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PROCES-VERBAL nr. 231 

al şedinţei extraordinare 

din 26.11.2014, ora 15.30 

 

Statut şedinţă: deliberativă 

Preşedinte al şedinţei: dl Iurie Ciocan 

Secretar al şedinţei: dl Andrei Volentir 

 

 

Preşedintele de şedinţă a constatat prezenţa a 9 membri ai Comisiei. A declarat şedinţa 

deliberativă şi deschisă publicului interesat. Lista membrilor Comisiei prezenţi în şedinţă se 

anexează la procesul-verbal. 

 

Preşedintele de şedinţă a anunţat convocarea şedinţei extraordinare în legătură cu faptul că în 

anticamera Comisiei a fost înregistrată azi, 26 noiembrie 2014, o sesizare transmisă de 

Inspectoratul General al Poliţiei al Ministerului Afacerilor Interne ce urmează a fi examinată. 

Dosarul a fost repartizat dlui Vasile Gafton care va fi raportor pentru această chestiune.  

 

Preşedintele de şedinţă a supus votului proiectul ordinii de zi prezentat:  

 

ORDINEA DE ZI: 
 

1. Cu privire la sesizarea Comisiei Electorale Centrale de către Inspectoratul General al Poliţiei, 

înregistrată cu nr.CEC-7/10006 din 26 noiembrie 2014 

Raportor: Vasile Gafton 

 

2. Cu privire la acordarea consimţămîntului pentru tragerea la răspundere juridică a candidaţilor de 

pe lista concurentului electoral Partidul Politic „Patria” 

Raportor: Vasile Gafton 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

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

 

Ordinea de zi ce conţine 2 puncte a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC. 

 

Preşedintele de şedinţă, I. Ciocan, a oferit cuvîntul raportorului. 

 

1. S-A AUDIAT: 

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

sesizarea Comisiei Electorale Centrale de către Inspectoratul General al Poliţiei, înregistrată cu 

nr.CEC-7/10006 din 26 noiembrie 2014”.  
 

În cadrul prezentării raportului, dl V. Gafton a relevat următoarele: În ziua de 26 noiembrie 2014 

Inspectoratul General al Poliţiei (în continuare – IGP) a sesizat Comisia despre faptul depistării 

folosirii de către Partidul Politic „Patria” în campania electorală pentru alegerile din 30 noiembrie 
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2014 a mijloacelor băneşti provenite din străinătate. La sesizare sînt anexate următoarele 

documente: 1042, 1043, 1045, 1047 din 21-24 noiembrie 2014. Acestea sînt materiale 

administrative întocmite în baza art. 48 din Codul contravenţional. În sesizare se face o analiză a 

surselor băneşti introduse în ţară, folosite de acest concurent electoral în campania electorală şi 

care nu au fost reflectate în rapoartele sale financiare. Suma de 8 158 506 lei adusă din străinătate 

a fost folosită pentru campania electorală, din această sumă fiind achitat şi nedeclarat la CEC 

combustibilul procurat la staţia „Lukoil” din mun. Chişinău, situată pe str. Ion Creangă 88, 

procurate unităţi de transport şi înregistrate pe Atamanenco Alexandr  şi Dobrea Sergiu, achitate 

serviciile telefonice prin intermediul Întreprinderii Individuale „Oleanscaia Alians” şi prin care au 

fost procurate telefoane mobile şi înregistrate pe stafful acestui partid. Se prezintă mai multe 

detalii şi în baza lor se constată folosirea mijloacelor nedeclarate. Examinînd materialele sesizării, 

CEC constată că după caracterul lor acestea reprezintă documente lucrative de investigaţie care 

constituie secretul anchetei şi nu pot să fie divulgate în cadrul şedinţei publice a CEC. Totodată, 

CEC reţine că probele acumulate în cadrul investigaţiei şi prezentate spre examinare sînt 

concludente, însă avînd în vedere că potrivit art. 114 din Constituţie, justiţia se înfăptuieşte în 

numele legii numai de instanţele judecătoreşti, iar autoritatea electorală centrală nu dispune de 

atribuţii jurisdicţionale, neavînd competenţa necesară de a califica într-un fel sau altul probele 

acumulate în cadrul investigaţiei, CEC consideră necesar de a adresa Curţii de Apel Chişinău o 

cerere de a elucida cazul sub toate aspectele. Totodată, pornind de la faptul că documentele 

prezentate denotă faptul utilizării de către concurentul sus-menţionat a mijloacelor băneşti din 

străinătate, CEC ajunge la concluzia că există temei rezonabil de a declanşa procedura de anulare 

a înregistrării listei de candidaţi a concurentului electoral Partidul Politic „Patria”, prevăzută de 

norma articolului 69 alineatul (4) literele a) şi b) din Codul electoral. Reieşind din cele sus-

menţionate, propun următorul proiect de hotărîre: 

„1. Se ia act de sesizarea Inspectoratului General al Poliţiei, înregistrată la CEC sub nr. 7/10006 

din 26 noiembrie 2014. 

2. Se solicită Curţii de Apel Chişinău anularea hotărîrii CEC nr. 2749 din 13.10.2014 „Cu privire 

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

Partidului Politic „Patria”, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot 

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

modificările ulterioare.  

3. Se solicită Curţii de Apel Chişinău să dispună încasarea în beneficiul statului a sumelor de bani 

primite de concurentul electoral Partidul Politic „Patria” în cadrul campaniei electorale pentru 

alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014. 

4. Se remit Curţii de Apel Chişinău spre examinare materialele anexate la sesizare. 

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

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova”. 

Totodată, stimaţi colegi, prin demersul IGP înaintat Comisiei Electorale Centrale se solicită 

consimţămîntul Comisiei pentru sancţionarea contravenţională a concurentului electoral Partidul 

Politic „Patria” şi a unui şir de persoane de pe lista acestuia pentru contravenţiile prevăzute de art. 

48 din Codul contravenţional. Raport încheiat. 

I. Ciocan (către raportor) – Dvs. vă referiţi în proiectul de hotărîre la punctul 2 din solicitarea 

IGP? 

V. Gafton – Referitor la punctul 2, voi elabora un proiect de hotărîre cu motivarea acesteia, pentru 

că o hotărîre trebuie remisă IGP, iar alta către Curtea de Apel Chişinău. 

 

Preşedintele de şedinţă a constatat lipsa întrebărilor din partea membrilor şi a oferit cuvîntul 

reprezentantului concurentului electoral Partidul Politic „Patria” (în continuare – PPP), dl Mihail 

Buşuleac să-şi exprime poziţia. 

 

M. Buşuleac – Ce se examinează în cadrul acestei şedinţe? Cu o jumătate de oră în urmă s-a 

încheiat şedinţa CEC la care am participat. După ce am ajuns la sediul partidului, ni s-a comunicat 
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că peste 15 minute se convoacă o şedinţă extraordinară, nu am reuşit să examinăm nimic. Cînd am 

intrat în sala de şedinţe deja proiectul de hotărîre se raporta. Vrem să ne fie prezentat proiectul de 

hotărîre, materialele care pot fi prezentate ca să luăm cunoştinţă de ele şi să ne formulăm punctul 

de vedere.  

V. Gafton – A parvenit o sesizare, un demers de la IGP al MAI care conţine o analiză detaliată a 

mijloacelor financiare folosite de concurentul electoral PPP în prezenta campanie electorală şi 

nedeclarate la CEC. Toate aceste 4 materiale vin să confirme comiterea contravenţiei prevăzute la 

art. 48 din Codul contravenţional „Folosirea în alegeri a fondurilor nedeclarate public”.    

 

Preşedintele de şedinţă a oferit cuvîntul reprezentantului PPP pentru a adresa întrebări 

raportorului. 

 

M. Buşuleac – Cînd au parvenit aceste materiale la adresa CEC? 

V. Gafton – Ele au intrat la CEC azi, 26.11.14, vreo oră sau o oră şi jumătate în urmă. 

M. Buşuleac – Opinia noastră se cere pentru a adopta hotărîrea? 

V. Gafton – Desigur că se cere. 

M. Buşuleac – Atunci vom cere amînarea examinării pentru a ne putea exprima opinia asupra 

acestui subiect. 

 

Preşedintele de şedinţă a solicitat să fie înaintate şi alte propuneri, dacă cineva din membri doreşte 

să formuleze propuneri la proiect. 

 

A intrat preşedintele PPP, dl Renato Usatîi, care a ridicat mîna să ia cuvîntul. 

Preşedintele de şedinţă a menţionat că reprezentantul său a vorbit deja şi, conform regulamentului, 

în şedinţa CEC poate să delibereze numai reprezentantul concurentului electoral.  

 

Şt. Urîtu – A propus să i se ofere cuvîntul dlui R. Usatîi să vorbească, deoarece Comisia are deja 

această practică de a permite liderului de partid să vorbească în şedinţa CEC. 

I. Ciocan – Am luat act de propunerea dvs., dar la noi în şedinţă vorbeşte doar reprezentantul 

concurentului. 

A. Simionov – Referitor la propunerea dlui Urîtu, vă reamintesc că e vorba de dl Sergiu Mocanu 

care a avut posibilitatea să vorbească în şedinţa CEC (în şedinţă a făcut o declaraţie pentru presă – 

n.n.). Deoarece punctul 2 din solicitarea IGP vizează persoana care doreşte să ia cuvîntul, totuşi ar 

fi bine ca dumnealui să-şi exprime opinia. 

I. Ciocan – Opiniile sînt diferite. Noi procedăm conform regulamentului. Regulamentul prevede 

că în sala de şedinţe vorbeşte reprezentantul concurentului electoral. 

 

Preşedintele de şedinţă a supus votului propunerea reprezentantului concurentului electoral PPP, 

dl Mihail Buşuleac, de a amîna examinarea acestei chestiuni incluse pe ordinea de zi: 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____2____, Contra ____6_____, S-au abţinut ___1___. 

Propunerea nu a acumulat majoritatea de voturi. 

 

Deoarece examinarea chestiunii nu este amînată pentru şedinţa următoare, preşedintele de şedinţă 

a solicitat să se ia cuvîntul la dezbateri asupra proiectului raportat.  

 

DEZBATERI: 

M. Buşuleac – A solicitat o pauză de 10 minute pentru a lua cunoştinţă de raportul prezentat în 

şedinţă. 

Şt. Urîtu – Reiterez propunerea de a amîna examinarea chestiunii, pentru că am luat cunoştinţă 

într-un mod foarte fugitiv, nu am văzut toate documentele. Din cîte înţeleg este o sesizare din 
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partea inspectoratului de poliţie, dar nu este o decizie finală a instanţei de judecată. Pe de o parte, 

examinarea acestor documente la etapa aceasta ar putea să prejudicieze procedura de examinare în 

general şi ar putea să reducă la zero eforturile statului de a elucida elementele de spălare a banilor, 

de dosire a unor venituri, dacă noi vom interveni la etapa aceasta. Pe de altă parte, eu nu risc să iau 

acum o decizie pripită, aşa încît să-mi pară rău pe urmă. Nu pot vota acum nici în favoarea, nici 

împotrivă. Nu sînt gata să votez, pentru că din materialul care a fost prezentat acum prin proiectul 

de hotărîre, eu nu pot să votez nici pro, nici contra. 

 

Preşedintele de şedinţă a supus votului propunerea vicepreşedintelui CEC, dl Ştefan Urîtu, de 

amînare a examinării acestei chestiuni incluse pe ordinea de zi: 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____2____, Contra ____7_____, S-au abţinut ___0___. 

Propunerea nu a fost acceptată. 

 

Preşedintele de şedinţă a întrebat dacă cineva dintre membri doreşte să vorbească la dezbateri, a 

constatat că nimeni nu vrea să ia cuvîntul, după care l-a întrebat pe dl M. Buşuleac dacă doreşte să 

ia cuvîntul la dezbateri. 

 

M. Buşuleac – Despre ce să vorbesc, dacă nu am auzit raportul? Materialele nu ni le-aţi prezentat, 

proiectul de hotărîre nu ni l-aţi prezentat aşa cum se face pentru alte şedinţe? Aceasta e o şedinţă 

publică? 

I. Ciocan – Da, aceasta e o şedinţă publică, în prezenţa mass-mediei şi cu invitarea dvs. 

M. Buşuleac – Nu ştiu esenţa problemei, ce să vorbesc? Am fost anunţaţi cu 15 minute înainte de 

şedinţă. 

I. Ciocan – Asta e alocuţiunea dvs. la dezbateri? 

M. Buşuleac – Sînteţi foarte transparenţi, poporul va aprecia efortul dvs. pe care îl faceţi acum şi 

va spune mulţumesc pentru că aţi scos un concurent electoral în ajunul examinării dosarelor. 

Faceţi o ispravă foarte bună. Vă mulţumim pentru ceea ce faceţi dvs. Să vă fie ruşine că aşa 

procedaţi. Asta-i. Eu altceva nu am ce spune, pentru că eu nu am auzit raportul. 

I. Ciocan – Am luat act de luarea de cuvînt la dezbateri a reprezentantului concurentului electoral. 

Pornind de la faptul că procedurile s-au epuizat, vă rog, dle raportor, să finalizaţi raportul. 

 

V. Gafton – Deci, vor fi două hotărîri. Vă propun următorul proiect de hotărîre:  

„1. Se ia act de sesizarea Inspectoratului General al Poliţiei, înregistrată la CEC sub nr. 7/10006 

din 26 noiembrie 2014. 

2. Se solicită Curţii de Apel Chişinău anularea hotărîrii CEC nr. 2749 din 13.10.2014 „Cu privire 

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

Partidului Politic „Patria”, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot 

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

modificările ulterioare.  

3. Se solicită Curţii de Apel Chişinău să dispună încasarea în beneficiul statului a sumelor de bani 

primite de concurentul electoral Partidul Politic „Patria” în cadrul campaniei electorale pentru 

alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014. 

4. Se remit Curţii de Apel Chişinău spre examinare materialele anexate la sesizare. 

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

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova”. 

 

Preşedintele de şedinţă, I. Ciocan, a supus votului, conform procedurii stabilite în CEC, proiectul 

de hotărîre în redacţia raportorului în partea ce ţine de solicitarea anulării hotărîrii CEC nr. 2749, 

solicitarea adresată Curţii de Apel Chişinău să dispună încasarea în beneficiul statului a sumelor 
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de bani primite fraudulos şi să remitem Curţii de Apel Chişinău spre examinare materialele 

anexate la sesizare, precum şi intrarea în vigoare: 

 

„Cu privire la sesizarea Comisiei Electorale Centrale de către Inspectoratul General al Poliţiei, 

înregistrată cu nr.CEC-7/10006 din 26 noiembrie 2014 

 

La 26 noiembrie 2014, Inspectoratul General al Poliţiei al Ministerului Afacerilor de 

Interne a depus în adresa Comisiei Electorale Centrale o sesizare înregistrată cu nr.CEC-7/10006, 

prin care a informat despre faptul constatării folosirii de către concurentul electoral Partidul politic 

”PATRIA”, în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014, a 

mijloacelor băneşti cu provenienţă din străinătate. La sesizare au fost anexate următoarele 

documente: 

- Materialul înregistrat cu nr.1042 din 21.11.2014 în Registrul de evidenţă a informaţiilor 

cu privire la infracţiuni şi incidente (Registrul nr.2) al Inspectoratului Naţional de 

Investigaţii al Inspectoratului General al Poliţiei al Ministerului Afacerilor de Interne, 

privind constatarea contravenţiei prevăzute de art.48 al Codului contravenţional; 

- Materialul înregistrat cu nr.1043 din 21.11.2014 în Registrul de evidenţă a informaţiilor 

cu privire la infracţiuni şi incidente (Registrul nr.2) al Inspectoratului Naţional de 

Investigaţii al Inspectoratului General al Poliţiei al Ministerului Afacerilor de Interne, 

privind constatarea contravenţiei prevăzute de art.48 al Codului contravenţional; 

- Materialul înregistrat cu nr.1045 din 22.11.2014 în Registrul de evidenţă a informaţiilor 

cu privire la infracţiuni şi incidente (Registrul nr.2) al Inspectoratului Naţional de 

Investigaţii al Inspectoratului General al Poliţiei al Ministerului Afacerilor de Interne, 

privind constatarea contravenţiei prevăzute de art.48 al Codului contravenţional; 

- Materialul înregistrat cu nr.1047 din 24.11.2014 în Registrul de evidenţă a informaţiilor 

cu privire la infracţiuni şi incidente (Registrul nr.2) al Inspectoratului Naţional de 

Investigaţii al Inspectoratului General al Poliţiei al Ministerului Afacerilor de Interne, 

privind constatarea contravenţiei prevăzute de art.48 al Codului contravenţional. 

 În sesizare se relevă că în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 30 

noiembrie 2014,  concurentul electoral Partidul politic ”PATRIA” a utilizat servicii de telefonie 

mobilă achitate de către un agent economic rezident cu mijloace băneşti în sumă de 112 mii lei 

care nu au fost virate în contul bancar ”Fond electoral” al concurentului electoral respectiv, ci 

plătiţi direct companiei de telefonie mobilă. Probatoriul sus-indicat este confirmat în materialul 

înregistrat sub nr.1042 din 21.11.2014. 

În sesizare se mai arată că o persoană fizică a procurat 6 automobile, în valoare de 

1.440.302 lei, deşi în perioada anilor 2010-2013 nu a declarat careva venituri. O altă persoană a 

achiziţionat 5 automobile, în valoare totală de 3.901.701 lei, deşi în perioada anilor 2010-2013 a 

declarat un venit total de numai 167.829 lei. Automobilele date au fost transmise în folosinţă 

gratuită concurentului electoral PP ”PATRIA” pentru utilizarea lor în campania electorală a 

acestuia. Probatoriul sus-indicat este confirmat în materialul înregistrat sub nr.1043 din 

21.11.2014 şi nr.1045 din 22.11.2014. 

Potrivit materialului nr.1047 din 24.11.2014, s-a constatat că cetăţeanul Usatîi Renato, 

candidat la funcţia de deputat pe lista concurentului PP ”PATRIA”, în perioada anilor 2010-2013 

nu a realizat careva venituri pe teritoriul Republicii Moldova, veniturile sale provenind exclusiv 

din străinătate. Sumele băneşti din aceste venituri au fost folosite în campania electorală a 

Partidului politic ”PATRIA”. 

Examinînd materialele sesizării, Comisia Electorală Centrală constată că, după caracterul 

lor, acestea reprezintă documente operative de investigaţie, care constituie secret al anchetei şi nu 

pot fi divulgate în cadrul şedinţei publice a Comisiei. Totodată, Comisia reţine că probele 

acumulate în cadrul investigaţiei şi prezentate spre examinare sînt concludente. Însă, avînd în 

vedere că potrivit art.114 al Constituţiei justiţia se înfăptuieşte de instanţele judecătoreşti, iar 

autoritatea electorală centrală nu dispune de atribuţii jurisdicţionale, neavînd competenţa necesară 
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de a califica într-un fel sau altul probele acumulate în cadrul investigaţiei, Comisia consideră 

necesar de a se adresa Curţii de Apel Chişinău cu cererea de a elucida cazul dat sub toate 

aspectele. Totodată, pornind de la faptul că documentele prezentate denotă faptul utilizării 

intenţionate de către concurentul electoral sus-menţionat a mijloacelor băneşti nedeclarate, precum 

şi a mijloacelor financiare din străinătate, Comisia ajunge la concluzia că există temei rezonabil de 

a declanşa procedura de anulare a înregistrării listei de candidaţi ai concurentului electoral Partidul 

politic ”PATRIA”, prevăzută de normele art.36 şi art.69 alin.(4) lit.a) şi b) Cod electoral. 

Din aceste considerente, în temeiul prevederilor art.26 alin.(1) lit.g), lit.p), art.36, art.69 

alin.(4) lit.a) şi b) ale Codului electoral, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e : 

1. Se ia act de sesizarea Inspectoratului General al Poliţiei, înregistrată cu nr.CEC-7/10006 

din 26 noiembrie 2014. 

2. Se cere Curţii de Apel Chişinău anularea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr.2749 

din 13.10.2014 ”Cu privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul 

Republicii Moldova din partea Partidului politic ”PATRIA”, a simbolului electoral şi confirmarea 

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

responsabile de finanţe (trezorierul)”, cu modificările ulterioare. 

3. Se cere Curţii de Apel Chişinău să dispună încasarea în beneficiul statului a sumelor de 

bani primite de concurentul electoral Partidul politic „PATRIA” în cadrul campaniei electorale 

pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014. 

4. Se remit Curţii de Apel Chişinău spre examinare materialele anexate la sesizare. 

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

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

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

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

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 3069 a fost aprobată cu votul
*
 majorităţii membrilor CEC şi se anexează la 

prezentul proces-verbal. 

 

2. S-A AUDIAT: 

Raportorul Vasile Gafton – Şi al doilea proiect de hotărîre, la al doilea capăt de cerere: 

„1. Se acordă Inspectoratului General al Poliţiei consimţămîntul, în conformitate cu art. 46 alin. 

(5) din Codul electoral, pentru sancţionarea contravenţională a persoanelor de pe lista 

concurentului electoral indicate în sesizare pentru comiterea contravenţiilor administrative 

prevăzute de art. 48 din Codul contravenţional”. 

 

Preşedintele de şedinţă, I. Ciocan, a supus votului a doua cerere înaintată de IGP privind admiterea 

cercetării atît contravenţionale, cît şi penale a candidaţilor de pe lista concurentului electoral 

Partidul Politic „Patria”: 

 

„Cu privire la acordarea consimţămîntului pentru tragerea la răspundere juridică a 

candidaţilor de pe lista concurentului electoral Partidul Politic „Patria”  

 

La 26 noiembrie 2014, Inspectoratul General al Poliţiei din cadrul Ministerului Afacerilor 

Interne a sesizat Comisia Electorală Centrală asupra faptului că de către concurentul electoral 

Partidul Politic “Patria” au fost admise încălcări ale legislaţiei electorale exprimate prin folosirea 

                                              
*
 În şedinţă au susţinut efectiv proiectul de hotărîre 7 membri. La consemnarea rezultatului votării în 

prezentul proces-verbal, s-a înscris cifra 8 în baza Declaraţiei membrului CEC, dl Alexandru Simionov, conform 

căreia votul său „Contra” dat în şedinţă să fie considerat „Pentru”. Declaraţia prezentată secretarului CEC, dl Andrei 

Volentir, se anexează la procesul-verbal de faţă. 
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intenţionată a fondurilor financiare şi materialelor nedeclarate, precum şi utilizarea intenţionată a 

mijloacelor financiare din străinătate. Totodată, a solicitat în temeiul art. 46 alin. (5) din Codul 

electoral acordarea consimţămîntului pentru tragerea la răspundere  a candidaţilor înscrişi pe lista 

concurentului electoral Partidul Politic “Patria”.  

Examinînd materialele anexate la demersul IGP cu numerele de înregistrare 1042, 1043, 

1045, 1047 din 21-24 noiembrie 2014, Comisia Electorală Centrală constată întemeiat demersul 

privind solicitarea consimţămîntului pentru tragerea la răspundere penală şi contravenţională, 

arestare, reţinere şi pentru sancţionare a candidaţilor incluşi pe lista concurentului electoral 

Partidul Politic “Patria”,  

Pornind de la cele mai sus arătate şi în temeiul art. 18, art. 26 alin.(1) lit. g), art. 46 alin. 

(5), din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală 

h o t ă r ă ş t e: 

1. Se ia act de sesizarea nr. CEC-7/10006 din 26 noiembrie 2014 a Inspectoratului General 

al Poliţiei, cu anexele prezentate. 

2. Se acordă consimţămîntul, în conformitate cu art. 46 alin. (5) din Codul electoral, pentru 

tragerea la răspundere penală şi contravenţională, arestare, reţinere şi pentru sancţionare  a 

candidaţilor incluşi pe lista  concurentului electoral Partidul Politic “Patria”. 

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

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

 

I. Ciocan – Cine  este pentru a accepta această cerere, rog să votăm: 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

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

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 3070 a fost aprobată cu votul
*
 majorităţii membrilor CEC şi se anexează la 

prezentul proces-verbal. 

 

 

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

 

 

 

 

Preşedintele şedinţei                                                                                           Iurie CIOCAN 

 

Secretarul şedinţei                                                                                     Andrei VOLENTIR 
 

 

 

 

 

 

Ex.: Angela MUSTEAŢA 

Tel.: 022-251-477 

 

 

 

                                              
*
 Idem 
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