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PROCES-VERBAL nr. 220 

al ședinței extraordinare 

din 17.11.2014, 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 9 puncte. 

 

AU ÎNAINTAT PROPUNERI LA ORDINEA DE ZI: 

A. Simionov – Proiectul de la punctul 7 de pe ordinea de zi a parvenit cu o jumătate de oră pînă la 

ședință. E vorba de sesizarea adresată de Inspectoratul de Poliție Botanica. De cînd CEC 

examinează astfel de sesizări? La CEC se depun diverse sesizări, dar pe marginea lor nu se adoptă 

hotărîri. De regulă, CEC răspunde prin scrisoare. De data aceasta se încearcă a se veni cu o 

hotărîre. În afară de aceasta, la CEC există o înțelegere mutuală de a-i da spre examinare și 

raportare materialele privind un anumit concurent electoral intrate la CEC acelui raportor care a 

înregistrat documentele concurentului respectiv, în sesizare este vizat concurentul pe care l-a 

înregistrat dl V. Moțarschi, deci lui trebuia să-i fie repartizată această sesizare. Propun punctul 

respectiv să fie exclus de pe ordinea de zi. 

 

Președintele de ședință a supus votului propunerea înaintată de dl A. Simionov de a exclude p. 7 

de pe ordinea de zi:  

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

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

Propunerea nu a acumulat numărul necesar de voturi. 

 

E. Răducan – Chestiunea de la p. 7 să fie trecută la dl V. Moțarschi, după competență, așa cum 

ne-am înțeles noi și așa cum prevede hotărîrea în cauză. 

 

Președintele de ședință a supus votului propunerea înaintată de dl E. Răducan de a transfera 

chestiunea de la p. 7 către dl  V. Moțarschi:  

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

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

Propunerea nu a acumulat numărul necesar de voturi. 
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Președintele de ședință a supus votului proiectul ordinii de zi cu 9 puncte: 

 

 

ORDINEA DE ZI: 
 

1. Cu privire la stabilirea tirajului buletinelor de vot pentru alegerile parlamentare din 30 

noiembrie 2014 

Raportor: Iurie Ciocan  

2. Cu privire la votarea în cadrul alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 în baza 

actelor de identitate cu termen de valabilitate expirat 

Raportor: Iurie Ciocan  

3. Pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind întocmirea, administrarea, 

difuzarea şi actualizarea listelor electorale, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale 

Centrale nr. 2674 din 25 septembrie 2014 

Raportor: Iurie Ciocan  

4. 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  

5. Pentru completarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 2939 din 14 noiembrie 2014 

„Cu privire la înregistrarea persoanelor de încredere din partea candidatului independent 

Doga Anatolie pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014” 

Raportor: Vitalie Modrîngă  

6. Cu privire la contestaţia nr. AP 9/7 din 20 octombrie 2014 a dnei Alina Russu, 

reprezentantul cu drept de vot consultativ al Partidului Comuniştilor din Republica 

Moldova în Comisia Electorală Centrală 

Raportor: Andrei Volentir 

7. Cu  privire la examinarea sesizării Inspectoratului de Poliţie Botanica  înregistrată la 

Comisia Electorală Centrală sub nr. CEC-7/9601 din 13 noiembrie 2014 

Raportor: Andrei Volentir 

8. Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Vorniceni, raionul 

Străşeni 

Raportor: Andrei Volentir 

9. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Puhoi, raionul Ialoveni 

Raportor: Andrei Volentir 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0_____, S-au abținut ___1___. 

 

Ordinea de zi ce conține 9 puncte a fost aprobată cu votul majorității membrilor CEC. 

 

1. S-A AUDIAT: 

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

tirajului buletinelor de vot pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014”: 

”În conformitate cu art. 18, 26 şi 49 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 

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

1. Se stabileşte tirajul buletinelor de vot pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 

2014 în număr de 3112460 exemplare, dintre care în limba de stat 2403962 exemplare şi 708487 

exemplare în limba rusă. Buletinele de vot tipărite se vor distribui consiliilor electorale de 

circumscripţie în numărul solicitat, conform anexei. 
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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 noiembrie 2014 
 

Circumscripţia electorală Numărul de 

alegători 

Total 

buletine 

solicitate 

În limba  

de stat 

În limba rusă 

- municipală Chişinău nr.1, 

inclusiv pentru alegătorii din 

UAT din stînga Nistrului, 

mun. Bender, unele 

localităţi ale raionului 

Căuşeni 

- secţiile de votare din 

străinătate 

626328 

 

638213 

 

 

 

257500 

424616 

 

 

 

245400 

213597 

 

 

 

12100 

- municipală Bălţi, nr. 2, 

inclusiv pentru alegătorii din 

UAT din stînga Nistrului, 

mun. Bender, unele 

localităţi ale raionului 

Căuşeni 

107733 109672 56407 53265 

- raională Anenii Noi, nr. 4, 

inclusiv pentru alegătorii din 

UAT din stînga Nistrului, 

mun. Bender, unele 

localităţi ale raionului 

Căuşeni 

69227 

 

75227 

 

59911 

 

15316 

 

- raională Basarabeasca nr. 5 24178 24178 14344 9834 

- raională Briceni nr. 6 61798 61798 44751 17047 

- raională Cahul nr. 7, 

inclusiv pentru alegătorii din 

UAT din stînga Nistrului, 

mun. Bender, unele 

localităţi ale raionului 

Căuşeni 

97756 97756 77340 20418 

- raională Cantemir nr. 8 49518 49518 46757 2761 

- raională Călăraşi nr. 9 62293 62553 58693 3860 

- raională Căuşeni nr. 10, 

inclusiv pentru alegătorii din 

UAT din stînga Nistrului, 

mun. Bender, unele 

72013 74713 

 

65564 

 

9149 
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localităţi ale raionului 

Căuşeni 

- raională Cimişlia nr. 11 51009 51057 43911 7146 

- raională Criuleni nr. 12, 

inclusiv pentru alegătorii din 

UAT din stînga Nistrului, 

mun. Bender, unele 

localităţi ale raionului 

Căuşeni 

59328 59328 56440 2888 

- raională Donduşeni, nr.13 34892 34892 26946 7936 

- raională Drochia, nr. 14 70583 70057 61727 8330 

- raională Dubăsari nr.15, 

inclusiv pentru alegătorii din 

UAT din stînga Nistrului, 

mun. Bender, unele 

localităţi ale raionului 

Căuşeni 

28391 38091 32542 

 

5549 

 

- raională Edineţ, nr. 16 65651 65651 44571 21080 

- raională Făleşti, nr. 17 72302 72302 59034 13268 

- raională Floreşti, nr. 18, 

inclusiv pentru alegătorii din 

UAT din stînga Nistrului, 

mun. Bender, unele 

localităţi ale raionului 

Căuşeni 

72767 72767 56831 15936 

- raională Glodeni, nr. 19 47893 48063 36741 11322 

- raională Hînceşti, nr. 20 99262 99420 96208 3207 

- raională Ialoveni, nr. 21 82346 82346 79861 2485 

- raională Leova, nr. 22 43606 43606 36735 6871 

- raională Nisporeni, nr.23 53247 53247 53247 - 

- raională Ocniţa, nr. 24 42068 42068 24891 17177 

- raională Orhei, nr. 25 100704 101467 95067 6400 

- raională Rezina nr. 26, 

inclusiv pentru alegătorii din 

UAT din stînga Nistrului, 

mun. Bender, unele 

localităţi ale raionului 

Căuşeni 

41739 41911 38166 3745 

- raională Rîşcani, nr. 27 54415 54415 39688 14727 

- raională Sîngerei, nr. 28 70717 70717 58989 11728 

- raională Soroca, nr. 29 79151 78525 68594 9931 

- raională Străşeni, nr. 30 75768 76268 74017 2251 

- raională Şoldăneşti, nr. 31 33640 33640 33079 561 

- raională Ştefan Vodă 

nr.32, inclusiv pentru 

57241 57479 52331 5148 
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alegătorii din UAT din 

stînga Nistrului, mun. 

Bender, unele localităţi ale 

raionului Căuşeni 

- raională Taraclia, nr. 33 35098 35098 1803 33295 

- raională Teleneşti, nr. 34 56553 56610 55987 623 

- raională Ungheni, nr. 35 91346 91346 79693 11653 

UTA Găgăuzia, nr. 36 130961 130961 3080 127883 

Total 2821522 3112460 2403962 708487 

”. 
 

Președintele de ședință a propus membrilor să pună întrebări raportorului. 

 

AU PUS ÎNTREBĂRI: 

Șt. Urîtu – Comparativ cu alți ani, care e situația în aceste alegeri? 

I. Ciocan – Avem o creștere a numărului de buletine. Pentru secțiile de votare din afara țării s-a 

prevăzut plafonul maxim de buletine, nu pentru toate birourile, dar la solicitare. Este solicitarea 

Consiliului electoral municipal Chișinău (în continuare – CECEMC), o hotărîre a acestuia la care 

este o anexă. Conform acesteia, de exemplu, pentru Minsk s-a solicitat un tiraj de 1500 buletine, 

pentru Belgia 3000. La stabilirea tirajului s-a ținut cont de experiența alegerilor anterioare, de 

numărul cetățenilor înregistrați în prealabil și de numărul cetățenilor care stau la evidența 

diplomatică și consulară. Pentru fiecare birou este cantitatea necesară prezentată în anexa nr. 2 la 

hotărîrea nr. 23 a CECEMC. 

Șt. Urîtu – Întrebarea era cum se explică majorarea numărului de alegători de la 2 mil. 700 mii la 

peste 3 mil. alegători acum, dacă raportăm la situația de la alegerile anterioare?  

I. Ciocan – Acum Registrul de stat al alegătorilor (în continuare – RSA) cuprinde peste 3 mil. 

alegători. În el au intrat alegătorii incluși în listele electorale întocmite de primării, dar mai conține 

alegători care niciodată nu au fost înregistrați în liste electorale de bază. E vorba de cetățenii 

domiciliați în stînga Nistrului, aproximativ 250 mii alegători. De asemenea, circa 90 mii alegători 

care nu au înregistrare la domiciliu, dar trebuie să voteze. Plus creșterea numărului de birouri din 

afara țării cu 20, pentru care s-a prevăzut cota maximă de buletine. 

V. Moțarschi – Cum se explică tirajul de 3 mil. 112 mii buletine, de vreme ce în RSA sînt numai 

3 mil. și mai puțin de 100 mii alegători? 

I. Ciocan – Parțial aceleași explicații. Mergem cu o anumită majorare și asta pentru cetățenii din 

afara țării, inclusiv ținînd cont de experiența anterioară, cînd biroul în ziua alegerilor era deschis, 

dar nu au ajuns buletine pentru toți doritorii de a vota. 

 

Președintele de ședință a oferit cuvîntul reprezentanților concurenților electorali să pună întrebări 

raportorului: 

Alina Russu (reprez. PCRM) – În 2010 în Belarus au votat 98 cetățeni, acum le dați 1500 

buletine. Cum se explică acest lucru? Vi se par judicioase aceste cheltuieli? Cine va răspunde 

pentru utilizarea banilor publici? 

I. Ciocan – Da, democrația costă. Un bun profesionist învață din propriile erori. Am avut 5 situații 

cînd s-a votat pe hîrtie albă. Votul a 929 cetățeni ai RM nu s-a luat în calcul, pentru că au votat pe 

hîrtie albă. Un buletin costă 45 bani. Organele abilitate vor stabili responsabilitatea, inclusiv 

Curtea de Conturi. Părerea mea este motivată și de faptul că trebuie să asigurăm dreptul de vot 

tuturor cetățenilor potențiali și nu chiar peste tot se dă la cota maximă. De exemplu, la Baku – 500 

buletine, la Strasbourg – 1500, la Tallin – 500.  

Maxim Lebedinschi (reprez. PSRM) – Cum se va rezolva situația pentru Federația Rusă (în 

continuare – FR), plafonăm numărul de buletine și acolo? Dacă se vor prezenta mai mulți alegători 

la urne? Și dacă vor fi anulate anumite buletine? 
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I. Ciocan – Înțeleg că se poate solicita o singură dată de către alegător schimbarea buletinului, dar 

la o secție de votare pot fi arondați maxim 3000 alegători. Pentru secțiile din FR s-a prevăzut 

numărul maxim de buletine – 3000 pentru fiecare din cele 5 secții, cîte 1500 în limba română și 

1500 în limba rusă.  

M. Lebedinschi – În baza căror criterii s-a micșorat numărul de buletine oferite pentru unele secții 

față de numărul maxim? 

I. Ciocan – La cota maximă s-au dat buletine numai pentru unele secții de votare din afara țării, 

acolo unde nu sînt liste electorale permanente și unde se prezumă că vor veni votanți. Vor fi 

suplinite buletinele și pentru birourile care vor deservi cetățenii domiciliați în stînga Nistrului. 

 

AU ÎNAINTAT PROPUNERI LA PROIECT: 

Șt. Urîtu – A propus amînarea examinării proiectului pentru a elucida situația legată de diferența 

dintre numărul de alegători din RSA și numărul de buletine de vot propuse spre tipărire. 

A. Russu – Avînd în vedere că la alegerile parlamentare din 2010 doar în 11 secții de votare din 

străinătate au votat cîte 2000 de alegători, a propus înlocuirea cifrei de 257500 din anexă cu 

157500, respectiv în textul hotărîrii excluderea din numărul de 3112460 buletine a numărului de 

100000 buletine. 

 

DEZBATERI: 

Șt. Urîtu – Propunerea enunțată de mine anterior se bazează pe îngrijorarea mea în legătură cu 

creșterea bruscă a numărului de alegători în RSA față de numărul alegătorilor din listele electorale 

de la alegerile anterioare. De unde s-a luat acest număr? Care sînt acele categorii de alegători care 

aduc această diferență? 

I. Ciocan – Voi face un exercițiu matematic. În RSA sînt 3112460 alegători. Din această sumă 

scădem 252000 cetățeni din stînga Nistrului care nu au fost incluși în listele electorale de bază 

niciodată, încă 89000 plecați peste hotare, dar sînt cetățeni ai RM și încă 90000 care nu au 

înregistrare la domiciliu, plus 7000 de studenți de care a vorbit dl A. Simionov înmulțit cu 4 ani, 

deci 28000. Restul sînt acei 2709460 – sumă care este aproape egală cu acel număr de alegători 

care erau la alegerile parlamentare din 2010. 

A. Simionov – Aici e o problemă și e legată de faptul că certificatele de deces eliberate în stînga 

Nistrului nu sînt recunoscute de autoritățile RM. Ca exemplu, în localitatea Varnița în liste 

figurează 19 persoane decedate, deoarece nu pot fi radiate din registru, pentru că certificatele au 

fost eliberate de autoritățile de la Tiraspol. Nu cunoaștem care e tabloul general pe toată regiunea. 

În plus, conform art. 49 (3) CE numărul de buletine pentru străinătate sînt estimate de Ministerul 

de Externe și, deși am solicitat să ni se răspundă dacă există acorduri cu alte țări, nu am primit 

răspuns. Susțin propunerea de amînare a examinării acestei chestiuni. 

V. Gafton – Propun să facem o pauză de 30 min pentru a ne documenta și să nu amînăm 

examinarea pentru o altă zi. 

V. Moțarschi – Am primit acest proiect prin email cu mai puțin de o jumătate de oră, propun 

amînarea examinării. 

I. Ciocan – Anunț o pauză de 30 min.  

 

PAUZĂ (30 min.). 

 

A. Simionov – Conform regulamentului CEC, dle președinte, nu ați avut dreptul să anunțați 

pauză. 

 

Președintele de ședință a supus votului propunerea dlui Șt. Urîtu de amînare a examinării 

proiectului în cauză. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____4____, Contra ____4_____, S-au abținut ___0___. 
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Propunerea nu a acumulat numărul necesar de voturi. 

 

Președintele de ședință a supus votului propunerea dnei A. Russu de micșorare a numărului de 

buletine prevăzute pentru străinătate de la 257 mii solicitate de CECEMC la 157 mii, cu 100 mii 

mai puține. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____1____, Contra ____5_____, S-au abținut ___2___. 

Propunerea nu a acumulat numărul necesar de voturi. 

 

Președintele de ședință a supus votului proiectul prezentat. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____4____, Contra ____4_____, S-au abținut ___0___. 

 

Proiectul va fi examinat la ședința următoare. 

 

2. S-A AUDIAT: 

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

cadrul alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 în baza actelor de identitate cu termen de 

valabilitate expirat”: 

„Prin derogare de la prevederile cadrului legal, precum şi reieşind din experienţa alegerilor 

trecute, în conformitate cu art. 11, art.18, art. 22, art. 26 şi art.53 alin. (3) din Codul electoral nr. 

1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală consideră necesar a permite 

cetăţenilor Republicii Moldova cu drept de vot să participe la votare, în cadrul alegerilor 

parlamentare din 30 noiembrie 2014, în baza actelor de identitate cu termen de valabilitate expirat. 

Din aceste considerente, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:  

1. Se permite cetăţenilor Republicii Moldova cu drept de vot să participe la votare, în 

cadrul alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014, în baza actelor de identitate cu termen de 

valabilitate expirat. 

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

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

 

Raportorul a menționat că, potrivit informației prezentate de CRIS ”Registru”, în prezent 155232 

cetățeni dețin buletine de identitate expirate sau care vor expira pînă la 30.11.2014; 241746 (de 

aici sînt exceptați acei care au cîte 2 pașapoarte) cetățeni dețin pașapoarte ale cetățeanului RM 

expirate; 18009 cetățeni sînt posesori ai pașaportului emis de fosta URSS, dintre care 5752 cu 

domiciliul în stînga Nistrului; și 8863 cetățeni cu vîrsta de peste 60 de ani nu beneficiază de 

asistență din partea CNAS, aceștia din urmă fiind sau decedați sau plecați în afara țării în baza 

altor acte de identitate. Respectiv în țară sînt 3384 cetățeni cu pașapoarte URSS expirate. În 

conformitate cu aceeași informație, 90068 nu au înregistrare la domiciliu, dar au cod personal și 

nu sînt arondați la vreo secție de votare. 

 

AU PUS ÎNTREBĂRI: 

A. Simionov – Din 241 mii anunțați cîți cetățeni sînt în țară, dar au pașapoarte expirate? 

I. Ciocan – Nu cunosc. 

V. Moțarschi – La alegerile locale generale din 2011 CEC a renunțat la această practică, ce v-a 

făcut să reveniți la ea în 2014? 

I. Ciocan – Principiile de organizare a alegerilor locale generale și celor parlamentare sînt diferite. 

La alegerile locale nu poți vota în baza pașaportului cetățeanului RM și la ele votează doar 

cetățenii din țară. În acest an se va implementa SIAS ”Alegeri” care va asigura verificarea on-line 
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a participării la votare, în afară de cele 2 alte instrumente de control: 1) aplicarea ștampilei  de 

securizare în actul de identitate și 2) aplicarea semnăturii alegătorului în lista electorală.  

V. Moțarschi – Ce v-a făcut să dați curs acestei derogări de la art. 53 (3) CE, de vreme ce 

Comisia, inclusiv prin avizele sale, a susținut campania împotriva pașapoartelor ex-sovietice? 

Comisia are suficiente prerogative ca să emită hotărîri care să permită derogări de la cadrul legal? 

I. Ciocan – Am să vă răspund în cadrul dezbaterilor. 

A. Simionov – Unde în lume cetățenii pot vota în baza actelor de identitate expirate? 

I. Ciocan – La alegerile din 2005, 2009, 2010 și la referendumul republican din 2010 s-a permis. 

Curtea Constituțională a declarat acele scrutine legale. 

Șt. Urîtu – Din categoriile de cetățeni numite ce procent din acești cetățeni au rupt legăturile cu 

statul RM? 

I. Ciocan – Nu știu. Fiecare stat își stabilește baremul său de ședere a cetățenilor în afara țării. 

Dacă stau un anumit număr de ani în străinătate, nu mai pot vota – 5, 10, 20 de ani, nu știu. 

Șt. Urîtu – SIAS „Alegeri” va permite să știm geografia celor care au votat fără înregistrare la 

domiciliu/reședință și alte categorii de cetățeni? Va fi păstrată această informație pentru a efectua 

studii ulterioare? 

I. Ciocan – Vom vedea această statistică. Aceste persoane votează în baza listei suplimentare. 

Informația din sistem se va păstra cu statut de arhivă, permanent. 

Maxim Lebedinschi (reprez. PSRM) – Nu veți asimila pașapoartele URSS cu actele de identitate 

expirate? 

I. Ciocan – Pașapoarte URSS nu mai există. Noțiunea de acte de identitate expirate există în 

legislație, e vorba de buletine de identitate și pașapoarte ale cetățenilor RM. 

L. Deliu (reprez. PD) – Dacă sistemul nu va funcționa, ce se va face? 

I. Ciocan – Sistemul este a 3-a modalitate de control. Dacă sistemul va cădea, alegătorii vor fi 

înregistrați manual. După ce va fi restabilită funcționalitatea sistemului, aceste date vor fi 

introduse în sistem. În fiecare secție de votare vor fi cîte 2 laptopuri și ele au baterii autonome. 

Alina Russu (reprez. PCRM) – Teoretic e bine, vom vedea ce va fi în realitate la 30 noiembrie. În 

viziunea dvs., cum poate un act normativ să modifice un act legislativ?  

I. Ciocan – Voi exclude cuvîntul ”prin derogare”. CE la art. 53 stabilește acte de identitate, fără 

cuvîntul ”valabile”. 

A. Russu – La alegerile din 2010 cîți au votat în baza actelor de identitate expirate? Persoanele se 

identifică prin acte de identitate valabile, conform Legii nr. 273/1994. Actul de identitate expirat 

nu mai este valabil. 

I. Ciocan – Propun să dăm supremație normei constituționale care spune că dreptul de a alege este 

un drept suprem. Eu nu consider că un act de identitate expirat este un impediment de a vota, dar 

rămîne controlul legalității din partea organelor competente care vor stabili legalitatea alegerilor. 

 

AU ÎNAINTAT PROPUNERI LA PROIECT: 

Șt. Urîtu – CRIS ”Registru” să nu înceteze, conducîndu-se de această hotărîre, eliberarea actelor 

de identitate provizorii. Propunere: se pune în sarcina acestei instituții preschimbarea actelor de 

identitate în regimul stabilit. 

I. Ciocan –  Există o hotărîre a CEC privind responsabilitățile suplimentare ale ministerelor. 

Birourile de evidență și documentare a populației vor fi deschise, inclusiv sîmbăta și duminica, în 

ziua de 30 noiembrie. Propun să aprobăm hotărîrea și cu o scrisoare de însoțire s-o înaintăm 

conducătorului acestei instituții, prin care să ne exprimăm îngrijorarea și să menționăm solicitarea 

noastră. 

V. Moțarschi – Propun să se includă în această listă de derogări și persoanele care dețin 

pașapoarte emise de fosta URSS. 

Șt. Urîtu – Propun ca persoanele care au și domiciliu, și reședință să aibă dreptul să voteze sau 

după locul de domiciliu, sau după locul de reședință. 

I. Ciocan –  Încă o derogare? Am fixat-o. 
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E. Răducan – Întrucît acest proiect este controversat, propun să fie examinat suplimentar la 

ședința următoare în vederea documentării adăugătoare. 

M. Lebedinschi – Propun în contextul ideii avansate de dl V. Moțarschi, asimilarea pașapoartelor 

ex-sovietice cu actele de identitate expirate. 

I. Ciocan –  Voi comasa aceste 2 propuneri, a dvs. și a dlui V. Moțarschi. 

 

DEZBATERI: 
A. Simionov – CEC își depășește atribuțiile prevăzute de CE. Mai mult ca atît, Legea  nr. 

273/1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte stabilește la art. 9 

răspunderea pentru încălcarea legii în cauză și consideră încălcare a prezentei legi inclusiv 

întrebuințarea actelor de identitate nevalabile. La art. 5 al acestei legi se spune că acte de identitate 

nevalabile sînt acele acte al căror termen de valabilitate a expirat. Prin adoptarea acestei hotărîri 

săvîrșim o ilegalitate. Dacă legea nu ar fi prevăzut expres acest lucru, noi am fi putut să înaintăm 

această propunere. Mai mult, în Raportul final al Misiunii de observare a alegerilor a 

OSCE/BIDDO, în capitolul ”Recomandări”, la pct. 9, se spune ”Practica de a permite votarea în 

baza actelor de identitate expirate trebuie revăzută”. În recomandări se folosește un limbaj 

diplomatic, de fapt se are în vedere ”terminați cu aceste ilegalități”. În special pentru dl S. 

Gurduza, care deseori este prezent în ședințele Curții Constituționale, dar și pentru alți colegi care 

au invocat caracterul absolut al dreptului de a alege, vreau să-i contrazic, ridicați hotărîrea Curții 

Constituționale din 27 mai 2014 pentru controlul constituționalității Legii nr. 61, prin care a fost 

interzisă votarea în baza pașapoartelor emise de fosta URSS. Curtea a menționat la pct. 55 din 

această hotărîre: ”Curtea remarcă că unul din elementele esențiale ale statului de drept, în general, 

și ale sistemului electoral, în special, îl constituie dreptul la vot. Cu toate acestea, dreptul la vot nu 

face parte din categoria drepturilor absolute”. Tot în această hotărîre, la pct. 58, Curtea 

menționează: ”Curtea Europeană, în Hotărârea Scoppola c. Italiei (nr.3), a reiterat următoarele: 

[…] Printre altele, dreptul de vot nu constituie un privilegiu”. Și încă ceva, în aceeași hotărîre 

Curtea reține că ”votarea este posibilă doar în baza: buletinului de identitate; buletinului de 

identitate provizoriu; paşaportului pentru intrare – ieşire din ţară; livretului de marinar; legitimaţiei 

de serviciu pentru militarii în termen sau livretului eliberat de Centrul Serviciului Civil pentru 

persoanele care satisfac serviciul civil (de alternativă)”. De asemenea, ”Curtea menționează că, 

potrivit articolului 23 alin. (2) din Constituție, statul asigură dreptul fiecărui om de a-și cunoaște 

drepturile și îndatoririle. În acest scop, statul publică și face accesibile toate legile și alte acte 

normative.” Or, îndatorirea cetățenilor este de a respecta legislația în vigoare. Cetățenii cunosc că 

trebuie să dețină un act de identitate valabil. Mai mult, Curtea observă ”că Legea nr. 273-XIII, cu 

modificările ulterioare, stipulează tipurile, întrebuinţarea, descrierea, termenele de valabilitate, 

modul de eliberare şi ridicare a actelor de identitate”. Or, Curtea a stabilit în mod clar că dreptul 

electoral, pornind de la faptul că nu este un drept absolut, poate fi supus unor anumite restricții, 

unor anumite limitări. Or, posedarea unui act de identitate valabil în baza căruia cetățeanul își 

poate exercita dreptul de vot, este o obligație a cetățeanului. Îndemn să respectăm regulamentul de 

activitate al CEC, Constituția, Codul electoral, să ținem cont de Legea nr. 273/1994. 

Șt. Urîtu – Obligația pozitivă a statului este de a asigura dreptul de vot, el este prezent în RM. Am 

înaintat propunerea ca persoanele care au și înregistrare la domiciliu și la reședință să poată vota 

sau acolo, sau acolo, consider că proiectul trebuie să prevadă și obligația pe propria răspundere a 

acestor persoane de a se abține de la votarea multiplă. 

V. Gafton – Dacă nu ar fi existat IDNP în actul de identitate, nu s-ar fi pus problema de a permite 

votarea în baza actelor de identitate expirate. Acest IDNP rămîne neschimbat și persoana poate fi 

identificată. Mai mult, la alegerile precedente parlamentare s-a permis acest lucru, nimeni nu a 

contestat acele hotărîri ale CEC. 

M. Lebedinschi – În cazul în care CEC va considera necesar să permită această votare, consider 

că toți cetățenii care nu au acte de identitate valabile să fie puși în condiții egale și să le fie 

permisă votarea. Dl Șt. Urîtu s-a referit la persoanele care nu au reușit sau nu au surse financiare 

să-și schimbe actele de identitate expirate. Eu mă refer la persoanele în etate care fie au probleme 
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de sănătate și nu se pot deplasa, fie nu au acces la mass-media, Internet și nu cunosc în genere 

despre faptul că în baza actelor pe care ei le consideră valabile nu se mai poate vota. Vorbim 

despre oameni care au vîrsta de 65, 70, 80 de ani, de la sate sau de la orașe, care sunt mai bine 

informați sau mai puțin informați. Și dacă noi le permitem să voteze persoanelor care au 35, 40, 50 

de ani și ele știu care sunt prevederile legii și nu au respectat-o, de ce să nu facem același lucru, în 

mod egal, și pentru persoanele în vîrstă? Vorbim despre egalitatea în drepturi și anume după 

criteriul de vîrstă. Avînd în vedere că aceste persoane în etate au dreptul de a vota și fiind stabilit 

prin lege termenul pînă cînd pașapoartele ex-sovietice trebuie schimbate, adică de la data X ele nu 

mai pot fi valabile, am considerat că și termenul de valabilitate al pașapoartelor ex-sovietice, de 

fapt, a expirat, de aceea am propus asimilarea pașapoartelor ex-sovietice cu actele de identitate cu 

termen de valabilitate expirat. 

Mihail Bușuleac (reprez. PP ”Patria”) – Poziția formațiunii pe care o reprezint este că prin această 

hotărîre se creează condiții inegale pentru cetățeni. Trebuie să fie respectat întocmai CE. În cazul 

în care CEC permite derogări de la cadrul legal, permițînd votarea în baza actelor de identitate 

expirate, s-ar putea ajunge ca CEC să permită votarea în țară cu pașaportul cetățeanului RM, iar în 

afara țării cu buletinul de identitate. În acest caz întregul proces electoral se va desfășura cu abateri 

de la cadrul legal, de vreme ce Legea nr. 273/1994 spune clar care sînt actele de identitate 

nevalabile.   

Sergiu Gurduza (reprez. PLDM) – Consider că pe liste nu trebuie să fie admiși candidații care nu 

au locuit în țară ultimii 10 ani și poate nici nu au viză de reședință. 

 

Președintele de ședință a supus votului propunerea înaintată de dl E. Răducan de amînare a 

examinării proiectului: 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____1____, Contra ____5_____, S-au abținut ___2___. 

Propunerea nu a acumulat numărul necesar de voturi. 

 

Președintele de ședință a supus votului propunerea dlui V. Moțarschi de a asimila pașapoartele 

emise de fosta URSS cu actele de identitate expirate: 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____2____, Contra ____4_____, S-au abținut ___2___. 

Propunerea nu a acumulat numărul necesar de voturi. 

 

Președintele de ședință a supus votului propunerea dlui Șt. Urîtu de a prevedea încă o derogare 

pentru persoanele care au și domiciliu, și reședință – de a li se permite să voteze sau la domiciliu, 

sau la reședință cu completarea unei declarații pe propria răspundere de abținere de la votarea 

multiplă: 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____1____, Contra ____4_____, S-au abținut ___3___. 

Propunerea nu a acumulat numărul necesar de voturi. 

 

Președintele de ședință a supus votului proiectul prezentat. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____4____, Contra ____3_____, S-au abținut ___1___. 

 

Proiectul va fi examinat la ședința următoare. 

 

3. S-A AUDIAT: 
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Raportorul Iurie Ciocan – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Pentru modificarea şi 

completarea Regulamentului privind întocmirea, administrarea, difuzarea şi actualizarea listelor 

electorale, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2674 din 25 septembrie 2014”: 

”În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 lit. (c) şi art. 53 alin. (31) din Codul electoral, art. 59 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 întocmirea, administrarea, difuzarea şi actualizarea listelor 

electorale, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2674 din 25 septembrie 2014, se 

modifică şi se completează după cum urmează: 

1) la punctul 3, lit. a) şi b) vor avea următorul cuprins: 

„a) de bază, inclusiv pentru secţiile de votare din afara ţării  (anexele nr. 1 şi nr. 8 la 

prezentul regulament); 

b) suplimentare, inclusiv pentru secţiile de votare din afara ţării  (anexele nr. 2 şi nr. 9 la 

prezentul regulament);”  

2) la punctul 4: 

- după lit. h) se introduce lit. i) cu următorul cuprins: 

„i) conform art. 53 alin. (31) din Codul electoral, declar pe propria răspundere că mă voi  

abţine de la votarea multiplă” (doar listele electorale de bază şi cele suplimentare pentru secţiile 

de votare din afara ţării conţine această rubrică);  

- litera i) devine lit. j); 

3) la punctul 11 după cuvintele „Listele electorale”, cuvintele „de bază” se exclud; 

4) regulamentul se completează cu anexele nr. 1-a şi nr. 2-a, conform anexei. 

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

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

 

Raportorul, I. Ciocan, a menționat că doar listele electorale destinate votării în afara țării vor 

conține o rubrică suplimentară cu declarația pe propria răspundere privind abținerea de la votarea 

multiplă, pentru a exclude completarea unei declarații aparte pe o foaie de hîrtie și aceasta pentru a 

fluidiza procesul votării. Deci, lista va conține 2 semnături, una pentru abținerea de la votarea 

multiplă, alta pentru primirea buletinului de vot. 

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

 

AU LUAT CUVÎNTUL: 

A. Simionov – Este și această propunere o formă de derogare? 

I. Ciocan – Nu este derogare. În CE nu este menționat expres care e forma acestei declarații. În 

acest caz, CEC stabilește forma și conținutul declarației, și proiectul propune ca această declarație 

să fie cuprinsă în lista electorală, prin aplicarea semnăturii. 

A. Simionov – Ce se va întîmpla dacă cetățeanul va refuza să semneze această declarație? 

I. Ciocan – Dacă va refuza să semneze, acest lucru va fi temei de a nu i se elibera buletinul de vot 

– în afara țării, iar în țară – pentru unele categorii de alegători, e vorba de studenți. La rubrica 

”Notă” se va face o mențiune și se consemnează acest caz în raportul biroului electoral ca incident. 

Șt. Urîtu – Există dreptul de a vota care e prioritar și mai sînt 2 trepte de securizare – calculatorul 

și ștampila. Nu credeți că ar putea să facem o derogare de la art. 53 (31) CE și să nu cerem această 

declarație? 

I. Ciocan – Nu cred. 

A. Russu – Alin. 53 (31) CE a fost completat în 2013. Voința legiuitorului, prin prisma alianței de 

la guvernare, a fost ca cetățeanul din afara țării să completeze și să depună o declarație pe propria 

răspundere. Nu considerați că prin propunerea înaintată, de fapt, nu se realizează voința 

legiuitorului? Or, legiuitorul a dorit depunerea declarației. 

I. Ciocan – Nu consider. 

A. Russu – În continuare. Prin analogie, legiuitorul a prevăzut completarea și semnarea unei 

declarații de către studenți. Procedura de facilitare pe care o propuneți ar fi corespunzătoare pentru 



12/21 

declarațiile depuse de către studenți, și nu declarații depuse de către cetățenii din afara țării. Ați 

consultat părerea alianței, dacă ei și-au dorit anume acest lucru? 

I. Ciocan – Nu mă interesează părerea politicienilor. Legea nu prevede o anumită formă a 

declarației și legea este una pentru toți. Eu înțeleg logica legiuitorului în felul următor: 

cetățeanului trebuie să-i fie adus la cunoștință că el va încălca legea dacă va vota multiplu. Acest 

lucru trebuie confirmat prin semnătură, că a luat cunoștință, pentru ca ulterior organele abilitate cu 

această atribuție să-l poate trage la răspundere. 

M. Lebedinschi – Votarea de două sau de mai multe ori de către aceeași persoană este infracțiune. 

În afară de aceasta, în Codul penal la art. 182 alin. (1) se spune că votarea unei persoane: fără a 

avea acest drept, fie de două sau mai multe ori, fie prin introducerea în urnă a mai multor buletine 

de vot decît are dreptul, fie prin utilizarea unui act de identitate fals sau a unui buletin de vot fals 

se pedepsește. Am să pun 2 întrebări, prima – care e sensul să dublăm Legea penală, de vreme ce 

la momentul publicării ea este adusă la cunoștința tuturor și se prezumă că persoana o cunoaște și 

nu este nevoie să-i fie adusă la cunoștință în mod special și a doua întrebare – dacă venim cu o 

asemenea propunere de a include o declarație, de ce ne axăm doar pe una dintre componentele 

infracțiunii și nu le includem pe toate? Sau nu introducem declarația și statul nu are probleme cu 

tragerea la răspundere, sau dacă introducem, păi introducem totul.  

I. Ciocan – Această normă vine ca o lecție învățată în regiunea noastră și în baza tendinței de a 

facilita și fluidiza parcursul votării, pentru a deservi un număr mai mare de alegători. Această 

modificare este în contextul executării normei de la art. 53 (31) CE, în caz contrar riscăm să intrăm 

în ilegalitate, ceea ce nu ne putem permite. 

 

(E. Răducan a părăsit ședința, membri prezenți – 7.) 

 

Președintele de ședință a oferit cuvîntul membrilor CEC și reprezentanților concurenților electorali 

să ia cuvîntul la dezbateri. A constatat că nu nimeni nu a dorit să vorbească. 

 

Președintele de ședință a oferit cuvîntul membrilor CEC și reprezentanților concurenților electorali 

să înainteze propuneri la proiect. 

 

AU LUAT CUVÎNTUL: 

V. Moțarschi – Avem 3 situații cînd se aplică semnătura în lista electorală, în două dintre ele 

există noțiunea de semnătură, e vorba de aplicarea semnăturii de către membrul biroului cînd 

eliberează buletinul de vot, al doilea cînd alegătorul semnează că a primit buletinul. În 

amendamentul propus lipsește noțiunea de semnătură. Propun să se prevadă noțiunea de semnătură 

și pentru cazul propus azi. 

I. Ciocan – Accept propunerea și textul va fi formulat în felul următor: ”Conform… semnez și 

declar”, mai departe după text. 

 

Președintele de ședință a supus votului proiectul de hotărîre cu modificarea introdusă în ședință: 

”În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 lit. (c) şi art. 53 alin. (31) din Codul electoral, art. 59 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 întocmirea, administrarea, difuzarea şi actualizarea listelor 

electorale, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2674 din 25 septembrie 2014, se 

modifică şi se completează după cum urmează: 

1) la punctul 3, lit. a) şi b) vor avea următorul cuprins: 

„a) de bază, inclusiv pentru secţiile de votare din afara ţării  (anexele nr. 1 şi nr. 9 la 

prezentul regulament); 

b) suplimentare, inclusiv pentru secţiile de votare din afara ţării  (anexele nr. 2 şi nr. 10 la 

prezentul regulament);”  

2) la punctul 4: 
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- după lit. h) se introduce lit. i) cu următorul cuprins: 

„i) conform art. 53 alin. (31) din Codul electoral, semnez şi declar pe propria răspundere că 

mă voi abţine de la votarea multiplă” (doar listele electorale de bază şi cele suplimentare pentru 

secţiile de votare din afara ţării conţin această rubrică);  

- litera i) devine lit. j); 

3) la punctul 11 după cuvintele „Listele electorale”, cuvintele „de bază” se exclud; 

4) regulamentul se completează cu anexele nr. 9 şi nr. 10, conform anexei. 

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”. 
 

REZULTATUL VOTĂRII: 

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

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului cu amendamentul propus. 

 

Hotărîrea nr. 2948 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenți în ședință. 

 

4. S-A AUDIAT: 

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

anexei la 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 consultative în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanţe 

(trezorierul)”: 

”La 14 şi, respectiv, 17 noiembrie 2014 Partidul Democrat din Moldova a depus la 

Comisia Electorală Centrală un demers, prin care solicită modificarea listei de candidaţi. 

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. Anexa la 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)” se modifică după cum urmează: 

1) candidatul de la poziţia 78 se exclude; 

2) candidaţii de la poziţiile 4-77 se transferă, corespunzător, la poziţiile 5-78; 

3) poziţia 4 va avea următorul cuprins: 

„4. Candu Andrian, M, 1975, mun. Chişinău, PDM, jurist, viceprim-ministru, ministru, 

Guvernul RM”; 

4) candidatul de la poziţia 92 se exclude; 

5) candidaţii de la poziţiile 6-91 se transferă, corespunzător, la poziţiile 7-92; 

6) poziţia 6 va avea următorul cuprins:  

„6. Filip Pavel, M, 1956, mun. Chişinău, PDM, inginer-mecanic, ministru, Guvernul RM”; 

7) candidatul de la  poziţia 97 se exclude; 

8) candidaţii de la poziţiile 11-97 se transferă, corespunzător, la poziţiile 12-98; 

9) poziţia 11 va avea următorul cuprins: 

„11. Botnari Vasile, M, 1975, mun. Chişinău, PDM, economist, ministru, Guvernul RM”.    

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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Președintele de ședință a constatat lipsa întrebărilor, propunerilor la proiect, după care a supus 

votului proiectul proiectul prezentat.  

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

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

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2949 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenți în ședință.  

 

5. S-A AUDIAT: 

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

modificarea şi completarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 2939 din 14 noiembrie 2014 

„Cu privire la înregistrarea persoanelor de încredere din partea candidatului independent Doga 

Anatolie pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014”: 

”Prin demersul din 15 noiembrie 2014, candidatul independent Doga Anatolie a solicitat 

Comisiei Electorale Centrale înregistrarea suplimentară a 3 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. Punctul 1 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2939 din 14 noiembrie 2014 

„Cu privire la înregistrarea persoanelor de încredere din partea candidatului independent Doga 

Anatolie pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014” se modifică şi se completează după 

cum urmează: 

- textul „16 persoane de încredere” se înlocuieşte cu textul „19 persoane de încredere”; 

- după prima liniuţă, se include o nouă liniuţă cu următorul cuprins: „- în circumscripţia 

electorală municipală Bălţi nr. 2: Bucilă Ion (a.n. 1954), Bucilă Ion (a.n. 1990) şi Bucilă Doina;”. 

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 constatat lipsa întrebărilor, propunerilor la proiect, după care a supus 

votului proiectul prezentat.  

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

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

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2950 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenți în ședință. 

 

6. S-A AUDIAT: 

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

contestaţia nr. AP 9/7 din 20 octombrie 2014 a dnei Alina Russu, reprezentantul cu drept de vot 

consultativ al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova în Comisia Electorală Centrală”: 

”La 12 noiembrie 2014 dna Alina Russu, reprezentantul cu drept de vot consultativ al 

Partidului Comuniştilor din Republica Moldova (în continuare – PCRM) în Comisia Electorală 

Centrală, a depus la Comisie o cerere prin care solicită examinarea în fond a contestaţiei, 

înregistrată la Comisie sub nr. AP 9/7 din 20 octombrie 2014, prin care solicită avertizarea 

concurentului electoral Partidul Liberal Democrat din Moldova (în continuare – PLDM) pentru 

încălcarea legislaţiei electorale şi obligarea acestuia să respecte prevederile Codului electoral. 

Reprezentantul PCRM a informat că la data de 10 noiembrie 2014 Curtea Supremă de Justiţie a 
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casat hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 31 octombrie şi a anulat hotărîrea Comisiei 

Electorale Centrale nr. 2814 din 24 octombrie 2014 prin care contestaţia nominalizată a fost 

respinsă ca depusă tardiv. 

În motivarea contestaţiei depuse la 20 octombrie 2014 se susţine că la data de 16 

octombrie 2014 a avut loc deschiderea secţiei renovate de otorinolaringologie a Spitalului 

Clinic pentru Copii „Emilian Coţaga” la care au participat ministrul sănătăţii, dl Andrei Usatîi, 

preşedintele PLDM, dl Vladimir Filat, şi alţi funcţionari bugetari. În opinia contestatarului, 

candidatul la funcţia de deputat din partea PLDM, dl Vladimir Filat, a făcut agitaţie electorală 

folosindu-se de resursele administrative, iar ministrul sănătăţii, dl Andrei Usatîi, i -a chemat pe 

cei prezenţi la eveniment să voteze forţele proeuropene care au guvernat ţara în ultimii patru 

ani, astfel implicîndu-se în campania electorală contrar prevederilor legislaţiei electorale şi 

actelor normative ce reglementează activitatea membrului Guvernului. Totodată, contestatarul 

menţionează că acest eveniment a fost reflectat fără denaturarea mesajului concurentului 

electoral în programele de ştiri ale radiodifuzorului „TV7” – „Analitic-Grup Media” S.A. 

La 20 octombrie 2014, dl Sergiu Gurduza, reprezentantul cu drept de vot consultativ al 

PLDM în Comisia Electorală Centrală, în vederea combaterii afirmaţiilor contestatarului, a 

depus o referinţă la contestaţia PCRM, fiind înregistrată la Comisie sub nr. AP 9/12, în care a 

făcut trimitere la prevederile art. 47 alin. (6) din Codul electoral, susţinînd că persoanele vizate 

în contestaţie nu au utilizat resurse administrative în campania electorală, deoarece sursele 

financiare alocate de Guvern au fost direcţionate pentru renovarea secţiei respective şi nu în 

beneficiul PLDM, iar secţia renovată nu conţine inscripţii, logouri sau chemări pentru votarea 

PLDM şi nimeni din persoanele vizate nu a menţionat că PLDM ar avea vreo tangenţă cu 

reconstrucţia secţiei medicale respective. El mai susţine că dl Andrei Usatîi nu a îndemnat pe 

cei prezenţi să voteze un anumit concurent electoral, ceea ce, în opinia sa,   nu poate fi calificat 

drept agitaţie electorală şi solicită respingerea contestaţiei ca neîntemeiată”. 

 

Raportorul și-a întrerupt prezentarea pentru a fi oferit cuvîntul părților să-și formuleze opiniile. 

I. Ciocan – Cum considerați, deoarece această contestație a fost examinată în ședința trecută, 

procedural la ce etapă trebuie să ne oprim? 

A. Simionov – În ședința trecută ne-am axat pe aspecte de procedură, acum trebuie să examinăm 

contestația în fond. 

A. Russu – Contestația trebuie examinată pe fond. 

S. Gurduza – O remarcă de procedură: la 10.11.14 CSJ l-a repus în termen pe contestatar ca 

acesta să depună contestația. Dacă termenul curge de la data de 11 noiembrie, acest termen a fost 

depășit, deoarece azi sîntem în 17 noiembrie și, respectiv, au trecut 6 zile pline, iar, conform CE, 

contestaţiile privind acţiunile/inacţiunile concurenţilor electorali se examinează în termen de 5 zile 

calendaristice de la depunere. Contestația s-a epuizat de la sine. Ea nu mai poate fi examinată. 

I. Ciocan – O examinăm conform ordinii de zi, nu ați propus excluderea proiectului de pe ordinea 

de zi. Veți putea înainta propuneri. 

A. Russu – Suplimentar la cele relatate în contestație, înștiințez că potrivit scrisorii directorului 

general al Instituţiei Medico-Sanitare Publice „Institutul Mamei şi Copilului”, dl Ştefan Gaţcan,  

evenimentul desfășurat la Spitalului pentru Copii ”Emilian Coţaga” s-a realizat conform planului 

de activitate al instituției și, deci, în orele de lucru ale angajaților bugetari. La eveniment s-a făcut 

agitație electorală, deci s-au folosit resurse administrative pentru campania electorală a PLDM, cu 

pronunțarea sloganelor acestui partid. Mă bazez pe știrea transmisă de TV7 în care se relatează că 

liderul PLDM, care a deținut funcția de prim-ministru al RM atunci cînd s-a lansat strategia de 

organizare a sistemului spitalicesc în RM, a remarcat că astfel de acțiuni vin să contribuie la 

asigurarea accesului oamenilor la serviciile de sănătate și le-a mulțumit tuturor care au contribuit 

la realizarea acestui proiect și la fel a rugat frumos să mergem împreună spre un viitor european, 

or acesta este sloganul PLDM în campania electorală. Din secvența video se vede că secția 

renovată a spitalului ”Emilian Coţaga” era înfrumusețată cu baloane verzi, ceea ce, de asemenea, 

sînt atribute electorale ale concurentului PLDM. Conform Raportului din 16 decembrie 2013 la 
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Strasbourg a Comisiei de la Veneția, resurse administrative înseamnă resurse umane, financiare, 

materiale, naturale și alte resurse nemateriale folosite de către candidați și funcționarii publici în 

cadrul alegerilor care au fost obținute în urma controlului din partea acestora asupra personalului 

din sectorul public, asupra finanțelor și repartizării lor, a accesului la resursele de stat, precum și la 

resursele aflate la dispoziția lor, drept urmare a poziției inerente sau succedate a funcționarilor 

publici, care pot fi transformate în sprijin politic sau de altă natură. Consider că cel puțin trebuiau 

să fie invitați la eveniment reprezentanții celor 3 partide de la guvernare. În acest caz, care e 

percepția cetățeanului care vede în subiectul televizat că se dă în exploatare o secție a spitalului pe 

bani publici, dar se face agitație electorală pentru un concurent și cu participarea liderului acestui 

concurent electoral, cu atît mai mult că subiectul e difuzat cu genericul ”Electorala”. 

S. Gurduza – Nu am avut de gînd să vorbesc, dar apare o întrebare retorică – de cînd o știre 

televizată este probă? O probă poate să vină în susținerea unei afirmații. O știre nu poate fi probă 

și în baza ei să depui o contestație. S-a făcut ”CopyPaste” de pe net și s-a dat ca probă. Da, presa 

este puterea a patra, dar unii radiodifuzori sînt sancționați pentru lipsă de echidistanță, se știe din 

rapoartele CCA. Care e obiectivitatea unui post TV, al TV7? El este un post privat. O probă este o 

poză făcută la eveniment de reprezentant sau o persoană de încredere. Haideți atunci oricine va 

face ”CopyPaste” pe tot ce este pe net, va contesta la CEC și CEC va fi nevoită să examineze 

aceste contestații în termen de 5 zile așa cum prevede CE. Al doilea aspect. De cînd tot pe ce este 

amplasat ceva de culoare verde este campanie pentru PLDM? Atîta timp cît nu este simbolul 

nostru electoral, atîta timp cît nu este logoul nostru, nu este campania noastră. Ați menționat că a 

fost o întîlnire de lucru, nu electorală. Instituția decide pe cine să invite. Dacă la acest eveniment 

ar fi vrut să vină un alt concurent electoral și lui i s-ar fi refuzat acest lucru, s-ar putea vorbi de 

încălcarea egalității pe care o invocă contestatarul, dar acest lucru nu a fost. Referitor la îndemnul 

ministrului sănătății, Andrei Usatîi, să voteze forțele proeuropene: într-o hotărîre din 2014 a Curții 

Constituționale (CC) privind controlul constituționalității acordului de asociere între RM și UE, 

Curtea a constatat că, în sensul declarației de independență a RM și art. 1 din Constituție, 

orientarea spre spațiul valoric democratic european este un element definitoriu al realității 

constituționale a RM. Vorbind mai pe înțeles, tot ce pronunță CC este dreptul pasiv al statului. Un 

ministru în funcție este obligat să respecte ceea ce spune CC. Ministrul sănătății nu a făcut decît să 

reitereze, ulterior hotărîrii CC, care este orientarea țării RM.  

 

Președintele de ședință a oferit cuvîntul raportorului să dea citire părții rezolutive și după aceea 

să treacă la rubrica ”Întrebări”.   

Raportorul a făcut o remarcă, menționînd că dna A. Russu nu a solicitat în instanță repunerea în 

termen, instanța nepronunțîndu-se pe seama acestui aspect de procedură. CEC de la sine putere 

practic repune în termen examinarea acestei contestații, nefiind obligată de nimeni, după care a 

dat citire părților constatatoare și rezolutive ale textului proiectului: 

”Urmare a examinării contestaţiei, a materialelor anexate la aceasta şi a referinţelor,   

Comisia Electorală Centrală a constatat următoarele. 

Prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2737 din 10 octombrie 2014, Partidul Liberal 

Democrat din Moldova a fost înregistrat în calitate de concurent electoral. 

Din CD-ul anexat la contestaţie ca probă, pe care este înregistrat blocul de ştiri difuzat la 

data de 16 octombrie 2014, ora 17:50, de radiodifuzorul „TV7” – „Analitic-Grup Media” S.A., de 

la evenimentul social cu privire la deschiderea secţiei renovate de otorinolaringologie a Spitalului 

Clinic pentru Copii „Emilian Coţaga”, constatăm că la eveniment au participat ministrul sănătăţii, 

dl Andrei Usatîi, preşedintele PLDM, dl Vladimir Filat, şi alţi funcţionari bugetari. Declaraţiile 

ministrului sănătăţii poartă un caracter informativ, iar afirmaţiile contestatarului, precum că 

ministrul sănătăţii „i-a chemat pe cei prezenţi să voteze forţele proeuropene care au guvernat ţara 

în ultimii patru ani”, din proba prezentată nu s-au confirmat. Astfel, acţiunile în cauză nu 

reprezintă acţiuni de agitaţie electorală efectuată în favoarea unui oarecare concurent electoral, 

nici declaraţiile din interviul preşedintelui PLDM la acel eveniment nu aveau drept scop de a-i 

determina pe alegători să voteze pentru un anumit concurent electoral. Din imaginile prezentate 
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rezultă că protagoniştii reportajului s-au referit strict la evenimentul social în cauză şi nicidecum 

nu făceau agitaţie electorală. 

Din materialele prezentate suplimentar de contestatar, şi anume din răspunsul nr. 01-13/1186 

din 5 noiembrie 2014 al directorului general al Instituţiei Medico-Sanitare Publice „Institutul 

Mamei şi Copilului”, dl Ştefan Gaţcan, rezultă că evenimentul din data de 16 octombrie 2014 nu a 

avut o conotaţie electorală şi a fost organizat conform planului de activitate al instituţiei. 

În lipsa altor probe, Comisia nu poate reţine acuzaţiile făcute de contestatar privind folosirea 

de către concurentul electoral PLDM a mijloacelor sau bunurilor publice, astfel nu a fost 

constatată încălcarea de către concurentul electoral PLDM a prevederilor alin. (6) al art. 47 din 

Codul electoral, în concluzie contestaţia este lipsită de temei”.  

Mai mult, prevederile articolului 27 „Dreptul la libera circulaţie” şi articolului 32 „Privind 

libertatea opiniei şi a exprimării” din Constituţia Republicii Moldova garantează libera circulaţie, 

inclusiv a unui candidat la funcţia de deputat din partea unui sau altui concurent electoral pentru a 

participa în cadrul evenimentelor sociale, precum şi limitarea exprimării opiniei acestuia în cadrul 

acestor evenimente (nu a dat citire acestui alineat din proiect – n.n.). 

”Pentru considerentele arătate, în temeiul art. 18, 26, 47, 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 neîntemeiată contestaţia nr. AP 9/7 din 20 octombrie 2014 a dnei Alina 

Russu, reprezentantul Partidului Comuniştilor din Republica Moldova cu drept de vot 

consultativ în Comisia Electorală Centrală. 

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 la proiect raportorului. 

 

AU LUAT CUVÎNTUL: 

Șt. Urîtu – De ce folosiți termenul ”eveniment social”? În referință el nu este folosit. 

A. Volentir – Din reportajul video, este la rubrica ”Social”.  

Șt. Urîtu – Dacă acolo ar fi fost plasate niște placate cu imaginea lui V. Filat, ar fi agitație 

electorală, așa cum este definită la art. 1 CE?  

A. Volentir – Dacă ar fi acolo, am fi discutat în acest context.  

Șt. Urîtu – Prezența vie nu e același lucru? 

A. Volentir – Nu știu. 

A. Russu – Dle raportor, președintele CEC a făcut un comentariu, cînd s-a referit la un eveniment 

similar de la Strășeni, el a afirmat că un concurent electoral care face campanie electorală într-o 

instituție în timpul programului de lucru al angajaților încalcă legea. Sînteți de acord cu această 

afirmație? 

A. Volentir – Nu vreau să mă refer la alte contexte decît cel discutat acum. 

A. Russu – Se încalcă sau nu se încalcă legea cînd se face campanie electorală în timpul 

programului de lucru al angajaților? 

A. Volentir – Am aprobat și o hotărîre, am reglementat modul de desfășurare a întîlnirilor 

electorale atît în spații publice, cît și în instituții publice. 

S. Gurduza – Probarea unui eveniment în baza unei știri din presă,  de pe net, TV e suficientă 

pentru a afirma o realitate juridică, un fapt juridic? 

A. Volentir – Atîta timp cît sursa de informație este deschisă, orice informație poate servi drept 

probă. 

S. Gurduza – Contestatarul face trimitere la raportul Comisiei de la Veneția din 16.12.2013 și ne 

dă definiția resursei administrative. E suficient ca o știre să servească drept probă de folosire a 

resursei administrative, fără a demonstra acest lucru? Deoarece contestatarul afirmă acest lucru, 

care e părerea dvs.? 
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A. Volentir – Am să vă spun părerea mea personală după ședință. 

 

Președintele de ședință a oferit cuvîntul membrilor să pună întrebări reprezentanților concurenților 

electorali. 

 

AU LUAT CUVÎNTUL: 

A. Simionov (către S. Gurduza) – La eveniment au fost invitate și alte persoane? 

S. Gurduza – Probabil, nu noi am organizat acel eveniment. 

V. Moțarschi – Considerați că e o probă admisibilă un comunicat de presă plasat pe site-ul 

PLDM? 

S. Gurduza – Comunicatul de presă al partidului exprimă poziția partidului față de eveniment. O 

știre din presă poate, în opinia mea, doar să confirme suplimentar ceva, dar nu ea poate servi drept 

punct de pornire. 

Șt. Urîtu – Ați făcut public anunțul despre acest eveniment, cum ați aflat, cum concurentul a aflat 

despre acest eveniment? Dacă și alți concurenți au primit invitație așa cum s-a făcut în cazul 

concurentului pe care îl reprezentați? 

S. Gurduza – Nu am agenda, dar dl V. Filat a fost invitat personal, nu PLDM a fost organizatorul 

acelui eveniment. 

A. Simionov (către S. Gurduza) – Instituția medicală în a cui subordine se află? 

S. Gurduza – Toți știu în subordinea cărui minister se află. 

A. Simionov (către S. Gurduza) – În subordinea Ministerului Sănătății. 

 

Președintele de ședință a oferit cuvîntul membrilor să înainteze propuneri la proiect. 

 

AU LUAT CUVÎNTUL: 

V. Moțarschi – Deși sînt împotriva acestui proiect per ansamblu, propun excluderea trimiterii la 

libera circulație, e ridicol. Rezultă că acel candidat se afla pe acolo în treacăt și a intrat la 

eveniment. Propun respingerea proiectului. 

A. Volentir – Cînd am prezentat proiectul, nu am dat citire acelui alineat. 

A. Russu – Propun avertizarea concurentului electoral PLDM pentru încălcarea art. 46 și 47 CE 

privind utilizarea resurselor administrative. 

 

DEZBATERI: 

V. Moțarschi – În opinia mea, aici este vorba de utilizarea resurselor administrative. Nu este 

vorba despre un ministru întîmplător. Este vorba de participarea la un eveniment organizat de un 

minister care, potrivit distribuirii funcțiilor în coaliție, a revenit anume acestui concurent electoral.  

A. Russu – Evenimentul a fost reflectat ca electoral la postul TV7 cu genericul ”Electorala”. Or, 

concurentul electoral PLDM, dacă a considerat că evenimentul social a fost reflectat ca electoral, 

nu avea decît să solicite radiodifuzorului dreptul la replică. El urma să fie dezbătut altfel.  

A. Volentir – Am să fac o precizare, deoarece contestatarul afirmă că reportajul dat a fost plasat la 

rubrica ”Electorala”. În calitate de probă ați prezentat reportajul, inclusiv imagini video de pe site. 

Reiterez, acest reportaj a fost plasat la rubrica ”Social”, ceea ce poate fi confirmat prin deschiderea 

site-ului TV7.  

 

Președintele de ședință a supus votului proiectul înaintat de raportor prin care se propune 

respingerea contestației: 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____4____, Contra ____2_____, S-au abținut ___1___. 

 

Contestația va fi examinată la ședința următoare. 
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7. S-A AUDIAT: 

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

examinarea sesizării Inspectoratului de Poliţie Botanica,  înregistrate la  Comisia Electorală 

Centrală sub nr. CEC-7/9601 din 13 noiembrie 2014”: 

”La 13 noiembrie 2014,  Inspectoratul de Poliţie Botanica a sesizat Comisia Electorală 

Centrală asupra faptului amplasării cortului electoral al Partidului Politic ”Partidul Socialiştilor 

din Republica Moldova” pe teritoriul Spitalului Clinic Municipal nr.1, cazul dat fiind 

înregistrat în registrul de evidenţă a altor informaţii referitoare la infracţiuni cu nr. 18748 din 

31.10.2014. 

Examinînd materialele sesizării, Comisia Electorală Centrală relevă inadmisibilitatea 

amplasării afişajului electoral pe teritoriul instituţiilor publice, - acţiunile fiind contrare 

prevederilor pct.12 din Regulamentul privind modalitatea plasării publicităţii electorale pe 

panourile publicitare în perioada electorală, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale 

nr. 3338 din 16 iulie 2010. 

În baza celor expuse, în temeiul art. 18, art. 26, art. 47 alin. (4), art. 69 alin.(2) din Codul 

electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 şi în conformitate cu pct.12 din Regulamentul 

privind modalitatea plasării publicităţii electorale pe panourile publicitare în perioada 

electorală, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3338 din 16 iulie 2010, 

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

1. Se constată încălcarea de către Partidul Politic ”Partidul Socialiştilor din Republica 

Moldova” a art. 47 alin. (4) din Codul electoral şi pct. 12 din Regulamentul privind modalitatea 

plasării publicităţii electorale pe panourile publicitare în perioada electorală, aprobat prin 

hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3338 din 16 iulie 2010.  

2. Se avertizează Partidul Politic ”Partidul Socialiştilor din Republica Moldova” pentru 

încălcarea art. 47 alin. (4) din Codul electoral şi pct. 12 din Regulamentul privind modalitatea 

plasării publicităţii electorale pe panourile publicitare în perioada electorală, aprobat prin 

hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3338 din 16 iulie 2010. 

3. Hotărîrea se aduce la cunoştinţa Inspectoratului General al Poliţiei şi Partidului 

Politic ”Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”.  

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

 

AU LUAT CUVÎNTUL: 

M. Lebedinschi (reprez. PSRM) – A întrebat de ce sesizarea nu i-a fost adusă la cunoștință. De 

vineri pînă azi au trecut 4 zile și dînsului nu i s-a comunicat că în ședința de azi va fi examinată o 

sesizare împotriva PSRM. 

A. Volentir – A propus amînarea examinării sesizării pentru ședința de mîine pentru a-i oferi 

posibilitate dlui M. Lebedinschi să ia cunoștință de sesizare și să pregătească referința. 
 

Președintele de ședință a supus votului propunerea raportorului de a fi amînată examinarea 

sesizării pentru ședința de mîine cu transmiterea materialelor reprezentantului PSRM și 

continuarea examinării  de la faza punerii întrebărilor către raportor.  

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____5____, Contra ____1_____, S-au abținut ___1___. 

 

Proiectul s-a amînat pentru ședința următoare. 

 

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

atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Vorniceni, raionul Străşeni”:  

”Consiliul sătesc Vorniceni, prin decizia nr. 5/7 din 24 octombrie 2014, a ridicat, în 

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

consilierilor Ionel Gheorghe şi Mamaliga Dorina aleşi pe lista Blocului electoral „Forţa a treia”. 

Astfel, au devenit vacante două mandate de consilier atribuite formaţiunii nominalizate.  

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

de consilier în Consiliul sătesc Vorniceni le revin candidaţilor supleanţi Luţa Ion şi Cebanu 

Serghei de pe lista Blocului electoral „Forţa a treia”, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei 

Străşeni din 29 iunie 2011.  

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

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

procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei 

Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 

1. Se ia act de vacanţa a două mandate de consilier în Consiliul sătesc Vorniceni. 

2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul sătesc Vorniceni, raionul Străşeni, 

candidaţilor supleanţi Luţa Ion şi Cebanu Serghei de pe lista Blocului electoral „Forţa a treia”. 

3. Se preavizează consilierii Luţa Ion şi Cebanu Serghei asupra obligaţiei de a respecta 

termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariţiei acesteia. 

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

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova”. 

 

Președintele 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. 2951 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenți în ședință. 

 

9. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Puhoi, raionul Ialoveni”: 

”Consiliul sătesc Puhoi, prin decizia nr. 06/06 din 16 octombrie 2014, a ridicat, în legătură 

cu absenţa fără motive întemeiate de la trei şedinţe consecutive ale consiliului, mandatul 

consilierului Palade Anatol ales pe lista Partidului Liberal. Astfel, a devenit vacant un mandat de 

consilier atribuit formaţiunii nominalizate.  

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

consilier în Consiliul sătesc Puhoi îi revine candidatului supleant Soltan Vladimir de pe lista 

Partidului Liberal, confirmată prin hotărîrile Judecătoriei Ialoveni din 7 iunie şi, respectiv, 4 

octombrie 2011. 

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

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

procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei 

Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 

1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Puhoi. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Puhoi, raionul Ialoveni, 

candidatului supleant Soltan Vladimir de pe lista Partidului Liberal. 
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3. Se preavizează consilierul Soltan Vladimir asupra obligaţiei de a respecta termenul de 

30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariţiei acesteia. 

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

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

 

Președintele 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. 2952 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenți în ședință. 

 

 

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 
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