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COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ 

A REPUBLICII MOLDOVA 

 

 

 
 

 

 

 

PROCES-VERBAL nr. 22 

al ședinței extraordinare 

din 29.09.2016, ora 10:00 

 

Statut ședință: deliberativă 

Președinte al ședinței: dna Alina Russu 

Secretar al ședinței: dl Veaceslav Agrigoroae 

 

Președintele a constatat prezența la începutul ședinței a 8 membri ai Comisiei (lipsește dl Sergiu 

Gurduza), după care a declarat ședința deliberativă și deschisă publicului.  

 

La ședință au semnat în borderoul procesului-verbal membrii Comisiei prezenți. 

 

Președintele a anunțat ordinea de zi cu 7 subiecte: 

 

ORDINEA DE ZI: 
 

1. Cu privire la acreditarea experților electorali internaționali din partea Comisiei Electorale 

Centrale a Republicii Belarus pentru Alegeri și Desfășurarea Referendumurilor Republicane, în 

vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 

Raportor: Rodica Ciubotaru 

2. Cu privire la cererea de înregistrare a dlui Dumitru Ciubașenco în calitate de candidat la 

funcţia de Președinte al Republicii Moldova, desemnat de către Partidul Politic „Partidul Nostru”, a 

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

Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanţe (trezorierul)  

Raportor: Vladimir Șarban 

3. Cu privire la cererea de înregistrare a dnei Maia Sandu în calitate de candidat la funcţia de 

Președinte al Republicii Moldova, desemnat de către Partidul Politic „Partidul Acțiune și 

Solidaritate”, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în 

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

Raportor: Maxim Lebedinschi 

4. Cu privire la cererea de înregistrare a dlui Igor Dodon în calitate de candidat la funcţia de 

Președinte al Republicii Moldova, desemnat de către Partidul Politic „Partidul Socialiștilor din 

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

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

Raportor: Iurie Ciocan 

5. Pentru completarea Instrucţiunii cu privire la procedura de vot cu urna mobilă, aprobată prin 

hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3391 din 30 iulie 2010 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

6. Pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 2811 din 24 octombrie 2014 

„Privind condițiile de organizare a întîlnirilor electorale” 

Raportor: Maxim Lebedinschi 

7. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Hîncești 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

 

Președintele ședinței a solicitat membrilor prezenți să înainteze propuneri la ordinea de zi.  
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În lipsa altor propuneri, președintele a supus votului proiectul ordinii de zi: 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

Ordinea de zi ce conține 7 de puncte a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei 

prezenți. 

 

1. S-A AUDIAT: 

Raportorul Rodica Ciubotaru – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „cu privire 

la acreditarea experților electorali internaționali din partea Comisiei Centrale a Republicii Belarus 

pentru Alegeri și Desfășurarea Referendumurilor Republicane, în vederea monitorizării alegerilor 

Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016”:  

 

„Comisia Centrală a Republicii Belarus pentru Alegeri și Desfășurarea Referendumurilor 

Republicane a înaintat, Comisiei Electorale Centrale, un demers privind acreditarea a două persoane 

în calitate de experți electorali internaționali, în vederea monitorizării alegerilor Președintelui 

Republicii Moldova din 30 octombrie 2016.  

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 experți electorali internaționali, două persoane, în vederea 

monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016, din partea 

Comisiei Centrale a Republicii Belarus pentru Alegeri și Desfășurarea Referendumurilor 

Republicane, 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. 314 din 29 septembrie 2016 

Lista 

 persoanelor acreditate din partea Comisiei Centrale a Republicii Belarus pentru Alegeri  

și Desfășurarea Referendumurilor Republicane pentru monitorizarea  

alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 

 

Nr. 

d/o 

Numele, Prenumele Pașaport Cetăţenia 

1.  Ermoshina Lidia  Republica Belarus 

2.  Dmukhaila Alena  Republica Belarus 

 

Președintele a supus votului proiectul de hotărîre. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___. 
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S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 314 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 

 

Dl Sergiu Gurduza – a intrat în sala de ședințe. 

 

2. S-A AUDIAT: 

Raportorul Vladimir Șarban – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „cu privire la 

cererea de înregistrare a dlui Dumitru Ciubașenco în calitate de candidat la funcţia de Președinte al 

Republicii Moldova, desemnat de către Partidul Politic „Partidul Nostru”, a simbolului electoral şi 

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

persoanei responsabile de finanţe (trezorierul)”:  

 

„La 22 septembrie 2016, dl Dumitru Ciubașenco, candidat la funcţia de Președinte al 

Republicii Moldova, desemnat de către Partidul Politic „Partidul Nostru”, a depus la Comisia 

Electorală Centrală demersul de înregistrare în calitate de candidat la alegerile prezidențiale din 30 

octombrie 2016, cu următoarele documente anexate: 

 a) listele de subscripție numerotate și sistematizate; 

 b) datele biografice ale candidatului; 

 c) declaraţia candidatului privind consimţămîntul de a candida la alegerile pentru funcţia de 

Președinte al Republicii Moldova, conţinînd şi declaraţia pe propria răspundere despre lipsa 

interdicţiilor legale/judecătoreşti de a candida. 

d) declaraţia candidatului privind averea imobiliară și mobilă, depunerile bancare, hîrtiile de 

valoare, sumele primite ca moştenire şi veniturile din ultimii 2 ani precedenţi anului în care se 

efectuează alegerile, precum şi sursele acestor venituri, inclusiv veniturile din fondurile de investiţii, 

sub formă de dobîndă, din darea în arendă a proprietăţii etc.; 

e) certificatul de sănătate al candidatului pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, 

eliberat de instituţia medicală la care acesta se află în evidenţă; 

f) copia de pe actul de identitate al candidatului, cu fişa de însoţire; 

g) demersul privind desemnarea reprezentantului cu drept de vot consultativ al candidatului 

în Comisia Electorală Centrală; 

h) demersul privind desemnarea persoanei responsabile de finanțele candidatului 

(trezorierul). 

 Comisia constată că declarația despre suspendarea, pe durata campaniei electorale, a 

funcţiilor deţinute pentru persoanele care cad sub incidența art. 13 alin. (3) din Codul electoral nu 

trebuie să fie depusă, deoarece funcția de director al Publicației periodice „Panorama D.C.” SRL, 

deținută la moment de dl Dumitru Ciubașenco, nu cade sub incidența acestor prevederi legale.  

 La setul de documente prezentat Comisiei este anexat simbolul electoral al candidatului 

Dumitru Ciubașenco, în vederea imprimării în buletinul de vot – un pătrat de culoare albă în 

interiorul căruia sunt imprimate, în două rînduri, cuvintele în limba română RENATO USATÎI. 

Caracterele inscripției RENATO USATÎI sunt majuscule de culoare neagră, bold. 

În calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ al candidatului în Comisia Electorală 

Centrală a fost desemnat dl Mihail Bușuleac, pentru care a fost prezentat actul ce atestă deținerea 

studiilor superioare juridice. În calitate de persoană responsabilă de finanţele candidatului 

(trezorierul) a fost desemnată dna Natalia Băleanu. 

Materialele depuse au fost verificate şi s-a constatat că acestea corespund rigorilor Codului 

electoral. 

Conform actului de predare-recepționare a documentelor și listelor de subscripție prezentate 

de dl Dumitru Ciubașenco, Comisia Electorală Centrală a recepționat spre verificare 890 de liste de 

subscripție cu 24976 de semnături ale susținătorilor, numeric declarate de candidat, din 32 de unități 

administrativ-teritoriale de nivelul al doilea, pentru susținerea dlui Dumitru Ciubașenco în calitate 

de candidat la funcția de Președinte al Republicii Moldova. Totodată, Comisia reține că 68 de liste 

au fost restituite fără a fi supuse verificării și 30 liste necompletate, iar 12 liste nu au fost restituite 

Comisiei. 
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În urma verificării autenticității datelor din listele de subscripție, în număr de 890, conţinînd 

24973 semnături, 1736 semnături au fost declarate nule și neavenite. Totodată, s-a stabilit că din 

totalul de semnături procesate, 23237 de semnături se consideră valabile și întrunesc cerințele legale 

pentru susținerea candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova, încadrîndu-se în 

limita cerințelor stabilite în art. 102 alin. (1) și (2) din Codul electoral.  

Totodată, Comisia reține că grupul de inițiativă constituit în susținerea candidatului Dumitru 

Ciubașenco a respectat prevederile pct. 16 lit. a) al Regulamentului privind finanțarea grupurilor de 

inițiativă, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 114 din 18 august 2016, și la 22 septembrie 2016 a depus 

raportul privind fluxul mijloacelor bănești. Potrivit informației conținute în raport, grupul de 

inițiativă, în perioada de activitate, a acumulat venituri sub forma de donații din partea persoanelor 

juridice în sumă de 476943,98 lei și a efectuat cheltuieli pentru publicitate, materiale promoționale, 

combustibil, costuri suplimentare de întreținere, servicii bancare și materiale (rechizite de birou) în 

sumă totală de 476943,98 lei. 

Instituția bancară unde a fost deschis contul cu mențiunea „Destinat grupului de inițiativă” 

a prezentat „Informația privind fluxul mijloacelor bănești în contul ”Destinat grupului de inițiativă” 

pentru perioada 5-9 septembrie 2016 la data de 16 septembrie 2016, pentru perioada 12-15 

septembrie 2016 la data de 19 septembrie 2016 și pentru perioada 16-22 septembrie la data de 23 

septembrie 2016. La fel, în data de 27 septembrie, la Comisie a fost depus certificatul bancar din 

care reiese închiderea contului ”Destinat grupului de inițiativă” de către grupul de inițiativă pentru 

susținerea candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova, dl Dumitru Ciubașenco, 

constituit de către Partidul Politic „Partidul Nostru”. 

 Pornind de la faptul că prevederile legale ce țin de desemnarea și înregistrarea candidatului 

la funcția de Președinte al Republicii Moldova au fost respectate, în temeiul art. 13, 15, 18, 26, 38 

alin. (2) lit. a), 41, 44, 48 alin. (4), 100, 101 și 102 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 

1997 și în conformitate cu prevederile Regulamentului privind particularitățile de desemnare și 

înregistrare a candidaților la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova, aprobat 

prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 113 din 18 august 2016, și a Regulamentului privind 

modul de întocmire, autentificare, prezentare şi verificare a listelor de subscripţie, aprobat prin 

hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2682 din 1 octombrie 2014, Comisia Electorală Centrală 

h o t ă r ă ș t e: 
 

 1. Se înregistrează dl Dumitru Ciubașenco în calitate de candidat la funcţia de Președinte al 

Republicii Moldova din partea Partidul Politic „Partidul Nostru” pentru alegerile prezidențiale din 

30 octombrie 2016. 

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

funcția de Președinte al Republicii Moldova din 30 octombrie 2016  – un pătrat de culoare albă în 

interiorul căruia sunt imprimate, în două rînduri, cuvintele în limba română RENATO USATÎI. 

Caracterele inscripției RENATO USATÎI sunt majuscule de culoare neagră, bold. 

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

pentru perioada campaniei electorale dl Mihail Bușuleac. 

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

 5. Se ia act de raportul grupului de inițiativă privind fluxul mijloacelor bănești conform 

situației din 22 septembrie 2016, constatîndu-se ca fiind întocmit în corespundere cu prevederile 

Regulamentului privind finanțarea grupurilor de inițiativă, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 114 din 

18 august 2016. 

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

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.” 

 

 

Președintele ședinței a solicitat membrilor comisiei să pună întrebări și să înainteze propuneri la 

proiectul de hotărîre. 

 

DEZBATERI: 

Dna Alina Russu – a întrebat conducătorul grupului de inițiativă a dlui Dumitru Cibașenco care 

este soarta celor 12 liste nerestituite CEC. 
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Dl Mihail Bușuleac, conducătorul grupului de inițiativă – a precizat că din informațiile pe care le 

dețin, listele respective au fost pierdute încă de la începutul campaniei de colectare a semnăturilor, 

însă acestea nu erau completate și nu conțineau date cu caracter personal. 

Dna Alina Russu – a întrebat, de asemenea, dacă cazul privind sustragerea listei de subscripție în 

raionul Drochia a fost sau nu constatată de către organele de drept. 

Dl Mihail Bușuleac – a răspuns că despre acest lucru a fost informat doar conducătorul grupului de 

inițiativă. 

Dna Alina Russu – l-a întrebat pe dl Dumitru Ciubașenco dacă are obiecții față de procesul de 

examinare a setului de acte în vederea înregistrării în calitate de concurent electoral. 

 

Obiecții nu au fost formulate. 

 

Președintele a supus votului proiectul de hotărîre. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____9____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 315 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei. 

 

3. S-A AUDIAT: 

Raportorul Maxim Lebedinschi – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „cu privire 

la cererea de înregistrare a dnei Maia Sandu în calitate de candidat la funcţia de Președinte al 

Republicii Moldova, desemnat de către Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”, a 

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

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

 

„ La 22 septembrie 2016, dna Maia Sandu, candidat la funcţia de Președinte al Republicii 

Moldova, desemnat de către Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”, a depus la Comisia 

Electorală Centrală demersul de înregistrare în calitate de candidat la alegerile prezidențiale din 30 

octombrie 2016, cu următoarele documente anexate: 

 a) listele de subscripție numerotate și sistematizate; 

 b) datele biografice ale candidatului; 

 c) declaraţia candidatului privind consimţămîntul de a candida la alegerile pentru funcţia de 

Președinte al Republicii Moldova, conţinînd şi declaraţia pe propria răspundere despre lipsa 

interdicţiilor legale/judecătoreşti de a candida. 

d) declaraţia candidatului privind averea imobiliară și mobilă, depunerile bancare, hîrtiile de 

valoare, sumele primite ca moştenire şi veniturile din ultimii 2 ani precedenţi anului în care se 

efectuează alegerile, precum şi sursele acestor venituri, inclusiv veniturile din fondurile de investiţii, 

sub formă de dobîndă, din darea în arendă a proprietăţii etc.; 

e) certificatul de sănătate al candidatului pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, 

eliberat de instituţia medicală la care acesta se află în evidenţă; 

f) copia de pe actul de identitate al candidatului, cu fişa de însoţire; 

g) demersul privind desemnarea reprezentantului cu drept de vot consultativ al candidatului 

în Comisia Electorală Centrală; 

h) demersul privind desemnarea persoanei responsabile de finanțele candidatului (trezorierul). 

 Comisia constată că declarația despre suspendarea, pe durata campaniei electorale, a 

funcţiilor deţinute pentru persoanele care cad sub incidența art. 13 alin. (3) din Codul electoral nu 

trebuie să fie depusă, deoarece funcția de președinte al Partidul Politic „Partidul Acțiune și 

Solidaritate”, deținută la moment de dna Maia Sandu, nu cade sub incidența acestor prevederi legale.  

 La setul de documente prezentat Comisiei este anexat simbolul electoral al candidatului 

Maia Sandu în vederea imprimării în buletinul de vot – cuvîntul /pas/ - acronim al denumirii 

depline a partidului scris în limba română cu litere mici, cu fontul Verdana/Tahoma, încadrat între 

slash-uri. 
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În calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ al candidatului în Comisia Electorală 

Centrală a fost desemnat dl Sergiu Litvinenco, pentru care a fost prezentat actul ce atestă deținerea 

studiilor superioare juridice. În calitate de persoană responsabilă de finanţele candidatului 

(trezorierul) a fost desemnată dl Igor Grosu. 

Materialele depuse au fost verificate şi s-a constatat că acestea corespund rigorilor Codului 

electoral. 

Conform actului de predare-recepționare a documentelor și listelor de subscripție prezentate 

de dna Maia Sandu, Comisia Electorală Centrală a recepționat spre verificare 918 de liste de 

subscripție cu 24938 de semnături ale susținătorilor, numeric declarate de candidat, din 23 de unități 

administrativ-teritoriale de nivelul al doilea, pentru susținerea dnei Maia Sandu în calitate de 

candidat la funcția de Președinte al Republicii Moldova. Totodată, Comisia reține că 40 de liste au 

fost restituite fără a fi supuse verificării, iar 42 liste nu au fost restituite Comisiei. 

În urma verificării autenticității datelor din listele de subscripție, în număr de 918, conţinînd 

24970 semnături, 2789 semnături au fost declarate nule și neavenite. Totodată, s-a stabilit că din 

totalul de semnături procesate, 22181 de semnături se consideră valabile și întrunesc cerințele legale 

pentru susținerea candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova, încadrîndu-se în 

limita cerințelor stabilite în art. 102 alin. (1) și (2) din Codul electoral.  

În același timp, Comisia reține că grupul de inițiativă constituit în susținerea candidatului Maia 

Sandu a respectat prevederile pct. 16 lit. a) al Regulamentului privind finanțarea grupurilor de 

inițiativă, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 114 din 18 august 2016, și la 24 septembrie 2016 a depus 

raportul privind fluxul mijloacelor bănești. Potrivit informației conținute în raport, grupul de 

inițiativă, în perioada de activitate, a acumulat venituri sub forma de donații din partea persoanelor 

juridice în sumă de 59691,55 lei și a efectuat cheltuieli pentru publicitate, materiale promoționale, 

combustibil, servicii bancare și materiale (rechizite de birou) în sumă totală de 59691,55 lei. 

Potrivit pct. 18 din regulamentul precitat, instituția bancară, în care este deschis contul cu 

mențiunea „Destinat grupului de inițiativă”, va informa săptămînal, în ziua de vineri,  precum și la 

cerere, Comisia Electorală Centrală despre mijloacele bănești virate în acest cont, conform 

modelului prezentat în anexa nr. 5 la regulament. Contrar prevederilor sus-citate, instituția bancară 

unde a fost deschis contul bancar cu mențiunea „Destinat grupului de inițiativă” a prezentat, într-o 

altă formă decît cea stabilită la anexa nr 5 din regulamentul menționat, o informație unică privind 

fluxul mijloacelor bănești în contul „Destinat grupului de inițiativă” pentru perioada 13 - 28 

septembrie 2016 la data de 28 septembrie 2016, însă urma să prezinte informația atît la data de 16, 

cît și 23 septembrie curent.  

La data de 28 septembrie curent, la Comisie a fost depus certificatul bancar din care reiese 

închiderea contului „Destinat grupului de inițiativă” de către grupul de inițiativă pentru susținerea 

candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova, dna Maia Sandu, constituit de către 

Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”. 

 Pornind de la faptul că prevederile legale ce țin de desemnarea și înregistrarea candidatului 

la funcția de Președinte al Republicii Moldova au fost respectate, în temeiul art. 13, 15, 18, 26, 38 

alin. (2) lit. a), 41, 44, 48 alin. (4), 100, 101 și 102 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 

1997 și în conformitate cu prevederile Regulamentului privind particularitățile de desemnare și 

înregistrare a candidaților la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova, aprobat 

prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 113 din 18 august 2016, și a Regulamentului privind 

modul de întocmire, autentificare, prezentare şi verificare a listelor de subscripţie, aprobat prin 

hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2682 din 1 octombrie 2014, Regulamentului privind 

finanțarea grupurilor de inițiativă, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 114 din 18 august 2016, Comisia 

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

 

1. Se înregistrează dna Maia Sandu în calitate de candidat la funcţia de Președinte al Republicii 

Moldova din partea Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” pentru alegerile prezidențiale 

din 30 octombrie 2016. 

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

funcția de Președinte al Republicii Moldova din 30 octombrie 2016  – cuvîntul /pas/ - acronim al 

denumirii depline a partidului scris în limba română cu litere mici, cu fontul Verdana/Tahoma, 

încadrat între slash-uri. 
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3. Se confirmă în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală 

Centrală pentru perioada campaniei electorale dl Sergiu Litvinenco. 

4. Se confirmă în calitate de persoană responsabilă de finanţe (trezorier) dl Igor Grosu.  

5. Se ia act de raportul grupului de inițiativă privind fluxul mijloacelor bănești conform 

situației din 24 septembrie 2016, constatîndu-se ca fiind întocmit în corespundere cu prevederile 

Regulamentului privind finanțarea grupurilor de inițiativă, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 114 din 

18 august 2016. 

6. Se atenționează Banca Comercială Română Chișinău S.A., filiala nr. 2, pentru nerespectarea 

pct. 18 din Regulamentul privind finanțarea grupurilor de inițiativă, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 

114 din 18 august 2016.  

7. 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 ședinței a solicitat membrilor comisiei să pună întrebări și să înainteze propuneri 

la proiectul de hotărîre. 

 

DEZBATERI: 

Dl Maxim Lebedinschi – l-a întrebat pe dl Grosu dacă, împreună cu trezorierul, au făcut cunoștință 

cu Regulamentul privind finanțarea grupurilor de inițiativă. 

Dl Igor Grosu – a confirmat că au făcut. 

Dl Maxim Lebedinschi – a precizat că prin Regulament se interzice virarea unor sume de bani după 

predarea listelor de subscripție. 

Dl Igor Grosu – a precizat că grupul de inițiativă a efectuat plățile în momentul în care a primit 

conturile de la agenții economici contractați. 

Dl Maxim Lebedinschi – a precizat că listele au fost depuse la CEC pe 22 septembrie curent, iar în 

dimineața zilei de 29 septembrie a primit o notă informativă de la banca unde a fost deschis contul 

respectivului grup de inițiativă, în care sînt indicate diferite sume achitate de grupul de inițiativă 

după data de 22 septembrie 2016. De asemenea, raportorul M. Lebedinschi a afirmat că aceste 

abateri de la Regulament ar putea fi motiv de anulare a înregistrării candidatului Maia Sandu, însă 

întrucît nu dorește un asemenea lucru, ar trebui cel puțin de sesizat organele de drept. 

Dl Sergiu Gurduza – a întrebat dacă raportorul este pregătit să prezinte proiectul de hotărîre pentru 

ședință. 

Dl Maxim Lebedinschi – a precizat că a dorit să facă doar anumite precizări și a menționat că 

proiectul de hotărîre este unul colectiv, elaborat în comun cu funcționarii Aparatului CEC, iar 

constatările care se regăsesc în punctul 5 le-a făcut în ziua curentă, în urma informației primite de 

la Banca Comercială Română. Explicațiile pe care le-a prezentat în timpul raportării proiectului de 

hotărîre, s-au bazat doar pe respectiva informație primită de la bancă. 

Dl Iurie Ciocan – a întrebat raportorul dacă informațiile parvenite de la BCR pot influența varianta 

finală a proiectului de hotărîre. 

Dl Maxim Lebedinschi – a precizat că va insista asupra sesizării organelor de drept cu privire la 

situația ce ține de finanțarea neregulamentară a grupurilor de inițiativă în campaniile electorale. 

Dl Vasile Gafton – a sugerat ca situația creată trebuie clarificată pe interior, iar ulterior, la 

necesitate, să fie sesizate organele competente, astfel încît toți concurenții electorali să fie tratați în 

mod egal de către membrii CEC. Comisia nu trebuie să fie părtinitoare față de anumiți concurenți 

electorali. 

Dl Maxim Lebedinschi – a răspuns că proiectul de hotărîre nu conține un punct cu privire la 

sesizarea organelor de drept.  

Dl Iurie Ciocan – a respins acuzațiile dlui Vasile Gafton precum că membrii CEC nu au fost 

imparțiali față de toți concurenții electorali în perioada înregistrării acestora în cursa electorală și a 

precizat că CEC a aplicat legislația electorală în mod corect față de toți candidații la examinarea 

dosarelor depuse. 

Dl Sergiu Gurduza – i-a reproșat raportorului că nu poate afirma că dînsul nu a participat la 

elaborarea proiectului de hotărîre, din moment ce semnătura sa se găsește pe toate materialele 

proiectului. 
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Dl Maxim Lebedinschi – a răspuns că membrii CEC au semnat nota informativă și nu proiectul de 

hotărîre. 

Dna Alina Russu – a precizat că nota informativă de la proiectul de hotărîre se referă la procesul 

de verificare a listelor de subscripție, nu la aspectele financiare. 

Dl Sergiu Gurduza – a replicat că afirmațiile făcute în ședințe precum că proiectul este pregătit de 

către Aparatul CEC, se referă doar la proiectele prezentate în locul altor raportori. 

Dna Rodica Ciubotaru – l-a întrebat pe dl I. Grosu care este soarta a 42 de liste de subscripție 

nerestituite. 

Dl Igor Grosu – a afirmat că o parte dintre acestea au fost pierdute, iar o altă parte încă se colectează 

în teritoriu și vor fi ulterior restituite CEC. 

Dl Iurie Ciocan – a întrebat raportorul dacă în cadrul verificării listelor de subscripție s-au găsit 

semnături ale unor persoane decedate. 

Dl Maxim Lebedinschi – a afirmat că au fost depistate 5 cazuri de astfel de semnături, însă acestea 

n-au fost contabilizate. 

Dna Alina Russu – a precizat că greșelile în activitatea financiară a grupului de inițiativă țin de 

eroarea instituției bancare și a întrebat conducătorul grupului de inițiativă dacă într-adevăr au 

efectuat careva transferuri după data de 22 septembrie, cînd a fost depus doasrul la CEC. 

Dl Igor Grosu – a precizat că au fost făcute doar plăți cu întîrziere, deoarece cu întîrziere au primit 

conturile de la agenții economici contractați. 

Dl Maxim Lebedinschi – a întrebat la ce dată a primit grupul de inițiativă combustibilul de la 

Rompetrol SA. 

Dl Igor Grosu – a precizat că potrivit transferului efectuat. 

Dl Maxim Lebedinschi – a precizat că de facto s-a întîmplat la data de 23 septembrie. 

Dl Vladimir Șarban –  de procedură, a îndemnat membrii CEC să țină cont de prevederile 

regulamentare, și anume posibilitatea de a deschide sau a nu deschide un cont bancar. Totodată, în 

cazul în care un grup de inițiativă a deschis un cont bancar, Comisia trebuie să fie corectă față de 

toate grupurile de inițiativă.  

Dl Vasile Gafton – a susținut îndemnul dlui V. Șarban, și a precizat că toți concurenții electorali 

trebuie să fie tratați imparțial. 

Dl Iurie Ciocan – a  reiterat disocierea dumnealui față de afirmațiile făcute în ședință de dl V. 

Gafton. 

Dl Maxim Lebedinschi – a precizat că în procesul de examinare a dosarelor, acesta este primul caz 

de încălcare a regulilor de finanțare, iar informația suplimentară prezentată nu poate împiedica 

supunerea la vot a respectivului proiect. 

Dna Alina Russu –  a afirmat că dreptul concurentului electoral de a nu deschide un cont bancar 

este stabilit în Codul electoral. În cazul acestui grup de inițiativă, eroarea aparține de facto băncii și 

nu grupului de inițiativă. 

Dl Maxim Lebedinschi – a îndemnat să fie susținut proiectul de hotărîre prezentat. 

 

Președintele a supus votului proiectul de hotărîre. 

La momentul votării, dl Andrei Volentir, lipsește din sala de ședințe. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 316 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 

 

 

4. S-A AUDIAT: 

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

înregistrarea dlui Igor Dodon în calitate de candidat la funcţia de Președinte al Republicii Moldova, 

desemnat de către Partidul Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”, a simbolului 
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electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală 

şi a persoanei responsabile de finanţe (trezorierul)”:  

 

„La 23 septembrie 2016, dl Igor Dodon, candidat la funcţia de Președinte al Republicii 

Moldova, desemnat de către Partidul Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”, a depus 

la Comisia Electorală Centrală demersul de înregistrare în calitate de candidat la alegerile 

prezidențiale din 30 octombrie 2016, cu următoarele documente anexate: 

 a) listele de subscripție numerotate și sistematizate; 

 b) datele biografice ale candidatului; 

 c) declaraţia candidatului privind consimţămîntul de a candida la alegerile pentru funcţia 

de Președinte al Republicii Moldova, conţinînd şi declaraţia pe propria răspundere despre lipsa 

interdicţiilor legale/judecătoreşti de a candida; 

d) declaraţia candidatului privind averea imobiliară și mobilă, depunerile bancare, hîrtiile de 

valoare, sumele primite ca moştenire şi veniturile din ultimii 2 ani precedenţi anului în care se 

efectuează alegerile, precum şi sursele acestor venituri, inclusiv veniturile din fondurile de investiţii, 

sub formă de dobîndă, din darea în arendă a proprietăţii etc.; 

e) certificatul de sănătate al candidatului pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, 

eliberat de instituţia medicală la care acesta se află în evidenţă; 

f) copia de pe actul de identitate al candidatului, cu fişa de însoţire; 

g) demersul privind desemnarea reprezentantului cu drept de vot consultativ al candidatului 

în Comisia Electorală Centrală; 

h) demersul privind desemnarea persoanei responsabile de finanțele candidatului (trezorierul). 

Comisia constată că declarația despre suspendarea, pe durata campaniei electorale, a funcţiilor 

deţinute pentru persoanele care cad sub incidența art. 13 alin. (3) din Codul electoral nu trebuie să 

fie depusă, deoarece funcția de deputat, deținută la moment de către dl Igor Dodon, nu cade sub 

incidența acestor prevederi legale.  

La setul de documente prezentat Comisiei este anexat simbolul electoral al candidatului Igor 

Dodon, în vederea imprimării în buletinul de vot – o stea cu cinci raze, egale după unghi, care se 

formează din linii cu lungime egală sub unghi de 36 grade în fiecare vîrf, reliefată și divizată în 10 

segmente. Unul din vîrfuri este îndreptat perpendicular în sus, sub unghi de 90 de grade față de linia 

orizontală. Fiecare din vîrfurile stelei fiind împărțit în două segmente, este colorat în două culori cu 

consecutivitatea conform acelor ceasornicului: alb, negru. 

În calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ al candidatului în Comisia Electorală 

Centrală a fost desemnat dl Filipov Vadim, pentru care a fost prezentat actul ce atestă deținerea 

studiilor superioare juridice. În calitate de persoană responsabilă de finanţele candidatului 

(trezorierul) a fost desemnată dna Rața Olga. 

Materialele depuse au fost verificate şi s-a constatat că acestea corespund rigorilor Codului 

electoral. 

Conform actului de predare-recepționare a documentelor și listelor de subscripție prezentate 

de către dl Igor Dodon, Comisia Electorală Centrală a recepționat spre verificare 862 de liste de 

subscripție cu 25000 de semnături ale susținătorilor, numeric declarate de candidat, din 23 de unități 

administrativ-teritoriale de nivelul al doilea, pentru susținerea dlui Igor Dodon în calitate de candidat 

la funcția de Președinte al Republicii Moldova. Totodată, Comisia reține că 109  liste au fost 

restituite fără a fi supuse verificării, deoarece numărul de semnături depășea plafonul maxim stabilit.  

În urma verificării autenticității datelor din listele de subscripție, în număr de 862, conţinînd 

24971 semnături, 1690 semnături au fost declarate nule și neavenite. Totodată, s-a stabilit că din 

totalul de semnături procesate, 23281 semnături se consideră valabile și întrunesc cerințele legale 

pentru susținerea candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova, încadrîndu-se în 

limita cerințelor stabilite în art. 102 alin. (1) și (2) din Codul electoral.  

Totodată, Comisia reține că grupul de inițiativă constituit în susținerea candidatului Igor 

Dodon a respectat prevederile pct. 16 lit. a) al Regulamentului privind finanțarea grupurilor de 

inițiativă, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 114 din 18 august 2016, și la 26 septembrie 2016 a depus 

raportul privind fluxul mijloacelor bănești. Potrivit informației conținute în raport, grupul de 

inițiativă, în perioada de activitate, a acumulat venituri sub formă de donații din partea persoanelor 

fizice în sumă de 292571.0 lei și a efectuat cheltuieli de publicitate, cheltuieli pentru materiale 
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promoționale, combustibil, servicii bancare și materiale (rechizite de birou) în sumă totală de 

292571,0 lei. 

Instituția bancară unde a fost deschis contul cu mențiunea „Destinat grupului de inițiativă” a 

prezentat informația privind fluxul mijloacelor bănești în contul „Destinat grupului de inițiativă” 

pentru perioada 2- 11 septembrie 2016, la data de 12 septembrie 2016, pentru perioada 12-15 

septembrie 2016, la data de 16 septembrie 2016 și pentru 16 septembrie, la data de 21 septembrie 

2016. La fel, în data de 16 septembrie, la Comisie a fost depus certificatul bancar din care reiese 

închiderea contului „Destinat grupului de inițiativă” de către grupul de inițiativă pentru susținerea 

candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova, dl Igor Dodon, constituit de către 

Partidul Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”. 

Pornind de la faptul că prevederile legale ce țin de desemnarea și înregistrarea candidatului la 

funcția de Președinte al Republicii Moldova au fost respectate, în temeiul art. 13, 15, 18, 26, 38 alin. 

(2) lit. a), 41, 44, 48 alin. (4), 100, 101 și 102 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 

1997 și în conformitate cu prevederile Regulamentului privind particularitățile de desemnare și 

înregistrare a candidaților la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova, aprobat 

prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 113 din 18 august 2016, și a Regulamentului privind 

modul de întocmire, autentificare, prezentare şi verificare a listelor de subscripţie, aprobat prin 

hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2682 din 1 octombrie 2014, Comisia Electorală Centrală 

h o t ă r ă ș t e: 

 

1. Se înregistrează dl Igor Dodon în calitate de candidat la funcţia de Președinte al Republicii 

Moldova din partea Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” pentru 

alegerile prezidențiale din 30 octombrie 2016. 

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

funcția de Președinte al Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 – o stea cu cinci raze, egale 

după unghi, care se formează din linii cu lungime egală sub unghi de 36 grade în fiecare vîrf, 

reliefată și divizată în 10 segmente. Unul din vîrfuri este îndreptat perpendicular în sus, sub unghi 

de 90 de grade față de linia orizontală. Fiecare din vîrfurile stelei fiind împărțit în două segmente, 

este colorat în două culori cu consecutivitatea conform acelor ceasornicului: alb, negru. 

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

Centrală pentru perioada campaniei electorale dl Vadim Filipov. 

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

5. Se ia act de raportul grupului de inițiativă privind fluxul mijloacelor bănești conform 

situației din 26 septembrie 2016, constatîndu-se ca fiind întocmit în corespundere cu prevederile 

Regulamentului privind finanțarea grupurilor de inițiativă, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 114 din 

18 august 2016.  

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

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.” 

 

Președintele ședinței a solicitat membrilor comisiei să pună întrebări și să înainteze propuneri la 

proiectul de hotărîre. 

 

DEZBATERI:  

Dna Alina Russu – a întrebat conducătorul grupului de inițiativă dacă confirmă colectarea a 

peste 300 mii de semnături. 

Dl Vlad Batrîncea, conducatorul grupului de inițiativă – a confirmat că în cadrul partidului a 

fost efectuat un sondaj intern, însă aceste semnături nu au fost colectate pe blanchetele listelor de 

subscripție eliberate de CEC, 

  

Președintele a supus votului proiectul de hotărîre. 

La momentul votării, dl Andrei Volentir, lipsește din sala de ședințe. 

 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___. 
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S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

Hotărîrea nr. 317 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți.  

 

Dl Sergiu Gurduza – a solicitat președintelui Comisiei să i se returneze raportul secret 

întocmit de grupul de lucru nr. 6, care se păstrează probabil în safeul președintelui. În caz contrar, 

va boicota toate ședințele CEC. 

Dl Iurie Ciocan – a precizat că în cadrul Comisiei niciodată nu au existat și nici nu au cum 

să existe documente cu parafa „Secret”. 

Dna Alina Russu – a afirmat că într-adevăr CEC nu dispune de prerogativa de a deține 

documente cu parafa „Secret”. 

Dl Vladimir Șarban – a rugat să se facă lumină în această situație confuză și a altercațiilor 

verbale, în special pentru mass-media, și a cerut o pauză în ședință.  

 

Dl Sergiu Gurduza – a părăsit ședința Comisiei. 

 

Președintele a supus votului propunerea. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____3____, Contra ____2____, Abținere___2___. 

 

Propunerea nu a fost susținută de membrii CEC. 

 

5. S-A AUDIAT: 

Raportorul Veaceslav Agrigoroae – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Pentru 

completarea Instrucţiunii cu privire la procedura de vot cu urna mobilă, aprobată prin hotărîrea 

Comisiei Electorale Centrale nr. 3391 din 30 iulie 2010”:  

„În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. c) din Codul electoral și art. 59, 61 din Legea 

nr. 317 din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului și ale altor autorități ale 

administrației publice centrale și locale, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e: 

 

1. Instrucţiunea cu privire la procedura de vot cu urna mobilă, aprobată prin hotărîrea 

Comisiei Electorale Centrale nr. 3391 din 30 iulie 2010 se completează după cum urmează: 

1) la punctul 4, în propoziția a doua după sintagma ”persoanei respective” se introduce prin 

virgulă următorul text ”la rubrica ”Notă”;     

2) punctul 14 după sintagma ”alegerilor parlamentare” se completează prin virgulă cu 

cuvîntul ”prezidențiale”;  

3) în Anexele nr. 2, 3 și 4 din Instrucțiune, după cuvintele ”alegeri parlamentare” se introduc 

prin virgulă cuvintele ”alegeri prezidențiale”. 

 

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 a supus votului proiectul de hotărîre. Membri prezenți: 7 (șapte). 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 318 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 
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6. S-A AUDIAT: 

Raportorul Maxim Lebedinschi – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Pentru 

modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 2811 din 24 octombrie 2014 „Privind 

condițiile de organizare a întîlnirilor electorale”:  

 

„În temeiul art. 18 alin. (2), art. 26 alin. (1) lit. b) din Codul electoral și art. 59, 61 din Legea 

nr. 317 din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului și ale altor autorități ale 

administrației publice centrale și locale, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e: 

 

1. Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2811 din 24 octombrie 2014 ”Privind 

condițiile de organizare a întîlnirilor electorale” se modifică, după cum urmează: 

1) din preambulul hotărîrii, textul ”pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014” se 

exclude;   

 2) după punctul 3 se introduce un nou punct ”4” cu următorul conținut: 

    ”4. Condițiile stabilite prin prezenta hotărîre se aplică în modul corespunzător pentru toate 

tipurile de alegeri”; 

3) punctul 4 devine punctul 5.    

 

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 a supus votului proiectul de hotărîre. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 319 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 

 

 

7. S-A AUDIAT: 

Raportorul Veaceslav Agrigoroae – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „cu 

privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Hîncești”:  

 

„Consiliul raional Hîncești, prin decizia nr. 04/37 din 17 august 2016, a ridicat, în legătură 

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

consilierului Buruiană Alexandru ales pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova. 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 raional Hîncești îi revine candidatului supleant Megherea Alexandru de 

pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Hîncești 

din 03 iulie 2015.  

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

1997 şi în conformitate cu pct. 18 lit. c) şi 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 vacanța unui mandat de consilier în Consiliul raional Hîncești. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul raional Hîncești, candidatului supleant 

Megherea Alexandru de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Megherea Alexandru asupra obligaţiei de a respecta termenul 

de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției 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.” 
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Președintele a supus votului proiectul de hotărîre. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 320 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 

 

 

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

 

 

 

Președintele ședinței                                                                                                   Alina RUSSU 

 

 

Secretarul ședinței                                                                                Veaceslav AGRIGOROAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ex.: Cristina Angheli 

Tel. 022-251-462 


