, în data de 6 noiembrie 2014 la Comisia Electorală Centrală a parvenit 

cererea dnei Popova Svetlana prin care solicită excluderea sa din lista candidaţilor la funcţia 

de deputat în Parlament pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 din partea 

Blocului electoral “ALEGEREA MOLDOVEI – UNIUNEA VAMALĂ”. 

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

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

1. Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2743 din 10 octombrie 2014 „Cu privire 

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

partea Blocului electoral „ALEGEREA MOLDOVEI – UNIUNEA VAMALĂ”, a simbolului 

electoral şi confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul)” se modifică după cum 

urmează: 

1) la punctul 2, numărul „102” se înlocuieşte cu numărul „100”; 

2) în anexa la hotărîre: 

- candidaţii de la poziţiile 2 şi 15 Formuzal Mihail şi, respectiv, Popova Svetlana se 

exclud;   

- candidaţii, începînd cu poziţia 3 „Topolniţki Oleg” şi pînă la poziţia 14 „Balan 

Andrei”, se plasează cu un număr mai sus;  



24/24 

- candidaţii, începînd cu poziţia 16 „Mutruc Eduard” şi pînă la poziţia 102 „Şestacova 

Natalia”, se plasează cu două numere mai sus.  

Ordinea de plasare a candidaţilor pe lista Blocului electoral „ALEGEREA 

MOLDOVEI – UNIUNEA VAMALĂ” 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”. 

 

Președintele de ședință a solicitat să se înainteze întrebări la raportor. 

AU LUAT CUVÎNTUL: 

A. Russu – Care e motivul că demersurile depuse la 5, 6 și 7 noiembrie le-ați examinat azi, de 

vreme ce alte demersuri le-ați examinat chiar în ziua depunerii lor? Prin aceasta CEC nu 

favorizează anumiți concurenți electorali? 

A. Volentir – La aceste demersuri nu au fost anexate documentele necesare. Se examinează atunci 

cînd setul de documente integral ajunge la CEC. 

Nefiind înaintate alte întrebări sau propuneri, președintele de ședință a supus votului proiectul 

prezentat de raportor.  

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____6____, Contra ____0_____, S-au abținut ___1___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2927 a fost aprobată cu votul majorității membrilor CEC prezenți în ședință și se 

anexează la prezentul proces-verbal.  

 

Președintele de ședință a anunțat că ordinea de zi a fost epuizată și a declarat ședința închisă.  

 

 

 

Președintele ședinței                                                                                           Iurie CIOCAN 

 

Secretarul ședinței                                                                                     Andrei VOLENTIR 

 

 

Ex.: Angela MUSTEAȚA 

Tel.: 022-251-477 


