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PROCES-VERBAL nr. 225 

al ședinței ordinare 

din 21.11.2014, ora 15.00 

 

Statut ședință: deliberativă 

Președinte al ședinței: dl Iurie Ciocan (pct. 1 – 3), dl Ștefan Urîtu (pct. 4 – 24) 

Secretar al ședinței: dl Andrei Volentir 

 

 

Președintele de ședință, I. Ciocan, a constatat prezența tuturor celor 9 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 CEC, reprezentanților concurenților electorali să facă 

propuneri la ordinea de zi ce conține 23 puncte. 

 

AU ÎNAINTAT PROPUNERI LA ORDINEA DE ZI: 

A. Volentir – A propus reexaminarea demersului Partidului Comunist Reformator din Moldova 

(în continuare – PCR) în legătură cu faptul că ședința de dimineață la care s-a examinat acest 

demers, din motive tehnice, nu a fost înregistrată audio și video și din această cauză nu va fi 

posibilă întocmirea procesului-verbal. Este vorba de 2 demersuri, primul – prin care se solicită 

concretizarea expunerii simbolului electoral pentru imprimare în buletinul de vot, al doilea – 

vizează modificări în lista de candidați. A precizat că se referă la acel demers care vizează 

simbolul electoral, nr. 2804, al doilea este sub nr. 9852 de concretizare. A propus să se includă 

examinarea acestui demers la nr. 1 pe ordinea de zi.  

M. Bușuleac – A anunțat că vrea să prezinte la Diverse o informație și o propunere pentru ședința 

următoare.  

I. Ciocan – A anunțat că va fi prezent în ședință numai 2 ore, după care ședința va fi condusă de dl 

Șt. Urîtu.  

V. Moțarschi – Vizavi de prima chestiune. S-a votat sau nu dimineața proiectul de hotărîre pe 

care toți îl cunoaștem? Și dacă s-a votat, cu cîte voturi pro și cîte contra? 

I. Ciocan – În cadrul raportului acest lucru va fi văzut și anunțat. 

Lilian Deliu (reprez. PDM) – A solicitat amînarea examinării contestației nr. 9/98 pe care a 

depus-o la 18.11.2014, întrucît Inspectoratul de Poliție Criuleni a dat răspuns numai la 1 subiect 

din cele 2 la care a solicitat răspuns. 

V. Gafton – Ca raportor al proiectului pe marginea acestei contestații, a menționat că îi este totul 

clar și, în afară de asta, expiră termenul de examinare, deci nu vede necesitatea amînării. 

 

Președintele de ședință a supus votului proiectul ordinii de zi completat cu un punct (sub nr. 1) cu 

privire la examinarea demersului înaintat de PCR și care conține, după completare, 24 puncte:  

 

ORDINEA DE ZI: 
 

1. Pentru modificarea unor hotărîri ale Comisiei Electorale Centrale 

Raportor: Svetlana Guțu 
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2. Cu privire la votarea alegătorilor din comuna Corjova, raionul Dubăsari, la alegerile 

parlamentare 30 noiembrie 2014 

Raportor: Alexandru Simionov 

3. Cu  privire la contestația nr. AP 9/98 din 18 noiembrie 2014 a dlui Lilian Deliu, 

reprezentantul cu drept de vot consultativ al Partidului Democrat din Moldova în Comisia 

Electorală Centrală   

Raportor: Vasile Gafton 

4. Cu  privire la contestația nr. AP 9/99 din 18 noiembrie 2014 a dlui Lilian Deliu, 

reprezentantul cu drept de vot consultativ al Partidului Democrat din Moldova în Comisia 

Electorală Centrală  (cu PSRM) 

Raportor: Vadim Moțarschi 

5. Pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 2701 din 10 octombrie 2014 

„Cu privire la constituirea Consiliului electoral de circumscripție electorală raională 

Anenii Noi nr. 4”   

Raportor: Alexandru Simionov 

6.  Pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 2740 din 10 octombrie 2014 

 „Cu privire la înregistrarea candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii 

Moldova din partea Partidului Politic Mișcarea Populară Antimafie, a simbolului electoral 

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

și a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)”. 

Raportor: Ștefan Urîtu 

7.   Pentru modificarea anexei la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2746 din 10 

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

Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Comuniștilor din Republica 

Moldova, a simbolului electoral și confirmarea reprezentantului cu drept de vot 

consultativ în Comisia Electorală Centrală și a persoanei responsabile de finanțe 

(trezorierul)” 

Raportor: Vasile Gafton  

8. Pentru modificarea anexei la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2747 din 10 

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

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

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

a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)” 

Raportor: Alexandru Simionov 

9. Pentru modificarea anexei la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2749 din 13 

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

Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic „PATRIA”, a simbolului 

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

Centrală și a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)” 

Raportor: Vasile Gafton 

10. Cu privire la avertizarea concurentului electoral Partidul Politic  „Patrioții Moldovei” 

pentru neprezentarea în termen a raportului privind fluxul mijloacelor bănești pe parcursul 

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

16 noiembrie 2014 

Raportor: Andrei Volentir 

11. Cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea concurentului electoral 

Partidul Politic „PATRIA” în secțiile de votare constituite în afara Republicii Moldova în 

vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 

Raportor: Svetlana Guțu 

12. Cu privire la acreditarea unui observator național din partea Asociației obștești 

„COALIȚIA NEDISCRIMINARE”   în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 

30 noiembrie 2014 
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Raportor: Svetlana Guțu 

13. Cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea concurentului electoral 

Partidul Liberal în secțiile de votare constituite în afara Republicii Moldova în vederea 

monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 

Raportor: Svetlana Guțu 

14. Cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „Promo-

LEX” în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014  

Raportor: Svetlana Guțu 

15. Cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Ambasadei Republicii 

Federale Germania în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor parlamentare 

din 30 noiembrie 2014 

 Raportor: Svetlana Guțu 

16. Cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Senatului Republicii 

Polone în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014  

Raportor: Svetlana Guțu 

17. Cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Ambasadei Republicii 

Turcia în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 

30 noiembrie 2014 

 Raportor: Svetlana Guțu 

18. Cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Seimului Republicii 

Polone în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 

Raportor: Svetlana Guțu 

19. Cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Ambasadei Statelor Unite 

ale Americii în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 

30 noiembrie 2014 

Raportor: Svetlana Guțu 

20. Cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Consiliului Adunării 

Interparlamentare a Statelor-membre ale CSI în vederea monitorizării alegerilor 

parlamentare din 30 noiembrie 2014  

Raportor: Svetlana Guțu 

21. Cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Adunării Parlamentare a 

OSCE în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 

Raportor: Svetlana Guțu 

22. Cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Ambasadei Republicii 

Lituania în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 

30 noiembrie 2014    

Raportor: Svetlana Guțu 

23. Cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Biroului OSCE pentru 

Instituții Democratice și Drepturile Omului (OSCE/BIDDO) în vederea monitorizării 

alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 

Raportor: Svetlana Guțu 

24. Privind suspendarea executării unor hotărîri ale Comisiei Electorale Centrale 

Raportor: Vadim Moțarschi 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

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

 

Ordinea de zi ce conține 24 puncte a fost aprobată cu votul majorității membrilor CEC. 

 

Președintele de ședință, I. Ciocan, a anunțat că raportor pentru prima chestiune de pe ordinea de zi 

va fi dna Svetlana Guțu. 
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E. Răducan a solicitat să le fie dat și celorlalți membri proiectul hotărîrii să vadă ce scrie acolo, 

așa cum se face de regulă. 

Președintele de ședință a menționat că proiect nu este, se va discuta în ședință publică și nu este 

obligația de a prezenta un proiect pregătit.  

 

1. S-A AUDIAT: 

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

unor hotărîri ale Comisiei Electorale Centrale”: 

”În data de 20 noiembrie 2014 la Comisia Electorală Centrală a parvenit demersul 

Partidului Politic Partidul Comunist Reformator din Moldova, prin care se solicită concretizarea 

simbolului electoral din buletinul de vot. 

În temeiul art. 18, art. 26 și art. 48 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, 

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

1. În anexa la hotărîrea nr. 2920 din 11 noiembrie 2014 „Cu privire la aprobarea modelului 

și textului buletinului de vot pentru alegerea Parlamentului Republicii Moldova din 30 noiembrie 

2014”, cu modificările ulterioare, în partea stîngă a celui de-al 6-lea patrulater, simbolul care 

reprezintă combinarea imaginilor spicului de grîu și a ciocanului intersectate și imaginea unei stele 

care se amplasează între partea bombată a ciocanului și muchia ascuțită a spicului de grîu se 

înlocuiește cu simbolul care reprezintă combinarea imaginilor de culoare neagră a spicului de grîu 

și a ciocanului intersectate și imaginea unei stele care se amplasează între partea bombată a 

ciocanului și muchia ascuțită a spicului de grîu pe un fundal alb pătrat. 

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

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

Președintele de ședință a propus membrilor să pună întrebări raportorului. 

 

AU PUS ÎNTREBĂRI: 

V. Moțarschi – Cînd ați propus ordinea de zi s-a vorbit despre 2 demersuri, dar în proiect se face 

referire numai la un demers. Trebuie să știm despre ce demersuri este vorba? 

I. Ciocan – De fapt, sînt 2 demersuri, unul a parvenit ieri, iar al doilea azi, cu un conținut aproape 

identic.  

E. Răducan – Demonstrați-ne și nouă cum va arăta acest simbol deja după modificare.  

S. Guțu – A transmis membrilor mostra simbolului. 

E. Răducan – A observat că fundalul e alb pătrat și a solicitat să fie explicat ce anume s-a 

schimbat în descrierea simbolului. 

I. Ciocan (către raportor) – Pentru a da un răspuns mai adecvat, spuneți de unde vine această 

descriere a simbolului. Este o solicitare a cuiva sau dvs. ați descris simbolul? 

S. Guțu – Descrierea simbolului vine de la PCR, e solicitarea acestui concurent.  

V. Moțarschi – Nu vi se pare că descrierea nu corespunde desenului grafic? 

S. Guțu – Ceea ce au descris aceea am prezentat. 

A. Simionov – În afară de demers, există vreo decizie a organului colegial care a aprobat simbolul 

în momentul înregistrării? Din cîte știm, simbolul a fost înaintat și aprobat în cadrul ședinței 

organului colegial al partidului. 

I. Ciocan – În baza cărei solicitări s-a pregătit proiectul de hotărîre? 

S. Guțu – Proiectul de hotărîre s-a pregătit în baza demersului PCR semnat de președintele acestui 

partid. 

I. Ciocan (către raportor) – Pentru a-i da un răspuns complet dlui A. Simionov, spuneți dacă există 

sau nu o hotărîre a organului colegial al partidului respectiv privind modificarea simbolului. 

S. Guțu – Nu există la moment. 

Șt. Urîtu – Cum e descris simbolul în statutul PCR? 

S. Guțu – În statutul PCR este scris exact ceea ce este dat în proiectul de hotărîre pe care l-am 

citit. 
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I. Ciocan – Eu am să răspund. În statut se spune că simbolul e plasat pe fundal roșu. Dar știm că 

se poate solicita de către concurentul electoral și un alt simbol, decît cel din statut care este al 

partidului. 

V. Moțarschi – Spuneți, vă rog, dacă ieri a fost cineva de la partidul respectiv să semneze 

modelul buletinului de vot pentru imprimare și, dacă a semnat, ce a semnat, cu fundal negru sau 

alb? 

I. Ciocan – Eu am coordonat procedura de contrasemnare a buletinului de vot de concurenții 

electorali. Reprezentantul PCR a fost, a semnat, păstrîndu-și rezerva de modificare, și după asta în 

scurt timp a depus demersul de modificare a fundalului. 

A. Simionov – Prezentați, vă rog, demersul de înregistrare a partidului cu descrierea simbolului. 

Alina Russu (reprez. PCRM) – Vă rog, dați citire simbolului care va fi imprimat în buletin. 

Acesta e simbolul statutar al partidului sau este simbolul electoral al acestui concurent electoral? 

S. Guțu – Este aceeași descriere, se solicită numai inversarea culorilor. 

I. Ciocan – În statut se spune că spicul, ciocanul, steaua sînt plasate pe un fundal de culoare roșie. 

În solicitarea de modificare, acum se menționează că aceleași elemente se plasează pe fundal alb. 

Șt. Urîtu – Spuneți, vă rog, dacă alți concurenți electorali au solicitat modificarea simbolului și 

dacă s-au acceptat cererile lor? 

I. Ciocan – Modificări pot fi solicitate în termenul legal stabilit. Am avut chiar ieri o solicitare de 

modificare a simbolului din partea concurentului electoral PP ”Patria” și în ședința de ieri a fost 

adoptată o hotărîre prin care a fost modificat simbolul acestui concurent. Și simbolul Uniunii 

Centriste a fost modificat anterior. 

A. Russu – În cazul în care statutul partidului prevede un simbol electoral altul decît cel statutar, 

nu credeți că el trebuie să fie aprobat prin decizia organului colegial? Și în acest sens, de vreme ce 

statutul acestui partid a fost înregistrat la data de 23 prin decizia Ministerului Justiției și această 

decizie a fost suspendată de Curtea de Apel, cum se fac modificări la un simbol electoral, dacă 

însuși concurentul juridic este suspendat?  

S. Guțu – Este aceeași descriere a simbolului de la momentul înregistrării concurentului, ei 

solicită numai schimbarea spectrului de culori. 

 

Președintele de ședință a constatat lipsa propunerilor la proiect, după care a oferit cuvîntul pentru a 

dezbate proiectul. 

 

DEZBATERI: 

V. Moțarschi – Nu este de bună-credință intenția de a-ți modifica simbolul ca acesta să semene cu 

simbolul altui partid. La PCRM simbolul este pe fundal alb și la PCR se intenționează să fie pe 

fundal alb. În afară de aceasta, este periculoasă modificarea în ajun de alegeri. Mai mult, vizavi de 

asemănarea simbolurilor s-a mers în instanță și nu este exclus că anume acest fundal negru, care îl 

deosebește de PCRM, i-a și determinat pe judecători să considere admisibilitatea acestuia, la 

PCRM fundalul fiind alb. Dacă se scoate fundalul negru, care și azi provoacă confuzie, acum, 

după scoaterea fundalului negru și înlocuirea cu un fundal alb, confuzia va fi și mai mare. Și mai 

este un lucru, depinde cine solicită această modificare. În cazul unui simbol statutar, votat de 

organele de conducere ale partidului la adunarea generală a partidului, mi se pare inadmisibil ca 

doar președintele partidului, care este organ unipersonal, să solicite această modificare, fără o 

coordonare cu organele colegiale ale entității respective.  

V. Modrîngă – Curtea Supremă de Justiție (în continuare – CSJ) s-a pronunțat în această 

problemă spunînd că e dreptul partidului să aibă acest simbol. Referitor la culori, practica ne arată 

că în alegeri concurenții își ajustează culorile, ca simbolul să fie clar pentru alegători. Este dreptul 

lor să facă acest lucru. Și tot concurentul electoral este în drept să acționeze CEC în instanță, dacă 

nu este de acord cu hotărîrea CEC, și nu cu decizia terților. 

A. Russu – Abordarea este mult mai mult decît evidentă. Nu punem la îndoială dreptul 

concurentului electoral de a participa în campania electorală, dreptul de a fi ales, ba mai mult, 

dreptul de a-și modifica simbolul electoral, toate acestea cu condiția respectării drepturilor altor 
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concurenți electorali, or, mai întîi de toate, trebuie respectată legislația în vigoare. Atît CE, cît și 

Legea cu privire la partidele politice nu permite identitatea de simboluri, denumiri, atribute etc. 

Fac apel la rațiunea dvs., sînt convinsă că experiența și abilitățile dvs. vă vor ghida să luați o 

decizie corectă. Or, prin modificarea simbolului, alegătorii vor fi și mai mult induși în eroare, din 

cauza similitudinii simbolurilor ei nu își vor putea exercita liber voința de a alege. 

 

Președintele de ședință a supus votului proiectul prezentat. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____3____, Contra ____3_____, S-au abținut ___3___. 

 

Proiectul nu a fost aprobat. 

 

2. S-A AUDIAT: 

Raportorul Alexandru Simionov – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

votarea alegătorilor din comuna Corjova, raionul Dubăsari, la alegerile parlamentare din 30 

noiembrie 2014”: 

”Prin hotărîrea nr. 3 din 22 octombrie 2014, modificată prin hotărîrea nr. 5/1 din 3 

noiembrie 2014, a Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Dubăsari nr. 15, a 

fost constituită secția de votare nr. 5 din comuna Corjova, r-nul Dubăsari, amplasată în Liceul 

teoretic „Mihai Eminescu”. 

La 7 noiembrie 2014, la Comisia Electorală Centrală a parvenit un demers din partea 

primarului comunei Corjova, raionul Dubăsari, prin care acesta solicită strămutarea secției de 

votare nr. 15/3 de pe teritoriul comunei Corjova, raionul Dubăsari. 

Ținînd cont de faptul că pe parcursul ultimilor ani autoritățile neconstituționale de la 

Tiraspol au blocat prin diverse metode participarea alegătorilor din această localitate la scrutine și 

în vederea garantării dreptului de vot al alegătorilor din această localitate, se consideră necesară 

reamplasarea secției de votare nr. 15/3 din comuna Corjova în incinta Primăriei satului Cocieri, 

raionul Dubăsari. 

Luînd în considerare cele expuse și în temeiul art. 18 și 26 din Codul electoral nr. 1381–

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

1. În hotărîrea nr. 3 din 22 octombrie 2014, modificată prin hotărîrea nr. 5/1 din 3 

noiembrie 2014 a Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Dubăsari nr. 15 „Cu 

privire la constituirea secțiilor de votare în circumscripția electorală raională Dubăsari nr. 15” 

textul „Liceul teoretic „Mihai Eminescu”, str. Țărmului 2b, tel. 0 (248) 52450” din rubrica 

„Adresa localului pentru votare și modul de contactare pentru relații” se înlocuiește cu textul 

„satul Cocieri, Primăria, str. Renașterii, nr. 68, tel. 52244”. 

2. Se obligă administrația publică locală a comunei Cocieri ca în termen de 3 zile să pună 

la dispoziția Biroului electoral al secției de votare nr. 15/3 localul specificat la punctul 1 al 

prezentei hotărîri. 

3. 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”. 

 

Raportorul A. Simionov a menționat că propune completarea pct. 2 din proiect în sensul stabilirii 

unui termen de 3 zile pentru reamplasarea secției de votare. 

 

AU PUS ÎNTREBĂRI: 
I. Ciocan – Prima întrebare: de ce este necesar acest termen? Și a doua întrebare: de ce anume 

acest sediu, pentru că în versiunile de lucru s-a examinat și o altă locație? 

A. Simionov – Da, s-a examinat posibilitatea amplasării secției de votare în sediul Inspectoratului 

Fiscal de Stat Dubăsari, dar încăperea este prea mică, din care cauză nu va fi posibilă activitatea 

normală a biroului electoral. Mai mult ca atît, pentru alegerile din 2010 și 2011 în sediul Primăriei 
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a fost amplasată secția de votare pentru alegătorii din Corjova. În ceea ce privește termenul de 3 

zile, deoarece pînă în ziua alegerilor a rămas o săptămînă și va fi nevoie de organizat activități 

logistice de amenajare a secției de votare, consider că e nevoie de stabilit acest termen. 

I. Ciocan – Aici, probabil, se are în vedere și timpul necesar pentru conectarea la rețeaua Internet. 

Șt. Urîtu – Dle A. Simionov, ați consultat opinia organelor de drept, de ordine publică? Acum în 

ședință nu este reprezentantul MAI, dar atunci cînd au fost desemnați membrii consiliilor 

electorale, un membru al CEC a pus problema încurajării MAI să asigure logistic și sub alte 

aspecte pacea, securitatea și dreptul la vot. Ați transmis vreo adresă către Comisia Unificată de 

Control? Se pare că este un răspuns din partea lor. Nu credeți că nu are sens să promovați politica 

struțului în această situație? 

A. Simionov – Care e întrebarea? Vreți să ne duceți pe auto blindată acolo? 

Șt. Urîtu – Dacă duminica viitoare cei de la Tiraspol vor veni la Cocieri sa facă show, unde veți 

muta secția de votare atunci? De la alegerile trecute pînă acum s-au tras anumite concluzii, 

inclusiv de către organele de stat, pentru a fi asigurată ordinea, pentru că e vorba de teritoriul 

suveran al RM? Nu putem ceda în fața unor impostori care își permit să facă orice, pentru că noi 

nu sîntem acasă. 

A. Simionov – Ne amintim de alegerile din 2009, atunci biroul secției de votare și sediul secției de 

votare au fost devastate, în 2011 a fost blocat accesul alegătorilor către secția de votare, ne 

amintim de acțiunile prin care a fost pusă în pericol viața alegătorilor și a funcționarilor electorali. 

Nu putem risca viața oamenilor. 

 

Nefiind puse alte întrebări, președintele de ședință a oferit cuvîntul pentru a înainta propuneri. 

 

PROPUNERI: 

Șt. Urîtu – A propus respingerea cererii cetățeanului respectiv și lăsarea în vigoare a hotărîrii 

anterioare. 

 

Nefiind înaintate alte propuneri, președintele de ședință a oferit cuvîntul pentru a dezbate 

proiectul. 

 

DEZBATERI: 

Șt. Urîtu – E o greșeală și strategică, și tactică să facem acest lucru. În genere, cred că e o cerere 

inventată. Nu am știut că există o astfel de inițiativă, dacă aș fi știut, aș fi discutat cu acest cetățean 

pentru a-l convinge că nu are rost. Eu vin din acest teritoriu, din Transnistria, eu cunosc dispoziția 

oamenilor care riscă fiind acolo în fiecare zi, inclusiv liceele sînt sub risc. Și dacă noi vom proceda 

așa cum se propune în proiect, pentru că vin niște oameni și pentru că organele de drept nu doresc 

să intervină, să se pregătească din timp... A trecut destul de mult timp de la alegerile precedente și 

nu s-a întreprins nimic, sînt deja mai bine de 20 de ani de cînd noi tot așteptăm. Dacă noi vom 

ceda pas cu pas, aceasta practic este ocupație fără război. Noi sîntem obligați să asigurăm dreptul 

de vot tuturor cetățenilor. Acum se propune, de facto, o derogare. Azi nu văd nici un motiv și nici 

acelea aduse în proiectul de hotărîre nu mă pot convinge de necesitatea mutării secției de votare 

într-un alt sediu. Cunosc oamenii de la Corjova și dacă s-ar fi cercetat, s-ar fi constatat că asta, 

poate, cineva a intrat în cîrdășie cu autoritățile de la Tiraspol, adică ei ca și cum solicită și dacă 

noi, poate, nu vom muta secția, atunci să aibă pretext de a veni să facă show. Dar sînt convins că 

nicio parte nu are nici dreptul, nici interesul să provoace război. Trebuie doar să se întreprindă 

toate măsurile ca atît Comisia Unificată de Control, cît și organele de drept să funcționeze. În acest 

context dl A. Simionov ar fi trebuit să aducă cel puțin răspunsul de la Comisia Unificată de 

Control. 

A. Simionov – Este o vorbă: ”După război mulți eroi”. Contez mult pe rațiunea dvs., pe 

conștientizarea importanței acestui proiect. În afară de asta, stimate coleg, nu știu cînd ultima oară 

ați fost la Corjova, cînd ultima oară ați discutat cu oamenii de la Corjova, cu colegii noștri din 

biroul electoral. Există o îngrijorare serioasă din partea lor. Nu putem pune în pericol viața 
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nimănui. Cine o să răspundă, pentru că noi am considerat nu știu ce și nu știu cum? Repet, după 

război încep să se găsească mulți eroi. 

 

Președintele de ședință a supus votului proiectul în redacția raportorului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

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

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului cu amendamentul propus. 

 

Hotărîrea nr. 2986 a fost aprobată cu votul majorității membrilor CEC. 

 

3. S-A AUDIAT: 

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

contestația nr. AP 9/98 din 18 noiembrie 2014 a dlui Lilian Deliu, reprezentantul cu drept de vot 

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

”La 18 noiembrie 2014 dl Lilian Deliu, reprezentantul cu drept de vot consultativ al 

Partidului Democrat din Moldova (în continuare – PDM) în Comisia Electorală Centrală, a 

depus o contestație prin care arată că afișajul electoral al Partidul Comuniștilor din Republica 

Moldova (în continuare – PCRM) este plasat contrar prevederilor art. 47 alin. (7) din Codul 

electoral și pct.12 din Regulamentul privind modalitatea plasării publicității electorale pe 

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

nr. 3338 din 16 iulie 2010”. 

 

În această parte raportorul și-a întrerupt prezentarea pentru a oferi cuvîntul contestatarului, apoi 

reprezentantului PCRM, pentru a-și susține pozițiile.  

 

Lilian Deliu (reprez. PD) – Confirm sesizarea CEC cu privire la încălcarea Codului electoral 

de către concurentul electoral PCRM, prin aceea că în ziua de 15 noiembrie 2014 în orașul 

Criuleni pe str. Orhei și pe str. 31 August a fost plasată publicitate electorală în favoarea PCRM 

pe stîlpii de electricitate și pe garduri. La 20 octombrie 2014 Primăria orașului Criuleni a emis 

dispoziția cu nr. 108, prin care a stabilit locurile de afișaj electoral, dispoziția respectivă fiind 

anexată la contestația depusă. La pct. 1 din dispoziție sînt enumerate locurile de afișaj, deci, 

prin excludere, în alte locuri decît cele indicate este interzisă publicitatea electorală , astfel fiind 

încălcate prevederile art. 46 (1), 47 (7) CE și  pct. 12 din Regulamentul nr. 3338/2010 al CEC. 

A. Russu (reprez. PCRM) – Credeam că examinarea unor astfel de contestații din teritoriu ține 

de competența altor organe electorale. CE stabilește ierarhia de examinare a contestațiilor. 

Consider că această contestație este depusă neîntemeiat și în calitate de argumente vă amintesc 

că la art. 65 (5) CE se prevede că o contestație trebuie să cuprindă probe. Fotografiile anexate 

la contestație nu cuprind data efectuării lor și, respectiv, nu poate fi dedus cînd a putut fi 

săvîrșită acțiunea de către persoana care se face responsabilă. Contestatarul nu a prezentat vreo 

legătură între persoanele care au lipit afișajul și concurentul electoral ale cărui acțiuni se 

contestă. Azi i-am prezentat raportorului fotografii de la locul contestat, cu data de astăzi, care 

atestă că acest afișaj nu mai este. Din datele din teritoriu prezentate de la Criuleni, confirm că 

acest afișaj a fost scos nemijlocit de administrația locală. Solicit respingerea contestației. 

 

I. Ciocan (către raportor) – Citiți partea motivantă și dispozitivul. 

 

Raportorul, V. Gafton, a dat citire în continuare proiectului:  

”Contestatarul informează că, începînd cu data de 15 noiembrie 2014, în or. Criuleni pe 

străzile 31 August și Orhei pe stîlpi și garduri este plasat afișaj electoral al PCRM și în 

susținerea celor afirmate a anexat la contestație în calitate de probe fotografii de la fața locului. 
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Bazîndu-se pe cele relatate, contestatarul solicită Comisiei avertizarea PCRM  și 

obligarea administrației publice locale să înlăture afișajul electoral plasat cu încălcarea normelor 

electorale. 

Reprezentantul PCRM în Comisia Electorală Centrală, dna Alina Russu, în referința 

depusă solicită respingerea contestației ca nefondată. În argumentarea poziției sale, face trimitere 

la soluțiile date de Comisia Electorală Centrală la examinarea unor astfel de cazuri, fiind invocată 

lipsa dovezilor care ar demonstra legătura cauzală dintre persoanele care au lipit afișele și PCRM. 

De asemenea, autorul referinței consideră că nu este necesară obligarea autorității publice locale să 

înlăture afișajul electoral plasat contrar prevederilor legale, întrucît nu sînt dovezi că autoritatea în 

cauză să eschivează de la o asemenea obligație. 

Examinînd materialele contestației, Comisia consideră că aceasta este întemeiată și 

pasibilă de admitere din următoarele motive. 

În conformitate cu pct.12 din Regulamentul privind modalitatea plasării publicității 

electorale pe panourile publicitare în perioada electorală, emis în temeiul art. 47 alin. (4) din 

Codul electoral, se interzice amplasarea afișelor electorale pe garduri, îngrădiri, stîlpi și alte 

tipuri de construcții, precum și pe dispozitive, utilaje, indiferent de forma de proprietate. 

Din probele depuse reiese clar faptul plasării afișajului electoral al PCRM pe stîlpi și 

garduri, ceea ce este contrar pct. 12 din regulamentul numit, - reprezentînd și o situație 

continuă, respectiv, data afișării la care se referă reprezentantul PCRM nu este una relevantă, 

precum și referirea la practica existentă, or fiecare caz este unul individual și se examinează 

sub toate aspectele prezentate de către părți, iar pentru a face referire la uniformitatea practicii 

aplicării normelor electorale, trebuie să existe o bază pentru aceasta, și anume o hotărîre 

explicativă, care nici nu este prevăzută de legislația actuală. 

Comisia menționează că orice concurent electoral, distribuind materialele electorale, 

poartă responsabilitatea pentru corespunderea acestora rigorilor legale, inclusiv în partea 

plasării acestora.  

De asemenea, potrivit pct. 15 din același regulament, ”responsabilă de înlăturarea 

afișajului electoral neautorizat este administrația publică locală, care are dreptul să recupereze 

în ordine de regres cheltuielile respective din contul persoanei vinovate”.  

Pentru motivele expuse, în temeiul art. 18, art. 26, art. 47 alin.(4), art. 65-67, art.69 alin. 

(3) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, pct.12 și 15 din Regulamentul 

privind modalitatea plasării publicității electorale pe panourile publicitare în perioada 

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

conformitate cu Regulamentul privind procedura de examinare și soluționare a contestațiilor 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 ș t e : 

1. Se admite contestația nr. AP 9/98 din 18 noiembrie 2014 a dlui Lilian Deliu, 

reprezentantul cu drept de vot consultativ al Partidului Democrat din Moldova în Comisia 

Electorală Centrală. 

2. Se avertizează Partidul Comuniștilor din Republica Moldova pentru plasarea afișajului 

electoral contrar prevederilor legale. 

3. Se obligă Primăria or. Criuleni, r-nul Criuleni, să înlăture afișajul electoral al Partidului 

Comuniștilor din Republica Moldova de pe stîlpi și garduri din str. 31 August și str. Orhei ale or. 

Criuleni, r-nul Criuleni.  

4. Se explică Primăriei or. Criuleni, r-nul Criuleni, că este obligația acesteia de a înlătura 

orice afișaj electoral amplasat contrar prevederilor pct.12 din Regulamentul privind modalitatea 

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

hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3338 din 16 iulie 2010,  în termene cît mai restrînse. 

5. 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”. 
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V. Gafton – A menționat că însuși reprezentantul PCRM confirmă în mod indirect că acest afișaj 

a fost pe locurile respective, prin faptul că a spus că afișajul a fost înlăturat, deci a existat acolo. 

 

AU PUS ÎNTREBĂRI (către raportor): 

E. Răducan – Pornind de la cele constatate în proiectul pe care ni l-ați prezentat, cum ne 

demonstrați nouă și cum vă demonstrați dvs. că evenimentele descrise în contestație au avut loc, 

de vreme ce contestatarul nu a adus probe?  

V. Gafton – Ați avut acces la materialele prezentate 

E. Răducan – Fiecare poză nu are data, ora fotografierii. Cînd a existat acest afișaj?  

I. Ciocan – Raportorul nu are răspuns la această întrebare. 

A. Volentir – Am să pun două întrebări, dar am să le formulez consecutiv: 1) Există certitudinea 

prin probele prezentate și prin alte materiale că anume aceste afișe sînt ale PCRM? și 2) Există 

certitudinea că anume acest concurent a plasat acest afișaj, și nu altcineva? Poate cineva le-a 

contrafăcut? 

V. Gafton – Nu există dubii că anume acestui concurent electoral îi aparține afișajul electoral în 

cauză. Nimeni nu va cheltui un ban pentru publicitatea altcuiva, a altui concurent electoral. 

Șt. Urîtu – Procedural și după competență, examinarea acestei contestații ține de CEC? 

V. Gafton – Ne aflăm în perioada electorală. Sancțiuni aplică CEC. Întrebarea nu are suport 

justificativ și legal. CEC corect examinează prezenta contestație. Am examinat și alte cazuri 

similare, atunci nu au apărut întrebări. 

Șt. Urîtu – Examinînd această contestație, nu subminăm organele electorale inferioare, ele doar au 

pîrghiile lor? Poate îi solicităm Consiliului electoral Criuleni să o examineze? 

V. Gafton – Să jucăm ping-pong? Dacă organele electorale inferioare vor putea aplica sancțiuni, 

atunci – da. 

A. Russu – Este vreun răspuns din partea organelor de poliție dacă a fost stabilit făptașul? 

V. Gafton – Organele de poliție au competența de a stabili fapta contravențională și de a aplica 

sancțiuni conform art. 50 al Codului contravențional (CC) persoanei fizice. Acum e vorba de un 

concurent electoral care are statut de persoană juridică. Dacă poliția va stabili făptașul, acesta va fi 

sancționat conform Codului contravențional, iar concurentul electoral, pentru că a admis astfel de 

încălcări, va fi sancționat conform CE.  

A. Russu – Mă bucur că recunoașteți aceste lucruri, pentru că pînă în ziua de astăzi anume aceste 

argumente le-am invocat atunci cînd dvs. ați votat împotriva respingerii contestațiilor noastre pe 

alte dosare. A doua întrebare: De vreme ce ați amintit de contestația asupra cazului de la Vatra, 

recunoașteți că nu poate fi pus semnul egalității între afișajul de pe o clădire publică și afișajul de 

pe stîlpi? 

V. Gafton – După teoria dvs., cel care recunoaște ceva trebuie să fie sancționat, iar cel care neagă 

cu vehemență înseamnă că trebuie să fie scutit de sancțiune. Este o practică vicioasă. Mai mult ca 

atît, dvs. ați afirmat că aceste afișaje deja au fost înlăturate. Prin aceste afirmații ați recunoscut 

faptul existenței lor. În această situație mi-au dispărut orice dubii, m-ați convins că afișele au fost.  

 

AU PUS ÎNTREBĂRI (către reprezentanți): 

A. Simionov (către L. Deliu) – Cum demonstrați că la data indicată au fost aceste afișe? Poate au 

fost cu o lună înainte, poate cu două, poate de la alegerile trecute, poate e fotoshop?  

L. Deliu – Exact așa cum o face concurentul ale cărui acțiuni se contestă acum. Pe poză sînt scrise 

data, ora etc. Pe pozele prezentate de mine și anexate la contestație aceste date nu sînt, pentru că 

fotografiile mi-au fost expediate mie. Dacă e nevoie, vi le aduc cu toate aceste semne de 

identificare. 

I. Ciocan (către L. Deliu) – De ce ați solicitat amînarea examinării acestei contestații? 

L. Deliu – Prin interpelarea la Comisariatul de Poliție Criuleni am solicitat oferirea informației 

referitoare la depistarea contravențiilor în or. Criuleni în legătură cu PSRM și PCRM și aplicarea 

sancțiunii potrivit art. 50 alin. (1) CC. Am primit răspuns numai despre întocmirea unui proces-

verbal contravențional din data de 17.11.2014 în privința cet. Tuntulescu Serghei Mihailovici cu 
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aplicarea amenzii de 500 lei pentru afișarea materialelor electorale ale PSRM. Am solicitat 

amînarea examinării, pentru a primi un răspuns complet de la Poliția Criuleni, dacă a fost stabilită 

contravenția și dacă a fost aplicată sancțiunea administrativă în legătură cu afișarea publicității 

electorale a concurentului electoral PCRM. 

  

Nefiind adresate alte întrebări, președintele de ședință a oferit cuvîntul pentru a fi înaintate 

propuneri la proiect. 

 

PROPUNERI: 

Șt. Urîtu – A propus expedierea contestației la CECER Criuleni pentru examinarea la fața locului 

și luarea deciziei. 

A. Volentir – A propus suspendarea examinării acestei chestiuni, pentru a oferi timp 

contestatarului să suplimenteze materialele la dosar așa cum a solicitat inițial. După ce va primi 

răspuns la interpelare, să se revină la examinarea contestației. 

E. Răducan – A propus respingerea contestației. 

Raportorul, V. Gafton, a explicat de ce nu a acceptat inițial amînarea examinării, deoarece 

termenul de examinare expiră la 23 noiembrie, duminică. Acum examinarea a început, de aceea a 

propus să fie continuată luni. Contestatarul să aducă răspunsul de la poliție la interpelarea 

expediată și după aceea în ședința de luni contestația poate fi examinată.  

 

Președintele de ședință a anunțat că va părăsi în scurt timp ședința, aceasta va fi condusă în 

continuare de dl Șt. Urîtu. De asemenea, a înștiințat audiența că a semnat o dispoziție de 

convocare a ședinței în ziua de 22 noiembrie, mîine, la ora 10:00, deoarece expiră termenul de 

prezentare a modificărilor în listele de candidați. 

 

4. S-A AUDIAT: 

Raportorul Vadim Moțarschi – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu  privire la 

contestația nr. AP 9/99 din 18 noiembrie 2014 a dlui Lilian Deliu, reprezentantul cu drept de vot 

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

”La 18 noiembrie 2014 dl Lilian Deliu, reprezentantul cu drept de vot consultativ al 

Partidului Democrat din Moldova (în continuare – PDM) în Comisia Electorală Centrală, a 

depus o contestație, înregistrată la Comisie sub nr. AP 9/99, în care solicită examinarea 

contestației și sancționarea concurentului electoral Partidul Politic „Partidul Socialiștilor din 

Republica Moldova” (în continuare – PSRM) pentru încălcarea legislației electorale și 

obligarea acestuia să respecte prevederile Codului electoral, precum și obligarea administrației 

publice locale să înlăture afișajele electorale plasate în locuri neautorizate. 

Reprezentantul PDM, în motivarea contestației, susține că la data de 15 noiembrie 2014 pe 

traseul M14 au fost observate pe mai mulți stîlpi materiale de agitație electorală ale concurentului 

electoral PSRM. În opinia contestatarului, prin acțiunile PSRM, au fost încălcate prevederile 

Codului electoral și ale pct. 12 din Regulamentul privind modalitatea plasării publicității electorale 

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

nr. 2228 din 16 iulie 2010.  

Concurentul electoral PSRM nu a depus la Comisie referința prin care ar prezenta propria 

poziție și contraargumente faptelor imputate, cu anexarea probelor corespunzătoare conform 

prevederilor pct. 13 din Regulamentul privind procedura de examinare și soluționare a 

contestațiilor de către organele electorale în perioada electorală, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 

3353 din 20 iulie 2010. 

În urma examinării contestației și a materialelor anexate la aceasta, Comisia Electorală 

Centrală constată următoarele. 

În conformitate cu art. 65 alin. (5) din Codul electoral, contestația urmează să cuprindă probe. 

Comisia constată încălcarea prevederilor pct. 12 din Regulamentul privind modalitatea plasării 

publicității electorale pe panourile publicitare în perioada electorală prin amplasarea afișelor 
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electorale ale concurentului electoral PSRM pe stîlpii din localitatea Izbiște, raionul Criuleni, însă 

din lipsa probelor care ar demonstra legătura dintre persoanele care au lipit afișele electorale în 

locuri neadmise (pe stîlpi) și concurentul în cauză nu poate la moment sancționa concurentul 

electoral PSRM. Comisia menționează și practica existentă în domeniul examinării contestațiilor 

aferente afișajului electoral în locuri neadmise, și anume remiterea materialelor către organele de 

poliție pentru stabilirea vinovăției și, în funcție de rezultate și gradul de implicare a concurentului, 

luarea măsurilor corespunzătoare.  

În conformitate cu pct. 15 din regulamentul mai sus numit, responsabilă de înlăturarea 

afișajului electoral neautorizat este administrația publică locală, care are dreptul să recupereze în 

ordine de regres cheltuielile respective din contul persoanei vinovate. Deci, solicitarea 

contestatarului de a obliga Primăria municipiului Chișinău să înlăture afișajul respectiv este, de 

asemenea, neîntemeiată, or nu a fost prezentată nici o dovadă că pînă în prezent autoritatea dată se 

eschivează de la executarea obligațiilor sale stabilite într-un act administrativ executoriu, precum 

este Regulamentul privind modalitatea plasării publicității electorale pe panourile publicitare în 

perioada electorală.  

Pentru motivele expuse, în temeiul art. 18, art. 26, art. 65-67 din Codul electoral nr. 1381-XIII 

din 21 noiembrie 1997 și în conformitate cu Regulamentul privind procedura de examinare și 

soluționare a contestațiilor 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 ș t e:  

1. Se respinge ca neîntemeiată contestația nr. AP 9/99 din 18 noiembrie 2014 a dlui Lilian 

Deliu, reprezentantul cu drept de vot consultativ al Partidului Democrat din Moldova în Comisia 

Electorală Centrală. 

2. Se constată încălcarea prevederilor pct. 12 din Regulamentul privind modalitatea plasării 

publicității electorale pe panourile publicitare în perioada electorală, aprobat prin hotărîrea Comisiei 

Electorale Centrale nr. 2228 din 16 iulie 2010. 

3. Se remit materialele contestației Inspectoratului General al Poliției pentru constatarea 

faptului și identificarea persoanelor vinovate. 

4. 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”. 

 

În cadrul audierii părților, contestatarul L. Deliu (PDM) a declarat că își susține integral 

speța, solicită admiterea contestației, avertizarea concurentului electoral și obligarea 

administrației publice locale de a înlătura afișajul electoral în cauză, iar reprezentantul părții ale 

cărei acțiuni se contestă (PSRM), M. Lebedinschi, susține că persoanele împuternicite să 

plaseze afișele electorale au fost instruite asupra modului de plasare a publicității electorale. El 

menționează că autorul contestației face trimitere la un răspuns al poliției cu privire la un 

proces-verbal întocmit în data de 17.11.2014 pe numele unei persoane din or. Dubăsari, însă nu 

există certitudinea cu privire la sancționarea persoanei respective în sensul că sancțiunea i-a 

fost dată anume pentru plasarea acestui afișaj, adică nu se știe cînd a fost plasat afișajul și, 

respectiv, nu se poate pronunța asupra termenului. În afară de aceasta, nu există probe care ar 

demonstra că anume partidul pe care îl reprezintă este vinovat de plasarea acestei publicită ți 

electorale.  

 

Președintele de ședință a oferit cuvîntul raportorului să finalizeze prezentarea proiectului.  

Raportorul a dat citire întregului text al proiectului de hotărîre.  

 

AU PUS ÎNTREBĂRI: 

Șt. Urîtu – Nu considerați că la pct. 2 trebuie scris ”de către persoane neidentificate” pentru a 

îndreptăți conținutul pct. 3? 

V. Moțarschi – A acceptat propunerea. 

V. Gafton – Din textul proiectului, ce părere aveți, CEC este organ constatator al 

contravenției? CEC are competența de a stabili cine a comis contravenția prevăzută la art. 50 
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CC? Sau CEC stabilește încălcarea legislației electorale? Deci, după cum spuneți, s-a încălcat 

pct. 12, nu este stabilit făptașul, atunci din ce motive, la pct. 1, respingeți contestația ca 

neîntemeiată, iar la pct. 2 constatați încălcarea? 

V. Moțarschi – Propun respingerea contestației, deoarece contestatarul solicită doar 

sancționarea concurentului electoral PSRM. În opinia mea, nu poate fi sancționat PSRM, 

deoarece e imposibil de stabilit făptașul acestei abateri. CEC poate constata încălcarea pct. 12 

din Regulamentul cu privire la modalitatea plasării publicității electorale pe panourile publicitare 

în perioada electorală, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2228 din 16 iulie 

2010, deoarece e vorba de cadrul normativ electoral. Nu creați confuzie, prin propunerea constatării 

încălcării legislației electorale, nu propun constatarea existenței contravenției administrative. 

V. Gafton – Dar al cărui concurent electoral ați constatat că este acest afișaj electoral plasat cu 

încălcarea pct. 12? 

V. Moțarschi – Simbolica este a PSRM. Dar, deoarece nu știm cine a plasat publicitatea, nu 

putem sancționa pe nimeni. Propun constatarea încălcării regulamentului, dar propun să nu 

sancționăm pe nimeni. 

I. Ciocan – Poate trebuie să formulați altfel întrebarea, nu cui aparține afișajul, dar ce 

reprezintă acea publicitate? ”Cui aparține?” – trebuie adresat poliției.  

A. Volentir – La examinarea precedentei contestații L. Deliu s-a referit la un răspuns primit de 

la poliție ce vizează acest subiect. Dle raportor, ați avut în examinare acest document? Este o 

circumstanță nouă. 

L.Deliu – Documentele acestea au fost depuse în cancelarie cu trei ore înainte de ședință și au 

fost înregistrate (a înmînat raportorului documente).  

V. Moțarschi – Dacă documentele au fost înregistrate, se impune excluderea punctului cu 

privire la expedierea materialelor către poliție. (După ce a citit ce e scris în document) Nu 

accept, deoarece nu e indicat nici locul, nici persoana. Reiterez proiectul prezentat.  

L. Deliu – Toate probele sînt, la care probe vă mai referiți? 

V. Moțarschi – Consider admisibile, relevante toate probele depuse de contestatar, dar din 

aceste probe nu se poate constata cine e subiectul care a comis abaterea, cine e subiectul care a 

comis încălcarea pct. 12 din regulamentul menționat. Vizavi de răspunsul IP Criuleni, unde se 

arată domiciliul unei persoane. Am mai văzut răspunsuri de la poliție, acolo se spune că 

persoana X a fost reținută la intersecția străzilor Y și Z. Din răspunsul prezentat nu se poate 

identifica în ce localitate a fost constatată această abatere. În răspuns nu figurează localitatea pe 

care o numiți în contestație, și anume Izbiște. 

M. Lebedinschi – Din documentele pe care le-am prezentat, reiese că persoana este membru 

sau susținător al PSRM? 

V. Moțarschi – Nu rezultă acest fapt. Rezultă doar că această persoană plasa afișajul electoral 

al PSRM. 

M. Lebedinschi – Există vreo probă care să demonstreze că acel afișaj a fost tipărit la comanda 

PSRM, deoarece toate materialele  PSRM conțin  nr. contractului, tirajul și data tipăririi? 

V. Moțarschi – Din pozele prezentate de contestatar se vede că pe ele este reprezentată 

simbolica PSRM, dar nu poate fi stabilit cu certitudine dacă sînt afișe tipărite de PSRM, 

deoarece este imposibil de stabilit prezența elementelor de identificare ale afișajului. 

 

Președintele de ședință, I. Ciocan, a anunțat că părăsește ședința, după care aceasta va fi 

condusă de dl Șt. Urîtu (membri prezenți – 8). 

 

A. Simionov – Dle Deliu, în opinia dvs., un banner, cu inscripția de a fi votat concurentul 

electoral pe care îl reprezentați, amplasat pe un edificiu în care își au sediile două instituții de 

stat ar fi o probă care ar demonstra încălcarea legislației electorale sau nu? 

L. Deliu – Care e legătura cauzală dintre întrebarea dvs. și speța dată? 

A. Simionov – Foarte simplu, din materialele prezentate nu pot constata că ar fi o probă.  
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Președintele de ședință, Șt. Urîtu, a constatat lipsa întrebărilor și a solicitat să se înainteze 

propuneri la proiect. 

 

PROPUNERI: 

A. Volentir – Dle raportor, acceptați acest document depus acum ca o nouă circumstanță? 

V. Moțarschi – Da,  am să includ în descrierea situației, ca o nouă probă, dar din el nu rezultă 

o legătură cauzală cu sancționarea acelei persoane și comuna Izbiște. 

A. Volentir – În acest context, propun  a se face referire la această probă în partea motivantă a 

hotărîrii, iar în partea rezolutivă, la pct. 3, să se scrie că materialele nu se transmit pur și simplu 

la Inspectoratul General al Poliției, ci concret la Inspectoratul de Poliție Criuleni cu solicitarea 

de a examina raportarea cazului descris în contestație la răspunsul oferit la interpelarea dată. Ei 

vor trebui să ne răspundă dacă este sau nu acest caz și dacă există legătură cauzală între cazul 

descris în contestație și persoana trasă la răspundere.  

Șt. Urîtu – Dle Volentir, explicați ce vrem noi să precizăm? Că persoana venită dintr-o altă 

localitate lipea afișe în comuna Izbiște? 

E. Răducan – Că persoana lipea afișele ilegal. 

V. Moțarschi – Am să răspund eu, ideea este că în cazul în care IP Criuleni va constata că 

acesta este cazul de la Izbiște, ei o să ne confirme încă o dată că da, acesta e cazul de la Izbiște 

și că persoana fizică a fost sancționată cu 500 lei. Dacă ei vor spune că nu e acesta cazul descris 

în scrisoarea lor, înseamnă că ei vor trebui să cerceteze și să elucideze cine pînă la urmă a 

încleiat acele afișe. 

A. Volentir – Dacă IP Criuleni va constata legătura dintre persoana fizică și cazul descris, să 

stabilească care e legătura dintre această persoană și partidul respectiv. 

L. Deliu – Propun să fie admisă integral contestația și avertizat concurentul electoral PSRM 

pentru încălcarea legislației electorale. 

 

Președintele de ședință a constatat lipsa propunerilor la proiect, după care a oferit cuvîntul pentru a 

dezbate proiectul. 

 

DEZBATERI: 

V. Gafton – Văzînd ce se propune, de a respinge contestația și de a constata încălcarea, am 

impresia că afișajul a fost plasat de extratereștri. E absurd. Adică se propune a constata 

încălcarea pct. 12 din regulamentul CEC, dar să ne facem morți în păpușoi că nu este nicio 

încălcare. Eu sînt foarte succint. 

A. Simionov – Unul din colegii noștri mereu spune: ”Fiecare caz e individual”. Îndemn colegul 

respectiv să se conducă de această abordare. Să mergem și în continuare pe practica aceasta... 

M. Lebedinschi – Consider că dl Volentir a înaintat o propunere bună. Dacă se va demonstra 

legătura de cauzalitate între persoana reținută și partidul nostru, atunci noi sîntem gata să 

purtăm răspundere. Și acum am să comentez afirmațiile dlui Gafton. De ce atunci cînd e vorba 

de PSRM, dl Gafton e cel mai mare doritor de a sancționa formațiunea noastră, iar atunci cînd e 

vorba de sancționat PDM, el este cel mai mare apărător al acestuia? În cazul contestațiilor 

noastre împotriva PDM pe cazuri similare, ca de exemplu cînd panourile PDM erau amplasate 

pe stîlpi la o înălțime mai mare decît ale așa-zișilor ”extratereștri” sau cazul de la Briceni cînd 

pe ușa de la intrarea în primărie era afișajul PDM, dl Gafton ne spune că nu putem stabili 

legătura de cauzalitate între respectivele afișaje și formațiunea politică și urmează a fi dat cazul 

spre examinare conform competenței. Acum dlui își schimbă poziția, deși e vorba de un caz 

similar, numai de aceea că e vorba de PSRM. Este o discriminare directă pe criteriul de 

apartenență politică, fapt inadmisibil pentru orice membru al CEC. Nu vă supărați, dle Gafton, 

dar practica arată că sîntem discriminați la modul direct. Și atunci cînd vorbim de probe pentru 

un concurent, atunci spuneți că nu sînt probe, nu sînt relevante și nu este legătura de 

cauzalitate, iar de îndată ce e vorba de formațiunea noastră, atunci orice probă arată în mod 
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direct vinovăția noastră. Dl Volentir a făcut o propunere, într-adevăr, corectă și echidistantă. 

Susțin proiectul prezentat de V. Moțarschi cu propunerea înaintată în ședință. 

V. Gafton – Rog colegii și reprezentanții concurenților electorali, atunci cînd vorbesc să facă 

trimitere concretă la contestația concretă, la decizia concretă. Rog să vă abțineți de la declarații 

sterile. Pentru mine toți concurenții sînt egali, nu discriminez pe nimeni. 

A. Russu – De vreme ce subiectul legat de amplasarea afișajului electoral în locuri neautorizate 

e foarte actual, iar pe ultima sută de metri aceste cazuri se întețesc, propun ca CEC să emită o 

circulară sau un act administrativ vizavi de acest subiect, pentru toți concurenții electorali. 

L. Deliu – Rog atunci cînd se examinează o contestație depusă de un concurent electoral 

împotriva unui alt concurent, să nu fie implicat în proces un al treilea concurent nevizat în 

dosar. 

 

Președintele de ședință, Șt. Urîtu, a supus votului proiectul cu modificările acceptate de 

raportor: 

”La 18 noiembrie 2014 dl Lilian Deliu, reprezentantul cu drept de vot consultativ al 

Partidului Democrat din Moldova (în continuare – PDM) în Comisia Electorală Centrală, a 

depus o contestație, înregistrată la Comisie sub nr. AP 9/99, în care solicită examinarea 

contestației și sancționarea concurentului electoral Partidul Politic „Partidul Socialiștilor din 

Republica Moldova” (în continuare – PSRM) pentru încălcarea legislației electorale și 

obligarea acestuia să respecte prevederile Codului electoral, precum și obligarea administrației 

publice locale să înlăture afișajele electorale plasate în locuri neautorizate. 

Reprezentantul PDM, în motivarea contestației, susține că la data de 15 noiembrie 2014 pe 

traseul M14 au fost observate pe mai mulți stîlpi materiale de agitație electorală ale concurentului 

electoral PSRM. În opinia contestatarului, prin acțiunile PSRM, au fost încălcate prevederile 

Codului electoral și ale pct. 12 din Regulamentul privind modalitatea plasării publicității electorale 

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

nr. 2228 din 16 iulie 2010.  

Concurentul electoral PSRM nu a depus la Comisie referința prin care ar prezenta propria 

poziție și contraargumente faptelor imputate, cu anexarea probelor corespunzătoare conform 

prevederilor pct. 13 din Regulamentul privind procedura de examinare și soluționare a 

contestațiilor de către organele electorale în perioada electorală, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 

3353 din 20 iulie 2010. 

În urma examinării contestației și a materialelor anexate la aceasta, Comisia Electorală 

Centrală constată următoarele. 

În conformitate cu art. 65 alin. (5) din Codul electoral, contestația urmează să cuprindă probe. 

Comisia constată încălcarea prevederilor pct. 12 din Regulamentul privind modalitatea plasării 

publicității electorale pe panourile publicitare în perioada electorală prin amplasarea afișelor 

electorale ale concurentului electoral PSRM pe stîlpii din localitatea Izbiște, raionul Criuleni, însă 

din lipsa probelor care ar demonstra legătura dintre persoanele care au lipit afișele electorale în 

locuri neadmise (pe stîlpi) și concurentul în cauză nu poate la moment sancționa concurentul 

electoral PSRM. Comisia menționează și practica existentă în domeniul examinării contestațiilor 

aferente afișajului electoral în locuri neadmise, și anume remiterea materialelor către organele de 

poliție pentru stabilirea vinovăției și, în funcție de rezultate și gradul de implicare a concurentului, 

luarea măsurilor corespunzătoare.  

În conformitate cu pct. 15 din regulamentul mai sus numit, responsabilă de înlăturarea 

afișajului electoral neautorizat este administrația publică locală, care are dreptul să recupereze în 

ordine de regres cheltuielile respective din contul persoanei vinovate. Deci, solicitarea 

contestatarului de a obliga Primăria municipiului Chișinău să înlăture afișajul respectiv este, de 

asemenea, neîntemeiată, or nu a fost prezentată nici o dovadă că pînă în prezent autoritatea dată se 

eschivează de la executarea obligațiilor sale stabilite într-un act administrativ executoriu, precum 

este Regulamentul privind modalitatea plasării publicității electorale pe panourile publicitare în 

perioada electorală.  
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Din conținutul scrisorii de răspuns a Inspectoratului de Poliție Criuleni la sesizarea 

reprezentantului PDM, înregistrate la Comisie sub nr. AP-9/104 din 21 noiembrie 2014, nu reiese 

legătura cauzală dintre contravenția documentată prin procesul-verbal nr. 074735 din 17 noiembrie 

2014 și faptele arătate în contestație, deoarece nu este indicat locul comiterii contravenției, nu este 

confirmată autenticitatea afișului folosit la comiterea contravenției, în sensul dacă aparține sau nu 

concurentului electoral vizat, precum și nu este stabilită legătura dintre contravenient și concurentul 

electoral PSRM. Inspectoratul de Poliție Criuleni urmează să stabilească aceste circumstanțe și să le 

comunice Comisiei Electorale Centrale. 

Pentru motivele expuse, în temeiul art. 18, art. 26, art. 65-67 din Codul electoral nr. 1381-XIII 

din 21 noiembrie 1997 și în conformitate cu Regulamentul privind procedura de examinare și 

soluționare a contestațiilor 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 ș t e:  

1. Se respinge ca neîntemeiată contestația nr. AP 9/99 din 18 noiembrie 2014 a dlui Lilian 

Deliu, reprezentantul cu drept de vot consultativ al Partidului Democrat din Moldova în Comisia 

Electorală Centrală. 

2. Se constată încălcarea de către persoane necunoscute a prevederilor pct. 12 din 

Regulamentul privind modalitatea plasării publicității electorale pe panourile publicitare în perioada 

electorală, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2228 din 16 iulie 2010. 

3. Se remit materialele contestației Inspectoratului de Poliție Criuleni pentru examinare 

suplimentară în vederea clarificării circumstanțelor descrise în prezenta hotărîre.  

4. 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”.  

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____6____, Contra ____2_____, S-au abținut ___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2987 a fost aprobată cu votul majorității membrilor CEC.  

 

5. S-A AUDIAT: 

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

modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 2701 din 10 octombrie 2014 „Cu privire la 

constituirea Consiliului electoral de circumscripție electorală raională Anenii Noi nr. 4”: 

  ”La 19 noiembrie 2014 Judecătoria Anenii Noi l-a revocat pe dl Moțpan Constantin din 

funcția de membru al Consiliului electoral de circumscripție electorală raională Anenii Noi nr. 4 în 

legătură cu incompatibilitatea calității de membru al organului electoral cu statutul de candidat sub 

nr. 35 pe lista Partidului Acțiunea Democratică.  

În temeiul art. 18, art. 26, art. 33 și art. 44, alin(4) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 

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

1. Punctul 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2701 din 10 octombrie 2014 

„Cu privire la constituirea Consiliului electoral de circumscripție electorală raională Anenii Noi 

nr. 4” se modifică după cum urmează:  

- se exclude din componența Consiliului electoral de circumscripție electorală raională 

Anenii Noi nr. 4 dl Moțpan Constantin, înaintat din partea Judecătoriei Anenii Noi;  

- se include în componența Consiliului electoral de circumscripție electorală raională 

Anenii Noi nr. 4 dl Avramov Victor – jurist, avocat, Cabinetul avocatului „Avramov Victor”, din 

partea Judecătoriei Anenii Noi. 

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

votului proiectul prezentat.  

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

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

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2988 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenți în ședință. 

 

6. S-A AUDIAT: 

Raportorul Șt. Urîtu – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Pentru modificarea 

hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 2740 din 10 octombrie 2014  „Cu privire la înregistrarea 

candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic 

Mișcarea Populară Antimafie, a simbolului electoral și confirmarea reprezentantului cu drept de 

vot consultativ în Comisia Electorală Centrală și a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)”: 

”La 18 noiembrie 2014 Partidul Politic Mișcarea Populară Antimafie a depus la Comisia 

Electorală Centrală procesul-verbal nr. 5/2014 al ședinței extraordinare a Consiliului politic 

Național al Partidului Politic Mișcarea Populară Antimafie, prin care solicită modificarea listei de 

candidați. 

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

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

            1. Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2740 din 10 octombrie 2014 „Cu privire la 

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

Partidului Politic Mișcarea Populară Antimafie, a simbolului electoral și confirmarea 

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

responsabile de finanțe (trezorierul)” se modifică după cum urmează: 

   1) la punctul 1, numărul „103” se înlocuiește cu numărul „102”; 

   2) în anexa la hotărîre: 

        a) candidatul Scripcaru Alexandra de la poziția 98 se exclude;   

        b) candidații de la pozițiile 99 – 103 se transferă corespunzător la pozițiile 98 – 102. 

Ordinea de plasare a candidaților pe lista Partidului Politic Mișcarea Populară Antimafie 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 și 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 ____8____, Contra ____0_____, S-au abținut ___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2989 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenți în ședință. 

 

7. S-A AUDIAT: 

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

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

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

Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, a simbolului electoral și confirmarea 
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reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală și a persoanei 

responsabile de finanțe (trezorierul)”: 

”La 21 noiembrie 2014 Partidul Comuniștilor din Republica Moldova a depus la Comisia 

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

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

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

1. Anexa la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2746 din 10 octombrie 2014 „Cu 

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

partea Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, a simbolului electoral și confirmarea 

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

responsabile de finanțe (trezorierul)” se modifică după cum urmează: 

1) candidații Isaev Alexandr și Rusu Mihail de la pozițiile 9 și, respectiv, 19 se exclud; 

2) candidații de la pozițiile 10 – 18  se transferă corespunzător la pozițiile 9 – 17; 

3) candidatul Zagorodnîi Anatolii se transferă de la poziția 23 la poziția 18; 

4) candidații de la pozițiile 20 – 22 se transferă corespunzător la pozițiile 19 – 21; 

5) candidatul Gudumac Elena se transferă de la poziția 32 la poziția 22; 

6) candidații de la pozițiile 24 – 31 se transferă corespunzător la pozițiile 23 – 30; 

7) candidatul Burușciuc Mihail se transferă de la poziția 51 la poziția 31; 

8) candidații de la pozițiile 33 – 40 se transferă corespunzător la pozițiile 32 – 39; 

9) candidatul Panfilov Vladimir se transferă de la poziția 50 la poziția 40; 

10) candidatul Ceșuiev Visarion de la poziția 45 la poziția 65; 

11) candidatul Vasilcan Oleg se transferă de la poziția 41 la poziția 45; 

12) candidatul Vainberg Albert se transferă de la poziția 64 la poziția 41; 

13) candidatul Vîsotina Natalia se transferă de la poziția 66 la poziția 50; 

14)  candidatul Rotari Nicolae se transferă de la poziția 81 la poziția 51; 

15) candidatul Gangal Alexandru se transferă de la poziția 65 la poziția 64; 

16) candidații de la pozițiile 67-80 se transferă corespunzător la pozițiile 68 – 79; 

17) poziția 80 va avea următorul cuprins: 

„Nicolaev Nicolai, M, 1963, or. Basarabeasca, r-nul Basarabeasca, PCRM, inginer-

electrician, primarul or. Basarabeasca; 

18) poziția 81 va avea următorul cuprins: 

„Boiadji Ludmila, F, 1975, mun. Chișinău, PCRM, jurist, șef secție, CNAS”. 

Ordinea de plasare a candidaților pe lista Partidului Comuniștilor din Republica Moldova 

va corespunde modificărilor operate prin prezenta hotărîre. 

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

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

 

(V.Modrîngă a ieșit din sala de ședințe, membri prezenți – 7.)  

 

Președintele de ședință a constatat lipsa întrebărilor către raportor, propunerilor la proiect, după 

care a suspus votului proiectul prezentat. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

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

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 
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Hotărîrea nr. 2990 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenți în ședință. 

 

8. S-A AUDIAT: 

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

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

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

partea Partidului Liberal, a simbolului electoral și confirmarea reprezentantului cu drept de vot 

consultativ în Comisia Electorală Centrală și a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)”: 

”La 20 noiembrie 2014 Partidul Liberal a depus la Comisia Electorală Centrală un demers, 

prin care solicită modificarea listei de candidați. 

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

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

1. Anexa la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2747 din 10 octombrie 2014 „Cu 

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

partea Partidului Liberal, a simbolului electoral și confirmarea reprezentantului cu drept de vot 

consultativ în Comisia Electorală Centrală și a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)” se 

modifică după cum urmează: 

1) candidatul Tiho Ion de la poziția 90 se exclude; 

2) poziția 2 va avea următorul cuprins: 

„4.Chirtoaca Dorin, M, 1978, mun. Chișinău, PL, jurist, Primar general, prim-

vicepreședintele Partidului Liberal, Primăria mun. Chișinău 

3) candidații de la pozițiile 2 – 89 se transferă corespunzător la pozițiile 3 – 90; 

4) candidatul Cosoi Petru de la poziția 25 se transferă la poziția 19; 

5) candidații de la pozițiile 19 – 24 se transferă corespunzător la pozițiile 20 – 25; 

6) candidatul dl Vlas Ștefan de la poziția 24 se transferă la poziția 18; 

7) candidatul dl Ogor Oleg de la poziția 18 se transferă la poziția 24; 

Ordinea de plasare a candidaților pe lista Partidului Liberal 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 și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova”. 

 

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

M. Lebedinschi – Pornind de la aceea că Dorin Chirtoacă acum revine în listă, nu considerați că 

retragerea lui Dorin Chirtoacă din listă a fost fictivă, un truc, deoarece el a figurat pe toate 

billboard-urile? 

A. Simionov – Orice concurent electoral, în conformitate cu prevederile CE, are dreptul să facă 

modificări la lista de candidați în termenele stabilite. Aspectele politice le lăsăm pe seama 

concurenților. 

M. Lebedinschi – Prin faptul că acest candidat (Dorin Chirtoacă – n.n.) care și-a retras anterior 

candidatura din lista PL, fiind organul executiv al autorității publice locale a municipiului 

Chișinău și continuînd să fie plasat pe toate billboard-urile din țară, nu considerați că este o 

utilizare a imaginii organului administrativ local? 

A. Simionov – Dvs. ca reprezentant al concurentului electoral aveți și ați avut dreptul să contestați 

acest lucru conform legislației. CEC și-ar fi exprimat opinia. Acum nu am să mă pronunț asupra 

acestui aspect. 

Șt. Urîtu (către M. Lebedinschi) – Chiar foarte bine. În cazul în care o să depuneți o contestație în 

acest sens, să nu existe posibilitatea de a se face trimitere la opinia CEC exprimată altă dată. Să nu 

mai adresați astfel de întrebări. 

A. Simionov – Propun completarea hotărîrii cu un punct nou care să prevadă obligarea 

candidaților de a-și suspenda activitatea conform art. 13 CE.  
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A. Volentir – Eu înțeleg corect? Dorin Chirtoacă abia acum devine candidat? Credeam că este 

deja candidat, pentru că îl vedeam pe billboard-uri prin tot orașul. Este vorba de acel Dorin 

Chirtoacă, care este primarul general al municipiului Chișinău?  

A. Simionov – Reiterez: ”Chirtoacă Dorin, M, 1978, mun. Chișinău, PL, jurist, Primar general, 

prim-vicepreședintele Partidului Liberal, Primăria mun. Chișinău”. Vă rog, fără apropouri, aluzii 

în stilul unor colegi absenți, acum rolurile s-au împărțit, pe de o parte dl Urîtu, pe de alta dl 

Volentir… 

Șt. Urîtu – Vă rog, fără comentarii de acest gen… A fost înaintată o singură propunere, este a 

raportorului, acum supunem votului întregul text al proiectului de hotărîre: 

”La 20 noiembrie 2014 Partidul Liberal a depus la Comisia Electorală Centrală un demers, 

prin care solicită modificarea listei de candidați. 

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

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

1. Anexa la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2747 din 10 octombrie 2014 „Cu 

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

partea Partidului Liberal, a simbolului electoral și confirmarea reprezentantului cu drept de vot 

consultativ în Comisia Electorală Centrală și a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)” se 

modifică după cum urmează: 

1) candidatul Tiho Ion de la poziția 90 se exclude; 

2) candidații de la pozițiile 2 – 89 se transferă corespunzător la pozițiile 3 – 90; 

3) poziția 2 va avea următorul cuprins: 

„2. Chirtoacă Dorin, M, 1978, mun. Chișinău, PL, jurist, Primar general, prim-

vicepreședintele Partidului Liberal, Primăria mun. Chișinău”; 

4) candidatul Cosoi Petru de la poziția 25 se transferă la poziția 19; 

5) candidații de la pozițiile 19 – 24 se transferă corespunzător la pozițiile 20 – 25; 

6) candidatul Vlas Ștefan de la poziția 25 se transferă la poziția 18; 

7) candidatul Ogor Oleg de la poziția 18 se transferă la poziția 25. 

Ordinea de plasare a candidaților pe lista Partidului Liberal va corespunde modificărilor 

operate prin prezenta hotărîre. 

2. Se preavizează Partidul Liberal asupra obligației candidaților de pe lista partidului de a-

și suspenda activitatea în funcțiile care cad sub incidența prevederilor de la art. 13 alin. (3) din 

Codul electoral cel tîrziu în două zile de la data apariției restricției. Actele de suspendare a 

activității în funcția deținută se vor depune la Comisia Electorală Centrală în cel mult 2 zile 

lucrătoare de la data emiterii dispoziției de suspendare. 

3. 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”. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

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

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2991 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenți în ședință. 

 

(A. Simionov a ieșit din sala de ședințe, membri prezenți – 6. 

V.Modrîngă a revenit în sala de ședințe, membri prezenți – 7.)  

 

 

9. S-A AUDIAT: 

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

anexei la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2749 din 13 octombrie 2014 „Cu privire la 
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înregistrarea candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea 

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

vot consultativ în Comisia Electorală Centrală și a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)”: 

 

”La 20 noiembrie 2014 Partidul Politic „PATRIA” a depus la Comisia Electorală Centrală 

un demers, prin care solicită modificarea listei de candidați. 

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

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

1. Anexa la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2749 din 13 octombrie 2014 „Cu 

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

partea Partidului Politic „PATRIA”, a simbolului electoral și confirmarea reprezentantului cu 

drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală și a persoanei responsabile de finanțe 

(trezorierul)” se modifică după cum urmează: 

1) poziția 3 va avea următorul cuprins: 

„3. Petkov Alexandr, M, 1972, mun. Chișinău, PCRM, politolog, deputat, Parlamentul 

Republicii Moldova”; 

2) candidații de la pozițiile 3 – 14 se transferă corespunzător la pozițiile 4 – 15; 

3) poziția 16 va avea următorul cuprins:  

„16. Zlatovcen Eduard, M, 1969, or. Comrat, PCRM, Manager-economist, manager, 

„Burlacu Vin” S.A.”; 

4) candidații de la pozițiile 15 – 29 se transferă corespunzător la pozițiile 17 – 31; 

5) poziția 32 va avea următorul cuprins:  

„32. Pohila Igor, M, 1968, mun. Chișinău, f/p, jurist, avocat, BBA „Igor Pohila și 

partenerii”;  

6) candidații de la pozițiile 35 „Pentelei Demian”, 91 „Mîrza Daniel” și 102 „Bunescu 

Veronica” se exclud; 

9) candidații de la pozițiile 30 – 34 se transferă corespunzător la pozițiile 33 – 37; 

10) candidații de la pozițiile 36 – 90 se transferă corespunzător la pozițiile 38 – 92; 

11) candidații de la pozițiile 92 – 101 se transferă corespunzător la pozițiile 93 – 102; 

12) candidații enumerați mai jos se transferă la alte poziții, după cum urmează: 

- Grițco Elena de la poziția 3 la poziția 27; 

- Petrachi Oleg de la poziția 16 la poziția 19; 
- Osoianu Ivan de la poziția 17 la poziția 18; 

- Pleșca Eduard de la poziția 18 la poziția 37; 

- Bogdan Andrian de la poziția 19 la poziția 24; 

- Cașu Ilian de la poziția 20 la poziția 17; 

- Șmurgun Natalia de la poziția 22 la poziția 33; 

- Lozanciuc Alexandru de la poziția 23 la poziția 22; 

- Malai Irina de la poziția 24 la poziția 23; 

- Voloșin Vladimir de la poziția 25 la poziția 40; 

- Fedico Oleg de la poziția 26 la poziția 25; 

- Afanasenco Serghei de la poziția 27 la poziția 26; 

- Stanciu Viorica de la poziția 28 la poziția 42; 

- Aramă Oleg de la poziția 32 la poziția 39; 

- Biriucov Sergiu de la poziția 33 la poziția 41; 

- Todirean Iurie de la poziția 36 la poziția 28; 

- Crîjanovschi Ruslan de la poziția 37 la poziția 43; 

- Zaplitnîi Ruslan de la poziția 38 la poziția 44; 

- Crețu Tatiana de la poziția 39 la poziția 45; 

- Untilă Dumitru de la poziția 40 la poziția 46; 

- Bruma Mariana de la poziția 41 la poziția 47; 

- Coltuc Piotr de la poziția 42 la poziția 48; 
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- Basistîi Igor de la poziția 43 la poziția 20; 

- Dedov Boris de la poziția 44 la poziția 49; 

- Dudnic Serghei de la poziția 45 la poziția 50; 

- Rotaru Mariana de la poziția 46 la poziția 51; 

- Chiselev Ilia de la poziția 47 la poziția 52; 

- Pirogan Stepan de la poziția 48 la poziția 53; 

- Onuțu Stela de la poziția 49 la poziția 54; 

- Costioglo Dumitru de la poziția 50 la poziția 55; 

- Ostapenco Oleg de la poziția 51 la poziția 56; 

- Ceremuș Marina de la poziția 52 la poziția 57; 

- Scripnic Vladimir de la poziția 53 la poziția 58; 

- Ilașciuc Ana de la poziția 54 la poziția 59; 

- Rența Sergiu de la poziția 55 la poziția 36; 

- Gagauz Fiodor de la poziția 56 la poziția 60; 

- Banaru Daniela de la poziția 57 la poziția 61; 

- Secrieru Alexandru de la poziția 58 la poziția 62; 

- Tambur Veaceslav de la poziția 59 la poziția 38; 

- Sîncu Mihail de la poziția 60 la poziția 35; 

- Reițman Ana de la poziția 61 la poziția 63; 

- Gaidarji Anghelina de la poziția 62 la poziția 64; 

- Șevciuc Vladimir de la poziția 63 la poziția 65; 

- Buga Dumitru de la poziția 64 la poziția 66; 

- Prisacari Tatiana de la poziția 65 la poziția 67; 

- Oleinic Ruslan de la poziția 66 la poziția 68; 

- Televca Anastasia de la poziția 67 la poziția 69; 

- Sidorenco Alexandr de la poziția 68 la poziția 70; 

- Cudreașova Svetlana de la poziția 69 la poziția 71; 

- Babii Roman de la poziția 70 la poziția 72; 

- Moraru Dumitru de la poziția 71 la poziția 73; 

- Țurcanu Pavel de la poziția 72 la poziția 74; 

- Calașnicov Victor de la poziția 73 la poziția 75; 

- Gramovici Mihail de la poziția 74 la poziția 76; 

- Gorodinskii Vladimir de la poziția 75 la poziția 77; 

- Golovaciuc Igor de la poziția 76 la poziția 78; 

- Cuculescu Ion de la poziția 77 la poziția 79; 

- Romanadze Mariana de la poziția 78 la poziția 80; 

- Sarandi Alexandr de la poziția 79 la poziția 81; 

- Șvarț Mihail de la poziția 80 la poziția 82; 

- Gumeniuc Constantin de la poziția 81 la poziția 83; 

- Munteanu Serghei de la poziția 82 la poziția 84; 

- Sergheeva Irina de la poziția 83 la poziția 85; 

- Melnic Oleg de la poziția 84 la poziția 86; 

- Terzi Alexandr de la poziția 85 la poziția 87; 

- Prodan Verjiliu de la poziția 86 la poziția 88; 

- Țopa Oleg de la poziția 87 la poziția 89; 

- Ojovan Livia de la poziția 88 la poziția 90; 

- Tcaci Evghenii de la poziția 89 la poziția 91; 

- Curdova Anastasia de la poziția 90 la poziția 92; 

- Cuznețova Tatiana de la poziția 92 la poziția 93; 

- Malai Igor de la poziția 93 la poziția 94; 

- Harabadjiu Elena de la poziția 94 la poziția 95; 

- Taucci Eugeniu de la poziția 95 la poziția 96; 
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- Gribova Anastasia de la poziția 96 la poziția 97; 

- Zadorojnîi – Comorschi Eduard de la poziția 97 la poziția 98; 

- Scripnic Olga de la poziția 98 la poziția 99; 

- Lisnic Antoniu de la poziția 99 la poziția 100; 

- Radu Alexandru de la poziția 100 la poziția 101; 

- Lașcu Ion de la poziția 101 la poziția 102. 

 

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

Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova”. 

 

 

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

 

AU PUS ÎNTREBĂRI: 

A. Volentir – Pe listă figurează doi candidați, Petcov Alexcandr și Zlatovcen Eduard, membri ai  

altui partid. Este o scăpare tehnică sau, într-adevăr, sînt membri ai altui partid? 

V. Gafton – Da, ei indică în demers că sînt membri ai PCRM. Aceste persoane nu candidează pe 

lista PCRM.  

A. Volentir – De fapt, asistăm la o situație cînd un partid își plasează membrii pe lista altui partid. 

V. Gafton – Dacă pe listă ar fi prezenți masiv membri ai altui partid, atunci ar fi trezit suspiciuni 

de șmecherie. Nu există o normă imperativă legală care să interzică acest lucru. 

Șt. Urîtu (către A. Russu) – Sînteți de acord ca membrii PCRM să candideze pe lista altui partid?  

A. Russu – Chiar de la începutul campaniei electorale am sesizat CEC în privința participării de 

facto a blocurilor electorale printru-un singur partid pe lista căruia figurează membrii altor partide. 

Referitor la acest capăt de speță, declar că PCRM în calitatea sa de concurent electoral nu a 

delegat membri de-ai săi să participe în cursa electorală pe lista altui partid. 

M. Bușuleac (reprez. PP ”Patria”) – Legislația electorală, CE și regulamentele adoptate de CEC 

nu interzic participarea la alegeri a membrilor unui partid pe lista altui partid. Mai mult ca atît, în 

aceste alegeri este cazul lui Vladimir Țurcanu care, fiind președinte al unui partid, figurează pe 

lista Partidului Socialiștilor. Consider că practica CEC trebuie să fie uniformă pentru toți 

concurenții electorali. 

 

PROPUNERI: 

M. Bușuleac – A propus structurarea punctelor din proiect în conformitate cu demersul pe care l-a 

înaintat, punctul 1 să conțină 4 subpuncte: 1) Se exclud pozițiile: 35. Pentelei Demian, 91. Mîrza 

Daniel și 102. Bunescu Veronica; 2) Se includ pozițiile: 3, 16 și 32 cu datele personale ale 

candidaților Petkov Alexandr, Zlatovcen Eduard și Pohila Igor; 3) Candidații enumerați mai jos se 

transferă la alte poziții, după care să se dea textul din proiectul prezentat; 4) Să fie scris aparte. 

”Ordinea de plasare a candidaților partidului va corespunde modificărilor operate în prezenta 

hotărîre”.  

 

(A. Simionov a revenit în sala de ședințe, membri prezenți – 8.) 

 

V. Gafton – A menționat că proiectul poate este mai greu de înțeles pentru solicitant, dar el 

reflectă ceea ce s-a solicitat în demers. A asigurat că va reveni la proiect și îl va structura în așa fel 

ca să fie mai clar:  

 

”La 20 noiembrie 2014 Partidul Politic „PATRIA” a depus la Comisia Electorală Centrală 

un demers, prin care solicită modificarea listei de candidați. 

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

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e: 
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1. Anexa la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2749 din 13 octombrie 2014 „Cu 

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

partea Partidului Politic „PATRIA”, a simbolului electoral și confirmarea reprezentantului cu 

drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală și a persoanei responsabile de finanțe 

(trezorierul)” se modifică după cum urmează: 

1) candidații Pentelei Demian, Mîrza Daniel și Bunescu Veronica de la pozițiile 35 și, 

respectiv,  91 și 102 se exclud; 

2) candidații enumerați mai jos se transferă la alte poziții, după cum urmează: 

- Grițco Elena de la poziția 3 la poziția 27; 

- Afanasenco Serghei de la poziția 27 la poziția 26; 

- Fedico Oleg de la poziția 26 la poziția 25; 

- Voloșin Vladimir de la poziția 25 la poziția 40; 

- Untilă Dumitru de la poziția 40 la poziția 46; 

- Rotaru Mariana de la poziția 46 la poziția 51; 

- Ostapenco Oleg de la poziția 51 la poziția 56; 

- Gagauz Fiodor de la poziția 56 la poziția 60; 

- Sîncu Mihail de la poziția 60 la poziția 35; 

- Petrachi Oleg de la poziția 16 la poziția 19; 

- Bogdan Andrian de la poziția 19 la poziția 24; 

- Malai Irina de la poziția 24 la poziția 23; 

- Lozanciuc Alexandru de la poziția 23 la poziția 22; 

- Șmurgun Natalia de la poziția 22 la poziția 33; 

- Biriucov Sergiu de la poziția 33 la poziția 41; 

- Bruma Mariana de la poziția 41 la poziția 47; 

- Chiselev Ilia de la poziția 47 la poziția 52; 

- Ceremuș Marina de la poziția 52 la poziția 57; 

- Banaru Daniela de la poziția 57 la poziția 61; 

- Reițman Ana de la poziția 61 la poziția 63; 

- Șevciuc Vladimir de la poziția 63 la poziția 65; 

- Prisacari Tatiana de la poziția 65 la poziția 67; 

- Televca Anastasia de la poziția 67 la poziția 69; 

- Cudreașova Svetlana de la poziția 69 la poziția 71; 

- Moraru Dumitru de la poziția 71 la poziția 73; 

- Calașnicov Victor de la poziția 73 la poziția 75; 

- Gorodinskii Vladimir de la poziția 75 la poziția 77; 

- Cuculescu Ion de la poziția 77 la poziția 79; 

- Sarandi Alexandr de la poziția 79 la poziția 81; 

- Gumeniuc Constantin de la poziția 81 la poziția 83; 

- Sergheeva Irina de la poziția 83 la poziția 85; 

- Terzi Alexandr de la poziția 85 la poziția 87; 

- Țopa Oleg de la poziția 87 la poziția 89; 

- Tcaci Evghenii de la poziția 89 la poziția 91; 

- Osoianu Ivan de la poziția 17 la poziția 18; 

- Pleșca Eduard de la poziția 18 la poziția 37; 

- Crîjanovschi Ruslan de la poziția 37 la poziția 43; 

- Basistîi Igor de la poziția 43 la poziția 20; 

- Cașu Ilian de la poziția 20 la poziția 17; 

- Stanciu Viorica de la poziția 28 la poziția 42; 

- Coltuc Piotr de la poziția 42 la poziția 48; 
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- Pirogan Stepan de la poziția 48 la poziția 53; 

- Scripnic Vladimir de la poziția 53 la poziția 58; 

- Secrieru Alexandru de la poziția 58 la poziția 62; 

- Gaidarji Anghelina de la poziția 62 la poziția 64; 

- Buga Dumitru de la poziția 64 la poziția 66; 

- Oleinic Ruslan de la poziția 66 la poziția 68; 

- Sidorenco Alexandr de la poziția 68 la poziția 70; 

- Babii Roman de la poziția 70 la poziția 72; 

- Țurcanu Pavel de la poziția 72 la poziția 74; 

- Gramovici Mihail de la poziția 74 la poziția 76; 

- Golovaciuc Igor de la poziția 76 la poziția 78; 

- Romanadze Mariana de la poziția 78 la poziția 80; 

- Șvarț Mihail de la poziția 80 la poziția 82; 

- Munteanu Serghei de la poziția 82 la poziția 84; 

- Melnic Oleg de la poziția 84 la poziția 86; 

- Prodan Verjiliu de la poziția 86 la poziția 88; 

- Ojovan Livia de la poziția 88 la poziția 90; 

- Curdova Anastasia de la poziția 90 la poziția 92; 

- Pozițiile 92-101 devin pozițiile 93-102; 

- Aramă Oleg de la poziția 32 la poziția 39; 

- Crețu Tatiana de la poziția 39 la poziția 45; 

- Dudnic Serghei de la poziția 45 la poziția 50; 

- Costioglo Dumitru de la poziția 50 la poziția 55; 

- Rența Sergiu de la poziția 55 la poziția 36; 

- Todirean Iurie de la poziția 36 la poziția 28; 

- Zaplitnîi Ruslan de la poziția 38 la poziția 44; 

- Dedov Boris de la poziția 44 la poziția 49; 

- Onuțu Stela de la poziția 49 la poziția 54; 

- Ilașciuc Ana de la poziția 54 la poziția 59; 

- Tambur Veaceslav de la poziția 59 la poziția 38; 

3) pozițiile 3, 16 și 32 vor avea următorul cuprins: 

„3. Petkov Alexandr, M, 1972, mun. Chișinău, PCRM, politolog, deputat, Parlamentul 

Republicii Moldova”; 

„16. Zlatovcen Eduard, M, 1969, or. Comrat, PCRM, Manager-economist, manager, 

„Burlacu Vin” S.A.”; 

„32. Pohila Igor, M, 1968, mun. Chișinău, f/p, jurist, avocat, BBA „Igor Pohila și 

partenerii”.  

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

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

 

Președintele de ședință a supus votului proiectul prezentat, deoarece nu va suporta modificări de 

conținut, iar raportorul împreună cu reprezentantul concurentului electoral vor aduce textul în 

concordanță cu demersul înaintat. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

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

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2992 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenți în ședință. 
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(V. Gafton a părăsit ședința, membri prezenți – 7.) 

 

10. S-A AUDIAT: 

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

avertizarea concurentului electoral Partidul Politic „Patrioții Moldovei” pentru neprezentarea în 

termen a raportului privind fluxul mijloacelor bănești pe parcursul campaniei electorale pentru 

alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014, la situația din 16 noiembrie 2014”: 

”Prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2871 din 3 noiembrie  2014, a fost 

înregistrat  în calitate de concurent electoral la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 

Partidul Politic „Patrioții Moldovei”.  

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

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

rapoarte financiare, care trebuie să conțină informații referitoare la venituri și cheltuieli conform 

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

finanțarea campaniilor electorale și a partidelor politice, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale 

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

La situația din 16  noiembrie 2014 concurentul electoral Partidul Politic „Patrioții 

Moldovei” nu a prezentat raportul financiar privind fluxul mijloacelor bănești pe parcursul 

campaniei electorale pentru  alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014, pentru perioada de 

gestiune 3 - 16 noiembrie 2014, nerespectînd astfel termenul stabilit la art. 38 alin (8) din Codul 

electoral și nici nu a informat Comisia despre faptul că nu intenționează să-și deschidă un cont la 

bancă cu mențiunea „Fond electoral”, conform prevederilor art. 38 alin. (3) din cod. 

În temeiul art. 18, art. 38 alin (8) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 

și în conformitate cu Regulamentul  privind finanțarea campaniilor electorale și a partidelor 

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

modificările ulterioare, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e: 

1. Se avertizează concurentul electoral Partidul Politic „Patrioții Moldovei” pentru 

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

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

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

 

Nefiind înaintate întrebări sau propuneri la proiect, președintele de ședință a supus votului 

proiectul prezentat. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

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

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2993 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenți în ședință. 

 

 

11. S-A AUDIAT: 

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

acreditarea observatorilor naționali din partea concurentului electoral Partidul Politic „PATRIA” 

în secțiile de votare constituite în afara Republicii Moldova în vederea monitorizării alegerilor 

parlamentare din 30 noiembrie 2014”: 

”Concurentul electoral Partidul Politic „PATRIA” a înaintat Comisiei Electorale Centrale un 

demers privind acreditarea a 31 de persoane în calitate de observatori naționali în secțiile de votare 

constituite în afara Republicii Moldova pentru monitorizarea alegerilor parlamentare din data de 

30 noiembrie 2014. 
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În temeiul art. 18 și 63 alin. (2) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 și 

în conformitate cu pct. 5 din Regulamentul privind statutul observatorilor și 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 ș t e: 

1. Se acreditează 31 de persoane (conform listei anexate) în calitate de observatori 

naționali din partea concurentului electoral Partidul Politic „PATRIA” în secțiile de votare 

constituite în afara Republicii Moldova în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 

noiembrie 2014. 

2. Acreditarea în cauză nu poate servi drept temei pentru obținerea documentelor de 

călătorie și de ședere în afara hotarelor Republicii Moldova. 

3. În activitatea lor persoanele acreditate se vor călăuzi de Constituția Republicii Moldova, 

Codul electoral, Regulamentul privind statutul observatorilor și procedura de acreditare a acestora, 

aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 332 din 24 octombrie 2006 precum și de 

tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte. 

4. 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, cu respectarea 

prevederilor Legii privind protecția datelor cu caracter personal.  

Anexă 

la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale 

 nr. __ din 21 noiembrie  2014 
Lista 

 persoanelor acreditate din partea concurentului electoral Partidul Politic „PATRIA” 

 în secțiile de votare constituite în afara Republicii Moldova  

în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 

 

Nr. 

d/o 
Numele, prenumele 

Seria, numărul 

actului de identitate 
Secția de votare 

1.  Artin Veaceslav  nr. 310, or. Roma,  

Republica Italiană 

2.  Găină Igor  nr. 311, or. Perugia, 

Republica Italiană  

3.  Arnăut Viorica  nr. 314, or. Bologna, 

Republica Italiană  

4.  Stegărescu Boris  nr. 315, or. Padova, 

Republica Italiană  

5.  Berzedean Valentina  nr. 316, or. Padova, 

Republica Italiană 

6.  Arndt Maxim  nr. 318, or. Torino,  

Republica Italiană 

7.  Lica Petru  nr. 319, or. Torino,  

Republica Italiană 

8.  Veveriță Rodion  nr. 320, or. Verona,  

Republica Italiană 

9.  Bejan Simion  nr. 321, or. Parma, 

Republica Italiană 

10.  Pohilă Marina  nr. 322, or. Milano, 

Republica Italiană  
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11.  Pîslaru Ana  nr. 324, or. Trento, 

Republica Italiană 

12.  Prepișneac Sergiu  nr. 325, or. Brescia, 

Republica Italiană 

13.  Cojan Ion  nr. 326, or. Treviso, 

Republica Italiană 

14.  Tătaru Ion  nr. 327, or. Bergamo, 

Republica Italiană  

15.  Ipate Vasile  nr. 329, or. Ferrara, 

Republica Italiană 

16.  Boghi Constantin  nr. 332, or. Modena, 

Republica Italiană 

17.  Luchian Viorel  nr. 334, or. Vicenza, 

Republica Italiană  

18.  Ctitor Mihail  nr. 335, or. Londra, 

Regatul Unit al Marii 

Britanii și al Irlandei de 

Nord  

19.  Cereteu Igor  nr. 376, or. Barcelona, 

Republica Portugheză 

20.  Samson Sergiu  nr. 377, or. Santander, 

Republica Portugheză 

21.  Tsampazis Nina  nr. 379, or. Atena, 

Republica Elenă 

22.  Cuculescu Vitalie  nr. 380, or. Atena, 

Republica Elenă 

23.  Tataru Vasile  nr. 386, or. Berlin, 

Republica Federală 

Germania 

24.  Codreanu Elena  nr. 362, or. Lisabona, 

Republica Portugheză 

25.  Popuiac Nadejda  nr. 364, or. Faro, 

Republica Portugheză 

26.  Para Viorel  nr. 367, or. Moscova, 

Federația Rusă 

27.  Ipatii Ghenadie  nr. 369, Sankt-Petersburg, 

Federația Rusă  

28.  Buzdugan Valeriu  nr. 372, or. Viena, 

Republica Austria 

29.  Anghelova Irina  nr. 401, or. Istanbul, 

Republica Turcia   

30.  Gîscă Sandu  nr. 392, or. Riga,  

Republica Letonia 
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31.  Nedoseichina Valeria  nr. 374, or. Geneva, 

Confederația Elvețiană   

 

”.  

 

Nefiind înaintate întrebări sau propuneri la proiect, președintele de ședință a supus votului 

proiectul prezentat. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

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

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2994 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenți în ședință. 

 

12. S-A AUDIAT: 

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

acreditarea unui observator național din partea Asociației obștești „COALIȚIA 

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

”Asociația obștească „COALIȚIA NEDISCRIMINARE”a înaintat Comisiei Electorale 

Centrale un demers privind acreditarea unui reprezentant în calitate de observator național pentru 

monitorizarea alegerilor parlamentare din data de 30 noiembrie 2014. 

Asociația obștească „COALIȚIA NEDISCRIMINARE” este o asociație calificată ce se 

ocupă, conform statutului ei, de apărarea drepturilor omului și a valorilor democratice.  

În temeiul art. 18 și 63 alin. (4) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 și 

în conformitate cu pct. 5 din Regulamentul privind statutul observatorilor și 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 ș t e: 

1. Se acreditează domnul Bambuleac Ion (buletin de identitate A01096777) în calitate de 

observator național din partea Asociației obștești „COALIȚIA NEDISCRIMINARE” în vederea 

monitorizării alegerilor parlamentare din data de 30 noiembrie 2014. 

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

Codul electoral, Regulamentul privind statutul observatorilor și procedura de acreditare a acestora, 

aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 332 din 24 octombrie 2006, precum și de 

tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte. 

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

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

prevederilor privind protecția datelor cu caracter personal”.  

 

Nefiind înaintate întrebări sau propuneri la proiect, președintele de ședință a supus votului 

proiectul prezentat. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

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

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2995 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenți în ședință. 

 

13. S-A AUDIAT: 

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

acreditarea observatorilor naționali din partea concurentului electoral Partidul Liberal în secțiile de 
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votare constituite în afara Republicii Moldova în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 

30 noiembrie 2014”: 

”Concurentul electoral Partidul Liberal a înaintat Comisiei Electorale Centrale un demers 

privind acreditarea a 34 de persoane în calitate de observatori naționali în secțiile de votare 

constituite în afara Republicii Moldova pentru monitorizarea alegerilor parlamentare din data de 

30 noiembrie 2014. 

În temeiul art. 18 și 63 alin. (2) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 și 

în conformitate cu pct. 5 din Regulamentul privind statutul observatorilor și 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 ș t e: 

1. Se acreditează 34 persoane (conform listei anexate) în calitate de observatori naționali 

din partea concurentului electoral Partidul Liberal în secțiile de votare constituite în afara 

Republicii Moldova în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014. 

2. Acreditarea în cauză nu poate servi drept temei pentru obținerea documentelor de 

călătorie și de ședere în afara hotarelor Republicii Moldova. 

3. În activitatea lor persoanele acreditate se vor călăuzi de Constituția Republicii Moldova, 

Codul electoral, Regulamentul privind statutul observatorilor și procedura de acreditare a acestora, 

aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 332 din 24 octombrie 2006 precum și de 

tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte. 

4. 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, cu respectarea 

prevederilor Legii privind protecția datelor cu caracter personal. 

Anexă 

la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale 

 nr. __ din 21 noiembrie  2014 

 
Lista 

 persoanelor acreditate din partea concurentului electoral Partidul Liberal 

 în secțiile de votare constituite în afara Republicii Moldova  

în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 

 

Nr. 

d/o 
Numele, prenumele 

Seria, numărul 

actului de identitate 
Secția de votare 

1. Mitrofan Aliona  nr. 310, or. Roma,  

Republica Italiană 

2. Zgriveț Raisa  nr. 312, or. Perugia, 

Republica Italiană  

3. Dogaru Vadim  nr. 314, or. Bologna, 

Republica Italiană  

4. Chiriac Cristina  nr. 315, or. Padova, 

Republica Italiană  

5. Chitoroagă Victor  nr. 316, or. Padova, 

Republica Italiană 

6. Manole Daniela  nr. 317, or. Mestre, 

Republica Italiană  

7. Nirean Sergiu  nr. 318, or. Torino,  

Republica Italiană 
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8. Petică Vitalie  nr. 319, or. Torino,  

Republica Italiană 

9. Cebotaru Maria  nr. 322, or. Milano, 

Republica Italiană  

10. Tricolici Ghenadie  nr. 323, or. Milano, 

Republica Italiană 

11. Butnari Constantin  nr. 325, or. Brescia, 

Republica Italiană 

12. Rusu Aliona  nr. 327, or. Bergamo, 

Republica Italiană 

13. Ipate Vasile  nr. 329, or. Ferrara, 

Republica Italiană 

14. Burian Olesea   nr. 332, or. Modena, 

Republica Italiană 

15. Cătană Zinaida  nr. 334, or. Vicenza, 

Republica Italiană 

16. Pavlovschi Vasile  nr. 338, or. Dublin, 

Republica Irlanda   

17. Topor Valeriu   nr. 342, mun. București,  

România 

18. Mîțu Vasile  nr. 347, or. Timișoara,  

România 

19. Caldari Lucia   nr. 354, or. New York, SUA  

20. Braniște Domnica  nr. 358, or. Chicago, SUA 

21. Rotaru Gheorghe   nr. 362, or. Lisabona, 

Republica Portugheză 

22. Pîntea Elena  nr. 363, or. Portimao, 

Republica Portugheză 

23. Pîntea Svetlana  nr. 365, or. Setubal, 

Republica Portugheză 

24. Ciocan Maria  nr. 369, or. Sankt-

Petersburg, Federația Rusă 

25. Mereuța Iulia  nr. 372, or. Viena, 

Republica Austria 

26. Condrea Doina  nr. 374, or. Geneva, 

Confederația Elvețiană  

27. Botezatu Gheorghe  nr. 375, or. Madrid,  

Regatul Spaniei  

28. Vrabie Andrei  nr. 376, or. Barcelona, 

Regatul Spaniei  
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29. Griga Oleg  nr. 377, or. Santander, 

Regatul Spaniei  

30. Moraru Dorin  nr. 381, or. Paris, Republica 

Franceză 

31. Tulgara Grigore  nr. 383, or. Villeneuve-

Saint-Georges, Republica 

Franceză 

32. Dragomir Nicolae  nr. 384, or. Montreuil, 

Republica Franceză 

33. Petrici Irina  nr. 387, or. Frankfurt, 

Republica Federală 

Germania 

34. Clima Radu  nr. 393, or. Bruxelles, 

Regatul Belgiei 

 

”. 

Nefiind înaintate întrebări sau propuneri la proiect, președintele de ședință a supus votului 

proiectul prezentat. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

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

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

Hotărîrea nr. 2996 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenți în ședință. 

 

 

14. S-A AUDIAT: 

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

acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „Promo-LEX” în vederea 

monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014”: 

”Asociația obștească „Promo-LEX” a înaintat Comisiei Electorale Centrale un demers 

privind acreditarea a 183 de persoane în calitate de observatori naționali pentru monitorizarea 

alegerilor parlamentare din data de 30 noiembrie 2014. 

Asociația obștească „Promo-LEX” este o asociație calificată ce se ocupă, conform 

statutului ei, de apărarea drepturilor omului și a valorilor democratice. 
În temeiul art. 18 și 63 alin. (4) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 și 

în conformitate cu pct. 5 din Regulamentul privind statutul observatorilor și 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 ș t e: 

1. Se acreditează în calitate de observatori naționali 183 de persoane (conform listei 

anexate) din partea Asociației obștești „Promo-LEX” în vederea monitorizării alegerilor 

parlamentare din data de 30 noiembrie 2014. 

2. În activitatea lor persoanele acreditate se vor călăuzi de Constituția Republicii Moldova, 

Codul electoral, Regulamentul privind statutul observatorilor și procedura de acreditare a acestora, 

aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 332 din 24 octombrie 2006, precum și de 

tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte. 
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3. 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, cu respectarea 

prevederilor Legii privind protecția datelor cu caracter personal. 

 

Anexă 

la hotărîrea Comisei Electorale Centrale 

 nr. __ din 21 noiembrie  2014 

 
Lista 

 persoanelor acreditate din partea Asociației obștești „Promo-LEX”  

în calitate de observatori naționali pentru monitorizarea alegerilor parlamentare  

din 30 noiembrie 2014 

 

Nr. 

d/o 
Numele, prenumele 

Seria, numărul actului 

de identitate 

1.  
Iambaev Victor   

2.  
Bulmaga Grigore  

3.  
Sanduța Galina  

4.  
Rotaru Nicolae  

5.  
Lungu Irina  

6.  
Glava Alexandru  

7.  
Șostac Olesea  

8.  
Cecîrlan Veronica  

9.  
Filimonov Diana  

10.  
Ceban Inga  

11.  
Sliusarenco Dumitru  

12.  
Zotea Iurie  

13.  
Gordila-Bobeico Olga  

14.  
Josanu Dumitru  

15.  
Bejan Valeria  
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16.  
Postica Andrei  

17.  
Dulțev Angela  

18.  
Popescu Mariana  

19.  
Fetescu Silvia  

20.  
Ceban Valentina  

21.  
Razloga Olga  

22.  
Gligor Natalia  

23.  
Secrieru Carolina  

24.  
Cocieru Lilia  

25.  
Talmaci Laura  

26.  
Rusnac Ion  

27.  
Fluerari Ana  

28.  
Coipan Victor  

29.  
Bejan Alexandr  

30.  
Sugoneaco Irina  

31.  
Iurașco Elena  

32.  
Prodan Ion  

33.  
Pîrgar Viorel  

34.  
Bârca Lidia  

35.  
Bou Maria  

36.  
Roman Liuba  

37.  
Ciobanu Olga  
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38.  
Zapanovici Dumitru  

39.  
Zapanovici Zinovia  

40.  
Tvic Ion  

41.  
Candu Veronica  

42.  
Marcu Valentin  

43.  
Chebeș Carolina  

44.  
Diordița Andrian  

45.  
Boian Ruslan  

46.  
Apostol Cristian  

47.  
Demianenco Alexandru  

48.  
Stavila Olga  

49.  
Topor Marina  

50.  
Bulgac Alina  

51.  
Grosu Inesa  

52.  
Rădița Nicolae  

53.  
Perepujnaia Diana  

54.  
Brăileanu Mihail  

55.  
Boișteanu Vadim  

56.  
Crețu Ana   

57.  
Gorgan Veronica  

58.  
Cocieru Liuba  

59.  
Raciula Lilia  
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60.  
Savițchi Svetlana  

61.  
Supilnic Angela  

62.  
Sofroni Cristian  

63.  
Chian Marina  

64.  
Cucovei Carolina  

65.  
Arnaut Diana  

66.  
Mivovan Antuaneta  

67.  
Ostahi Ludmila  

68.  
Vasiliev Alina  

69.  
Rotari Maria  

70.  
Ungureanu Eugeniu  

71.  
Ojovan Mihaela  

72.  
Grecu Doina  

73.  
Moroi Victor  

74.  
Mîrza Sabina  

75.  
Petroșișin Serghei  

76.  
Rotari Mihai  

77.  
Chilian Victor  

78.  
Pădureanu Ion  

79.  
Lungu Dorina  

80.  
Ziaev Alexandr  

81.  
Ignatiev Denis  
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82.  
Dalnițchi Silvia  

83.  
Popa Lilia  

84.  
Gușanu Natalia  

85.  
Bucico Natalia  

86.  
Gangan Diana  

87.  
Țurcan Rodica  

88.  
Mîță Irina  

89.  
Vitic Rodica   

90.  
Pogîlă Elena  

91.  
Jeverdan Ana   

92.  
Serjentu Daniel   

93.  
Bulgac Cristina   

94.  
Bogaci Lilia   

95.  
Serjentu Alla   

96.  
Milavanov Gheorghii  

97.  
Surchicin Maria  

98.  
Ganciu Sofia  

99.  
Oprea Anjela  

100.  
Corloteanu Rodica  

101.  
Godea Irina  

102.  
Cojocari Marina  

103.  
Petrovschi Mihaela  
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104.  
Botnaru Petru  

105.  
Rotari Zinaida  

106.  
Florea Vadim  

107.  
Boșcu Maria   

108.  
Petiș Parascovia  

109.  
Cazanji Tatiana  

110.  
Cecoi Cristina  

111.  
Pioglo Viorica  

112.  
Manole Nicolae  

113.  
Pleșu Ludmila  

114.  
Dobrea Andriana  

115.  
Jeleapova Galina  

116.  
Danu Alexandru  

117.  
Șapteboi Elena  

118.  
Pavlovscaia Ana-Maria  

119.  
Curtiș Corina  

120.  
Duduța Andrei  

121.  
Belcic Vasilisa  

122.  
Ganatiuc Svetlana  

123.  
Colțiuc Oxana  

124.  
Gimovschi Avrel  

125.  
Zloi Mihail  
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126.  
Andronic Svetlana  

127.  
Ciobanu Natalia  

128.  
Melnic Diana  

129.  
Dutchevici Evstafii  

130.  
Polișciuc Galina  

131.  
Zabulica Anton  

132.  
Pînzari Evghenia  

133.  
Grosu Maria  

134.  
Gore Mihail   

135.  
Carpenco Rodica  

136.  
Muntean Cristina  

137.  
Zaharia Eva  

138.  
Zaharia Dian  

139.  
Zaharia Boris  

140.  
Tomașevschi Lidia  

141.  
Prodan Vitalie  

142.  
Ojog Lilia  

143.  
Bădărău Igor  

144.  
Tabără Elena  

145.  
Catana Cristina  

146.  
Guțuțui Gheorghe  

147.  
Talmazan Alexandru  
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148.  
Chetrosan Ana  

149.  
Gurmuzachii Ludmila  

150.  
Bajurean Elena  

151.  
Carpov Andriana  

152.  
Railean Mihai  

153.  
Caraghiaur Valentina  

154.  
Dîrloi Vladimir  

155.  
Țîbuleac Ala  

156.  
Plamadeala Anna  

157.  
Popazu Stefanida  

158.  
Odajiu Ghenadii   

159.  
Balandiuc Mihaela  

160.  
Lozinschi Tudor  

161.  
Donică Ionela  

162.  
Grosu Victor  

163.  
Gînu Doinița  

164.  
Rîșneanu Ana  

165.  
Enachi Mariana  

166.  
Talmazan Marina  

167.  
Vlas Ion  

168.  
Ambros Anastasia  

169.  
Stati Cristina  
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170.  
Postica Irina  

171.  
Bogdan Virgiliu  

172.  
Ursu Vasilisa  

173.  
Triboi Ion  

174.  
Usatîi Mihail  

175.  
Cobîlca Patricia  

176.  
Furtună Andrei  

177.  
Celac Nicolai  

178.  
Sevastian Lilia  

179.  
Sandu Grigore  

180.  
Para Svetlana  

181.  
Valeanu Ion  

182.  
Țurcan Iurie  

183.  
Tanasachi Olesea   

 

”. 

 

Nefiind înaintate întrebări sau propuneri la proiect, președintele de ședință a supus votului 

proiectul prezentat. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

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

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2997 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenți în ședință. 

 

 

15. S-A AUDIAT: 

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

acreditarea observatorilor internaționali din partea Ambasadei Republicii Federale Germania în 

Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014”: 
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”Ambasada Republicii Federale Germania în Republica Moldova a înaintat Comisiei 

Electorale Centrale un demers privind acreditarea a trei persoane în calitate de observatori 

internaționali în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014. 

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

în conformitate cu pct. 5 și 15 din Regulamentul privind statutul observatorilor și 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 ș t e: 

1. Se acreditează în calitate de observatori internaționali trei persoane din partea 

Ambasadei Republicii Federale Germania în Republica Moldova în vederea monitorizării 

alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014, conform anexei.  

2. În activitatea lor persoanele acreditate se vor călăuzi de Constituția Republicii Moldova, 

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

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

precum și de tratatele internaționale 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 și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu respectarea 

prevederilor Legii privind protecția datelor cu caracter personal. 

 

Anexă 

la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale  

nr. __ din 21 noiembrie 2014 

 

Lista 

 persoanelor acreditate din partea Ambasadei Republicii Federale Germania în Republica 

Moldova în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 

 

Nr. 

d/o 
Numele Prenumele Pașaport Cetățenia 

1. Knotz Ulrike Maria  Republica Federală Germania 

2. DR Weithoner Thomas  Republica Federală Germania 

3. Muller Miriam  Republica Federală Germania 

 

”. 

Nefiind înaintate întrebări sau propuneri la proiect, președintele de ședință a supus votului 

proiectul prezentat. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

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

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2998 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenți în ședință. 
 

16. S-A AUDIAT: 

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

acreditarea observatorilor internaționali din partea Senatului Republicii Polone în vederea 

monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014”: 
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”Senatul Republicii Polone a înaintat Comisiei Electorale Centrale un demers privind 

acreditarea a șase persoane în calitate de observatori internaționali în vederea monitorizării 

alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014. 

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

în conformitate cu pct. 5 și 15 din Regulamentul privind statutul observatorilor și 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 ș t e: 

1. Se acreditează în calitate de observatori internaționali șase persoane din partea Senatului 

Republicii Polone în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014, 

conform anexei.  

2. În activitatea lor persoanele acreditate se vor călăuzi de Constituția Republicii Moldova, 

Codul electoral, Regulamentul privind statutul observatorilor și procedura de acreditare a acestora, 

aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 332 din 24 octombrie 2006, precum și de 

tratatele internaționale 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 și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu respectarea 

prevederilor Legii privind protecția datelor cu caracter personal. 

 

Anexă 

la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale  

nr. __ din 21 noiembrie 2014 

 

Lista 

 persoanelor acreditate din partea Senatului Republicii Polone în vederea monitorizării 

alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 

 

Nr. Numele Prenumele Pașaport Cetățenia 

1. Obremski Jaroslaw Wojciech  Republica Polonă 

2. Gorczyca Stanislaw Andrzej  Republica Polonă 

3. Wojcik Agata Katarzyna  Republica Polonă 

4. Seroczynski Grezegorz Zdzislaw  Republica Polonă 

5. Pajak Andrzej Michal  Republica Polonă 

6. Iwan Stanislaw Antoni  Republica Polonă 

 

”. 

Nefiind înaintate întrebări sau propuneri la proiect, președintele de ședință a supus votului 

proiectul prezentat. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

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

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2999 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenți în ședință. 

 

17. S-A AUDIAT: 

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

acreditarea observatorilor internaționali din partea Ambasadei Republicii Turcia în Republica 

Moldova în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014”: 
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”Ambasada Republicii Turcia în Republica Moldova a înaintat Comisiei Electorale 

Centrale un demers privind acreditarea a trei persoane în calitate de observatori internaționali în 

vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014. 

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

în conformitate cu pct. 5 și 15 din Regulamentul privind statutul observatorilor și 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 ș t e: 

1. Se acreditează în calitate de observatori internaționali trei persoane din partea 

Ambasadei Republicii Turcia în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor 

parlamentare din 30 noiembrie 2014, conform anexei. 

2. În activitatea lor persoanele acreditate se vor călăuzi de Constituția Republicii Moldova, 

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

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

precum și de tratatele internaționale 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 și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu respectarea 

prevederilor Legii privind protecția datelor cu caracter personal. 

 

Anexă 

la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale  

nr. __ din 21 noiembrie 2014 

 

Lista 

 persoanelor acreditate din partea Ambasadei Republicii Turcia în Republica Moldova  

în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 

 

Nr. 

d/o 
Numele Prenumele Pașaport Cetățenia 

1.  Bașol Bașar  Republica Turcia 

2.  Ersen Hasan  Republica Turcia 

3.  Cakalli Burak  Republica Turcia  

”. 

Nefiind înaintate întrebări sau propuneri la proiect, președintele de ședință a supus votului 

proiectul prezentat. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

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

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 3000 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenți în ședință. 

 

 

18. S-A AUDIAT: 

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

acreditarea observatorilor internaționali din partea Seimului Republicii Polone în vederea 

monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014”: 
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”Seimul Republicii Polone a înaintat Comisiei Electorale Centrale un demers privind 

acreditarea a 11 persoane în calitate de observatori internaționali în vederea monitorizării 

alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014. 

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

în conformitate cu pct. 5 și 15 din Regulamentul privind statutul observatorilor și 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 ș t e: 

1. Se acreditează în calitate de observatori internaționali 11 persoane din partea Seimului 

Republicii Polone în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014, 

conform anexei.  

2. În activitatea lor persoanele acreditate se vor călăuzi de Constituția Republicii Moldova, 

Codul electoral, Regulamentul privind statutul observatorilor și procedura de acreditare a acestora, 

aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 332 din 24 octombrie 2006, precum și de 

tratatele internaționale 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 și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu respectarea 

prevederilor Legii privind protecția datelor cu caracter personal. 

Anexă 

la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale  

nr. __ din 21 noiembrie 2014 

 

Lista 

 persoanelor acreditate din partea Seimului Republicii Polone 

în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 

 

Nr. Numele Prenumlee Pașaport Cetățenia 

1.  Janowski Bogdan Stefan  Republica Polonă 

2. Cieslinski Piotr  Republica Polonă 

3. Kozlowska Iwona Maria  Republica Polonă 

4. Lopata Jan Zbigniew  Republica Polonă 

5. Gosiewska Malgorzata Maria  Republica Polonă 

6. Napieralski Grzegorz Bernard  Republica Polonă 

7. Pyzik Piotr Mieczyslaw  Republica Polonă 

8. Rafalska  Elzbieta  Republica Polonă 

9. Gierada Artur Daniel  Republica Polonă 

10. Kowal Grzegorz Pawel  Republica Polonă 

11. Van Der Coghen Piotr Artur  Republica Polonă 

 

”. 

Nefiind înaintate întrebări sau propuneri la proiect, președintele de ședință a supus votului 

proiectul prezentat. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

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

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 3001 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenți în ședință. 
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19. S-A AUDIAT: 

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

acreditarea observatorilor internaționali din partea Ambasadei Statelor Unite ale Americii în 

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

”Ambasada Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova a înaintat Comisiei 

Electorale Centrale un demers privind acreditarea a două persoane în calitate de observatori 

internaționali în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014. 

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

în conformitate cu pct. 5 și 15 din Regulamentul privind statutul observatorilor și 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 ș t e: 

1. Se acreditează în calitate de observatori internaționali două persoane din partea 

Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor 

parlamentare din 30 noiembrie 2014, conform anexei. 

2. În activitatea lor persoanele acreditate se vor călăuzi de Constituția Republicii Moldova, 

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

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

precum și de tratatele internaționale 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 și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu respectarea 

prevederilor Legii privind protecția datelor cu caracter personal. 

Anexă 

la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale  

nr. __ din 21 noiembrie 2014 

 

Lista 

 persoanelor acreditate din partea Ambasadei Statelor Unite în Republica Moldova  

în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 

 

Nr. 

d/o 
Numele Prenumele Pașaport Cetățenia 

1.  Moser William Henry  Statele Unite ale Americii 

2.  Breeden Philip Jackson  Statele Unite ale Americii 

”. 

 

 

Nefiind înaintate întrebări sau propuneri la proiect, președintele de ședință a supus votului 

proiectul prezentat. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

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

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 3002 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenți în ședință. 

 

 

20. S-A AUDIAT: 
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Raportorul Svetlana Guțu – a propus amînarea examinării proiectului de hotărîre, „Cu privire la 

acreditarea observatorilor internaționali din partea Consiliului Adunării Interparlamentare a 

Statelor-membre ale CSI în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014”, 

deoarece au fost prezentate înainte de ședință materiale suplimentare referitoare la datele 

personale ale unor persoane propuse spre acreditare.  

 

Președintele de ședință a supus votului propunerea raportorului de amînare a examinării acestei 

chestiuni pentru ședința de mîine. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

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

 

S-A HOTĂRÎT amînarea examinării proiectului pentru ședința următoare. 

 

 

21. S-A AUDIAT: 

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

acreditarea observatorilor internaționali din partea Adunării Parlamentare a OSCE în vederea 

monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014”: 

”Adunarea Parlamentară a OSCE a înaintat Comisiei Electorale Centrale un demers 

privind acreditarea a două persoane în calitate de observatori internaționali în vederea 
monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014. 

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

în conformitate cu pct. 5 și 15 din Regulamentul privind statutul observatorilor și 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 ș t e: 

1. Se acreditează în calitate de observatori internaționali două persoane din partea Adunării 

Parlamentare a OSCE la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014, conform anexei.  

2. În activitatea lor persoanele acreditate se vor călăuzi de Constituția Republicii Moldova, 

Codul electoral, Regulamentul privind statutul observatorilor și procedura de acreditare a acestora, 

aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 332 din 24 octombrie 2006, precum și de 

tratatele internaționale 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 și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu respectarea 

prevederilor Legii privind protecția datelor cu caracter personal. 

 

Anexă 

la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale  

nr. __ din 21 noiembrie 2014 

 

Lista 

 persoanelor acreditate din partea Adunării Parlamentare a OSCE  

în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 

 

Nr. Numele Prenumele Pașaport Cetățenia 

1.  Cascallana Gallastegui Enrique  Regatul Spaniei 

2. Albrecht Harold Glenn  Canada 

”. 

Nefiind înaintate întrebări sau propuneri la proiect, președintele de ședință a supus votului 

proiectul prezentat. 

 

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

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 3003 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenți în ședință. 

 

 

22. S-A AUDIAT: 

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

acreditarea observatorilor internaționali din partea Ambasadei Republicii Lituania în Republica 

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

”Ambasada Republicii Lituania în Republica Moldova a înaintat Comisiei Electorale 

Centrale un demers privind acreditarea a cinci persoane în calitate de observatori internaționali în 

vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014. 

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

în conformitate cu pct. 5 și 15 din Regulamentul privind statutul observatorilor și 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 ș t e: 

1. Se acreditează în calitate de observatori internaționali cinci persoane din partea 

Ambasadei Republicii Lituania în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor 

parlamentare din 30 noiembrie 2014, conform anexei. 

2. În activitatea lor persoanele acreditate se vor călăuzi de Constituția Republicii Moldova, 

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

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

precum și de tratatele internaționale 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 și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu respectarea 

prevederilor Legii privind protecția datelor cu caracter personal. 

 

Anexă 

la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale  

nr. __ din 21 noiembrie 2014 

 

Lista 

 persoanelor acreditate din partea Ambasadei Republicii Lituania în Republica Moldova  

în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 

 

Nr. 

d/o 
Numele Prenumele Pașaport Cetățenia 

1.  Balsys Linas  Republica Lituania 

2.  Bukauskas Valentinas  Republica Lituania 

3.  Grazulis Petras  Republica Lituania 

4.  Zviniene Milda  Republica Lituania 

5.  Ursul Sergej  Republica Lituania 

 

”. 

Nefiind înaintate întrebări sau propuneri la proiect, președintele de ședință a supus votului 

proiectul prezentat. 
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REZULTATUL VOTĂRII: 

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

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 3004 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenți în ședință. 

 

 

23. S-A AUDIAT: 

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

acreditarea observatorilor internaționali din partea Biroului OSCE pentru Instituții Democratice și 

Drepturile Omului (OSCE/BIDDO) în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 

noiembrie 2014”: 

”Biroul OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (OSCE/BIDDO) a 

înaintat Comisiei Electorale Centrale două demersuri privind acreditarea a 109 de persoane în 

calitate de observatori internaționali în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 

noiembrie 2014. 

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

în conformitate cu pct. 5 și 15 din Regulamentul privind statutul observatorilor și 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 ș t e: 

1. Se acreditează în calitate de observatori internaționali 109 persoane din partea Biroului 

OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (OSCE/BIDDO) la alegerile 

parlamentare din 30 noiembrie 2014, conform anexei.  

2. În activitatea lor persoanele acreditate se vor călăuzi de Constituția Republicii Moldova, 

Codul electoral, Regulamentul privind statutul observatorilor și procedura de acreditare a acestora, 

aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 332 din 24 octombrie 2006, precum și de 

tratatele internaționale 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 și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu respectarea 

prevederilor Legii privind protecția datelor cu caracter personal. 

 

Anexă 

la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale  

nr. __ din 21 noiembrie 2014 

 

Lista 

 persoanelor acreditate din partea Biroului OSCE pentru Instituții Democratice și 

Drepturile Omului (OSCE/BIDDO) în vederea monitorizării alegerilor parlamentare  

din 30 noiembrie 2014 
 

Nr. 

d/o 
Numele Prenumele Paşaport Cetăţenia 

1.  Ekholm Berndt Gunnar  Regatul Suediei 

2.  Hult Jan Per  Regatul Suediei 

3.  Jakobsson Eva Helena Christina  Regatul Suediei 

4.  Karlsson Ingbritt Eina Linnea  Regatul Suediei 

5.  Nunez Astrid  Regatul Suediei 

6.  Nygren Sven Linus Rickard  Regatul Suediei 

7.  Sundberg Inga Kerstin  Regatul Suediei 

8.  Swärd Hans-Ivar  Regatul Suediei 
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9.  Utterman Sigrid Marie  Regatul Suediei 

10.  Mihăilescu Cristian  România 

11.  Stoenescu Dan  România 

12.  Grodzki Michal  Republica Polonă 

13.  Jerzykowska Ewa Agata  Republica Polonă 

14.  Pogwizd Anna Maria  Republica Polonă 

15.  
Polak-

Zoladkiewicz 
Magdalena 

 Republica Polonă 

16.  Catshoek Jonne Jacob  Regatul Ţărilor de Jos 

17.  Keijser 
Thomas Rudolf Maria 

Pius 

 Regatul Ţărilor de Jos 

18.  Molenaar Hiltje  Regatul Ţărilor de Jos 

19.  Schuster David Jonathan  Regatul Ţărilor de Jos 

20.  Rosen Fabienne  Marele Ducat de Luxemburg 

21.  Santini Renata  Marele Ducat de Luxemburg 

22.  Thill Claire Alice Therese  Marele Ducat de Luxemburg 

23.  Bazikalov Roman  Canada 

24.  Chyczij Marta Anna  Canada 

25.  Delorey Anne-Marie Margaret  Canada 

26.  Fotopulos Helen  Canada 

27.  Hauer Neil  Canada 

28.  Kardash Kalyna Olena  Canada 

29.  Kolos George Bohdan  Canada 

30.  Korbabicz Danylo  Canada 

31.  Krawetz 
Nicholas Michael 

Douglas 

 Canada 

32.  Langlais Jennifer  Canada 

33.  Millar Christopher Terrence  Canada 

34.  Murariu Madalina  Canada 

35.  Reid Timothy  Canada 

36.  Remtulla Fatima G  Canada 

37.  Roy Steven  Canada 

38.  Sawchuk Andriy Myroslav  Canada 

39.  Schatz Paulette Elaine  Canada 

40.  Shkandrij Alexandra  Canada 

41.  Spolsky Danylo  Canada 

42.  Trepanier Bertrand  Canada 

43.  Martin Steven  Canada 

44.  Link Michael Georg  Republica Federală Germania 

45.  Ahrens Uwe Christian  Republica Federală Germania 

46.  Aich Valentin  Republica Federală Germania 

47.  Baasen Geert Rolf Heinrich  Republica Federală Germania 

48.  Birnmeier Katja  Republica Federală Germania 

49.  Dr. Brocke Helmut Josef  Republica Federală Germania 

50.  Düttmann Martina Alwine  Republica Federală Germania 

51.  Fritschen Maximilian Ernst  Republica Federală Germania 

52.  Gädeke Dorothea  Republica Federală Germania 

53.  Holder 
Bernd Hartmut 

Ferdinand 

 Republica Federală Germania 

54.  Dr. Kampfer  Georg Kristian  Republica Federală Germania 

55.  Kreibaum Jens Wilhelm  Republica Federală Germania 
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56.  Lichter Wolfgang Dietmar  Republica Federală Germania 

57.  Mehrtens Dagmar  Republica Federală Germania 

58.  
Rault-D'inca Geb. 

Rault 
Yuna Gwenaelle 

 Republica Federală Germania 

59.  Reiner Norbert Hermann  Republica Federală Germania 

60.  Dr Rockmann Ulrike Christa 
 Republica Federală Germania 

 

61.  
Rogler-Mochel 

Geb. Rogler 

Hildegard Christine 

Maria 

 Republica Federală Germania 

62.  
Schmid Geb. 

Forkl 
Brigitte Hanna 

 Republica Federală Germania 

63.  Vogl Peter Horst  Republica Federală Germania 

64.  Zeitler Helge Elisabeth  Republica Federală Germania 

65.  Csige Sándor  Ungaria 

66.  Duffy Terence Martin 
 

Regatul Unit al Marii Britanii 

şi Irlandei de Nord 

67.  Fujimori Shinkichi  Japonia 

68.  Yamada Shiori  Japonia 

69.  Bogussevich Tatyana  Republica Kazahstan 

70.  Fehlen Robert  Marele Ducat de Luxemburg 

71.  Haukas Jan Olav  Regatul Norvegiei 

72.  Bajor Piotr Grzegorz  Republica Polonă 

73.  Brzozowski Marcin  Republica Polonă 

74.  Budkus Maria-Magdalena  Republica Polonă 

75.  Cias Miriam  Republica Polonă 

76.  Czubara Tomasz  Republica Polonă 

77.  Fraczek Jacek  Republica Polonă 

78.  Furmaniak Piotr  Republica Polonă 

79.  Galezia Krystyna Anna  Republica Polonă 

80.  Golonka Magdalena Lucja  Republica Polonă 

81.  Grossman Artur  Republica Polonă 

82.  Harasim Szymon  Republica Polonă 

83.  Ionescu Ecelino Dumitru  Republica Polonă 

84.  Kokoszka Bartlomiej Leszek   Republica Polonă 

85.  Kolanowski Krzysztof  Republica Polonă 

86.  Lewczuk Elzbieta  Republica Polonă 

87.  Lewinski Tomasz  Republica Polonă 

88.  Lukawska Paulina Daria  Republica Polonă 

89.  Nobis Michal  Republica Polonă 

90.  Piasek Blazej Jan  Republica Polonă 

91.  Pienkowski Jakub Dobroslaw  Republica Polonă 

92.  Rajczyk Robert Adam  Republica Polonă 

93.  Rasinski Dariusz Tomasz  Republica Polonă 

94.  Rokita Zbigniew Grzegorz  Republica Polonă 

95.  Sitek Karolina Anna  Republica Polonă 

96.  Szczepaniuk Cezary  Republica Polonă 

97.  Zdaniuk Bartlomiej Aleksander  Republica Polonă 

98.  Bourceanu Adrian-Claudiu  România 

99.  Chirfot Cristu-Gabriel  România 

100.  Korbl William Anton  România 

101.  Mardale Costina-Alexandra  România 
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102.  Moldoveanu Bogdan  România 

103.  Pleşa Dana Gabriela  România 

104.  Rustem Inginur  România 

105.  Sîrbu Mihai  România 

106.  Ştefan Bogdan  România 

107.  Vasc Alexandru-Dan  România 

108.  Tomasek Peter   Republica Slovacă 

109.  Brdnik Maja  Republica Slovenia 

 

”. 

Nefiind înaintate întrebări sau propuneri la proiect, președintele de ședință a supus votului 

proiectul prezentat. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

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

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 3005 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenți în ședință. 

 

(S. Guțu a ieșit din sala de ședințe, membri prezenți – 6.) 

 

24. S-A AUDIAT: 

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

suspendarea executării unor hotărîri ale Comisiei Electorale Centrale”: 

”Prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale (CEC) Nr. 2739 din 10 octombrie 2014 cu 

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

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

fost înregistrați 60 de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pe lista 

Partidului Politic „Partidul Comunist Reformator din Moldova” pentru alegerile parlamentare din 

30 noiembrie 2014 și, totodată, a fost înregistrat simbolul electoral pentru imprimare în buletinul 

de vot la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014. 

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

Nr. 2850 din 28 octombrie 2014. 

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

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

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

electorale pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014. 

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

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

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

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

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

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

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

judecată este irevocabilă din momentul emiterii. 

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

2014, în temeiul art.16 din Codul de procedură civilă nr. 225-XV din 30 mai 2003, art.31 din 

Legea contenciosului administrativ Nr. 793-XIV din 10 februarie 2000, art.18 și 26 din Codul 

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

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

următoarelor hotărîri ale Comisiei Electorale Centrale: 
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- Nr. 2739 din 10 octombrie 2014 cu privire la înregistrarea candidaților la funcția de 

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

Reformator din Moldova” și a simbolului electoral; 

- Nr. 2767 din 15 octombrie 2014 cu privire la confirmarea reprezentantului cu drept de vot 

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

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

electorale pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014; 

- Nr. 2778 din 17 octombrie 2014 pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale 

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

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

Moldova” și a simbolului electoral”; 

- Nr. 2850 din 28 octombrie 2014 - pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale 

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

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

Reformator din Moldova” și a simbolului electoral”. 

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

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

 

Președintele de ședință a solicitat să se înainteze întrebări la proiect: 

 

AU PUS ÎNTREBĂRI: 

A. Volentir – Am să pun două întrebări, răspundeți la fiecare și vom trece la altă etapă a 

examinării. Prima întrebare: Atunci cînd s-a examinat cazul la Curtea de Apel și s-a decis 

suspendarea actului Ministerului Justiției (în continuare – MJ), PCRM a solicitat sau nu în instanță 

suspendarea inclusiv a hotărîrilor emise de CEC care vizează subiectul dat?  

V. Moțarschi – Din ceea ce rezultă din decizia Curții de Apel Chișinău, care stă la baza 

proiectului de hotărîre propus de mine, obiectul acelui litigiu vizează decizia MJ prin care a fost 

înregistrat acel partid, prin urmare anume această decizie a MJ a fost prezentată CEC la momentul 

depunerii dosarului pentru înregistrarea concurentului electoral. Deci,  acea decizie a MJ, care în 

prezent este suspendată, a și stat la baza hotărîrii CEC de înregistrare a acelui concurent electoral. 

A. Volentir – Nu ați răspuns la întrebare, a fost sau nu solicitată suspendarea actelor emise de 

CEC? Apropo, nu decizia MJ a stat la baza emiterii hotărîrii CEC de înregistrare a concurentului, 

ci lista MJ cu partidele politice, pe care CEC a aprobat-o printr-o hotărîre în acest sens.  

V. Moțarschi – Nu actele CEC au constituit obiectul litigiului. Obiectul litigiului este un act 

administrativ al MJ, care a stat la baza hotărîrilor CEC. În plus, la CEC există o încheiere a 

executorului judecătoresc prin care se pune în sarcina inclusiv a CEC să execute decizia Curții de 

Apel Chișinău din 4 noiembrie 2014. 

A. Volentir – Am primit răspuns: niciuna din hotărîrile CEC nu a fost suspendată. A doua 

întrebare: Cum credeți, în cazul în care am aproba acest proiect de hotărîre și am suspenda 

executarea hotărîrilor CEC, aceasta în mod explicit conduce la retragerea din cursă a 

concurentului electoral Partidul Comunist Reformator din Moldova? 

V. Moțarschi – Evident, dacă se suspendă hotărîrea de înregistrare, atunci se prezumă retragerea 

acestui concurent electoral. 

A. Volentir – Vreau să concretizez, dacă acest concurent este retras din cursă, iar după alegeri, 

cînd va fi examinat dosarul respectiv în ordine civilă, se va constata că decizia MJ, care spuneți că 

ar fi stat la baza emiterii hotărîrilor CEC, rămîne în vigoare, acest lucru va constitui temei sau nu 

pentru organizarea repetată a alegerilor parlamentare? 

V. Moțarschi – Mai întîi de toate este vorba de o decizie definitivă și irevocabilă a unei instanțe 

de judecată. Deciziile nu se discută, ele se execută. Am să pun și eu o întrebare retorică: Dacă 

acum se respinge proiectul propus de mine, iar documentele înregistrate în cancelaria CEC rămîn 

neexecutate în aparat… în cancelarie sînt înregistrate demersul executorului judecătoresc, 

demersul reprezentantului PCRM, demersul instanței de judecată la acest subiect, admiteți 
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prezența acestui concurent în cursa electorală? Și dacă instanța de judecată va spune pînă la urmă 

că înregistrarea concurentului a fost ilegală? 

 

(S. Guțu a revenit în sala de ședințe, membri prezenți – 7.) 

 

DEZBATERI: 

A. Volentir – Aceste încheieri, decizii nu vizează CEC, ele vizează ordinul Ministrului justiției 

privind înregistrarea unui partid, nu vizează însuși registrul partidelor politice deținut de MJ. 

Nimeni nu l-a anulat, nimeni nu a obligat radierea din registru a acestui partid care a fost obiectul 

litigiului. Prin urmare, extrasul din registrul partidelor transmis către CEC rămîne în vigoare, CEC 

a luat act de acea listă, a publicat-o printr-o hotărîre specială. Această hotărîre este în vigoare, 

nimeni nu a atacat-o, nimeni nu a anulat-o, iar hotărîrile ulterioare nu au constituit obiect al 

litigiilor judecătorești, cu excepția hotărîrii de înregistrare a concurentului electoral Partidul 

Comunist Reformator din Moldova care a fost atacată în instanță la solicitarea PCRM. CSJ s-a 

pronunțat pe marginea acestui subiect, respingînd integral contestația PCRM și lăsînd în vigoare 

hotărîrea CEC. Prin urmare, nu avem niciun temei de acceptare a proiectului propus, mai ales că 

Legea contenciosului administrativ spune clar că un act administrativ poate fi suspendat doar de 

către instanța de judecată. Nu există posibilitatea ca actul administrativ să fie suspendat de către 

organul emitent al actului administrativ. 

A. Simionov – Unii membri ai CEC fac echilibristică juridică.  

 

(A. Volentir a părăsit ședința, membri prezenți – 6.) 

 

Avem o hotărîre a Curții de Apel, prin care a fost suspendat un act administrativ. Avem o 

încheiere prin care se respinge demersul MJ, el fiind obligat să respecte hotărîrea întocmai. Or, 

decizia MJ este actul primar sau izvorul de unde au început a curge alte calități ale concurentului 

electoral în cauză. Nu e corect să pasăm responsabilitățile. Dacă ar fi fost vorba de un alt 

concurent electoral, pornind de la modul în care s-a abordat subiectul înregistrării acestui 

concurent electoral, știind cu cîtă ușurință i-au fost acceptate documentele foarte multe în 

neregulă, s-ar fi luat altă decizie acum. Eu voi susține acest proiect. 

V. Moțarschi – Avînd în vedere că dl Volentir mi-a aruncat o piatră în grădină, țin să menționez 

că am făcut referire la alte trei hotărîri ale CEC suspendate tot de CEC. 

Șt.Urîtu – Sînt de părere că în preajma alegerilor, cu o săptămînă pînă la alegeri, este foarte 

riscant să scoatem din cursa electorală un concurent fără voința acestuia, oricare ar fi el, fiindcă e 

vorba de un partid care s-a înregistrat și crede că s-a înregistrat legal să participe la alegeri, pentru 

aceasta se creează în definitiv partidele. Un alt partid care se consideră lezat în privința 

proprietății, el poate să demonstreze după alegeri cum această neexecutare i-a influențat drepturile, 

în cazul de față dacă vorbim de PCRM și ar contesta. De cealaltă parte, dacă PCR ar fi lezat de 

dreptul de a participa la alegeri, lui nu i se va putea restabili acest drept în modul în care îi este 

garantat de Constituție. Litigiul de mult este pe rol și nu a fost soluționat, s-a tărăgănat.  

A. Russu – Faptul că s-a tărăgănat nu e vina concurentului electoral. PCRM a înștiințat CEC 

despre acest litigiu, dar CEC în această perioadă nu a întreprins nicio măsură de a interveni și de a 

lua vreo atitudine vizavi de conflictul acesta. Menirea CEC este de a veghea binele societății și în 

special de a oferi posibilități și drepturi egale tuturor concurenților de a participa în campania 

electorală. Mi se pare eronată protejarea involuntară a unui concurent în defavoarea altuia, de 

aceea îndemn onorata Comisie să accepte proiectul înaintat astăzi.  

 

Nefiind înaintate alte propuneri la proiect, președintele de ședință a supus votului proiectul 

prezentat. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____3____, Contra ____2_____, S-au abținut ___1___. 
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Proiectul nu a acumulat numărul necesar de voturi. 

 

DIVERSE: 

M. Bușuleac – Vreau să prezint o solicitare și o informație. Potrivit CE, Comisia conlucrează cu 

unele ministere și alte autorități publice centrale, în acest sens CEC a adoptat o hotărîre unde a pus 

în responsabilitatea acestor organe mai multe obligații, printre care obligația de a prezenta 

periodic, o dată în zece zile, informații către CEC despre problemele cu care s-au confruntat. Rog 

ca la una dintre ședințele viitoare să fie invitați factorii de decizie ai acestor organe să vedem cu ce 

probleme se confruntă. Îmi argumentez solicitarea în legătură cu faptul că în ziua de azi mulți 

locuitori ai municipiului Bălți s-au trezit cu niște gazete ale partidului pe care îl reprezint la care 

erau capsați cîte o sută de lei. De fapt, nu ei s-au trezit, dar au fost treziți de colaboratori ai 

internelor însoțiți de un post tv. Încă la 4 noiembrie 2014 am informat CEC despre aceea că se 

pregătesc niște acțiuni în defavoarea partidului nostru, pentru a ne exclude din cursa electorală. Un 

alt caz, vedeți că de pe piață a dispărut hrișca, iar unele persoane îmbrăcate în maiouri ale 

partidului nostru în raionul Edineț repartizau hrișcă, de aceea ea, chipurile, s-a scumpit și nu se 

găsește pe piață. În această noapte s-a făcut o tentativă de a pătrunde în garajul dlui Renato Usatîi. 

De aceea vrem să vedem ce măsuri întreprinde poliția, să fie convocate organele de decizie, 

inclusiv poliția, să răspundă la unele întrebări care ne interesează în legătură cu fapte care nu sînt 

corecte în această perioadă cînd pînă la alegeri a rămas doar o săptămînă. 

A. Simionov – Propun să fie invitați pentru ședința de mîine reprezentanții MAI, pentru a ne 

răspunde la unele întrebări, inclusiv referitoare la cazurile semnalate acum. Și eu am unele 

întrebări pe alte subiecte către reprezentanții MAI și voi solicita informații respective. Aceasta 

pentru că se prezintă periodic rapoarte, ele stau undeva, apoi ne trezim cu sesizări din partea nu 

știu cui, a unor inspectorate de sector, noi le examinăm repejor, în alte cazuri închidem ochii și ne 

facem că afară nu plouă. Mă adresez dvs., dle Urîtu, ca președinte al ședinței, să faceți o invitație 

pentru ședința de mîine. 

Șt. Urîtu – Se acceptă. (către M. Bușuleac) Vă propun să formulați o adresă în scris despre cele 

semnalate acum și s-o prezentați CEC. 

M. Bușuleac – A spus că a prezentat azi o sesizare pe care a depus-o la CEC, a informat și OSCE 

și alte ambasade despre acțiunile care se întreprind pentru a denigra partidul pe care îl reprezintă. 

Șt. Urîtu – Voi face tot ce îmi stă în putință pentru a fi examinată sesizarea aceasta în ședința de 

mîine. Pentru informare a anunțat că în această zi a fost înregistrat la CEC demersul Mișcării 

Social-Politice ”Ravnopravie” prin care se retrage din cursa electorală și pentru că va fi modificat 

conținutul buletinului de vot, iată, ar fi trebuit să fie prezenți și ceilalți membri în ședință.  

 

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

 

 

 

Președintele ședinței (pct. 1 – 3)                                                                              Iurie CIOCAN 

 

Președintele ședinței (pct. 4 – 24)                                                                             Ștefan URÎTU 

 

Secretarul ședinței                                                                                           Andrei VOLENTIR 

 

 

Ex.: Angela MUSTEAȚA 

Tel.: 022-251-477 
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