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PROCES-VERBAL nr. 232 

al ședinței ordinare 

din 28.11.2014, ora 15.00 

 

Statut ședință: deliberativă 

Președinte al ședinței: dl Iurie Ciocan  

Secretar al ședinței: dl Andrei Volentir 

 

 

Președintele de ședință, I. Ciocan, a constatat prezența tuturor celor 9 membri ai Comisiei 

Electorale Centrale (în continuare – CEC). A declarat ședința deliberativă și deschisă publicului 

interesat. Lista membrilor CEC 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 16 puncte. 

 

AU ÎNAINTAT PROPUNERI LA ORDINEA DE ZI: 

A. Volentir – A propus transferarea chestiunii de la punctul 2, referitoare la rapoartele financiare, 

pe ultima poziție de pe ordinea de zi, deoarece nu toți concurenții electorali și-au prezentat 

rapoartele și ele trebuie procesate. 

Alina Russu (reprez. Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, în continuare – PCRM) – 

Întrucît ultima sesizare a PCRM, depusă la CEC în data de 22 noiembrie vizavi de executarea 

hotărîrii Curții de Apel prin care a fost suspendată executarea deciziei Ministerului Justiției (în 

continuare – MJ) privind înregistrarea Partidului Comunist Reformator din Moldova (în 

continuare – PCR), nu a fost examinată în ședință publică, a propus includerea ei pe ordinea de zi.  

 

Președintele de ședință, I. Ciocan, a supus votului propunerea înaintată de reprezentantul PCRM 

de completare a ordinii de zi cu un punct privind examinarea sesizării depuse la 22 noiembrie 

2014: 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____4____, Contra ____3_____, S-au abținut ___2___. 

Propunerea nu a acumulat numărul necesar de voturi.  

 

I. Ciocan (către A. Russu) – Pe ordinea de zi nu a fost inclusă examinarea ultimei sesizări depuse 

de PCRM, deoarece în cancelaria CEC pînă în prezent nu a parvenit de la MJ sau de la executorul 

judecătoresc niciun document care să confirme executarea hotărîrii respective a Curții de Apel sau 

că ar fi fost modificat registrul partidelor și organizațiilor social-politice deținut de MJ. Atîta timp 

cît acest partid este inclus în registrul respectiv, el nu poate fi supus excluderii, pentru aceasta 

urmează să fie întrunite condiții care să permită această excludere. 

A. Russu – Am văzut că în proiectul ordinii de zi sînt incluse două chestiuni, ambele cu privire la 

examinarea contestațiilor. Cînd vor mai fi ședințe unde se vor examina contestații, avînd în vedere 

că am depus anterior contestații în termen, dar nu au fost examinate?  

I. Ciocan – Toate contestațiile vor fi examinate pînă la alegeri, mai este timp.  
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Președintele de ședință, I. Ciocan, a supus votului proiectul ordinii de zi cu punctul 2 transferat la 

poziția 16:  

 

ORDINEA DE ZI: 
 

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

responsabilitățile suplimentare ale unor autorități ale administrației publice centrale și altor 

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

noiembrie 2014”  

Raportor: Vitalie Modrîngă 

2. Pentru modificarea hotărîrii nr. 2953 din 18 noiembrie 2014 „Cu privire la stabilirea 

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

Raportor: Iurie Ciocan 

3. Pentru modificarea anexei la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2889 din 6 

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

Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic „Uniunea Centristă din 

Moldova”, 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 

4. Cu privire la înregistrarea persoanelor de încredere din partea Partidului Liberal pentru 

alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 

Raportor: Alexandru Simionov 

5. Cu privire la înregistrarea persoanei de încredere din partea candidatului independent 

Brega Oleg pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 

Raportor: Ștefan Urîtu 

6. Cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „FEMIDA” 

în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 

Raportor: Svetlana Guțu 

7. Cu privire la modificarea hotărîrii nr. 2690 din 07 octombrie 2014 „Cu privire la 

acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „Promo-LEX” în vederea 

monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014” 

Raportor: Svetlana Guțu 

8. Cu privire la acreditarea unui observator internațional din partea Ambasadei  

Republicii Estone în Republica Moldova, cu reședința la Kiev, în vederea monitorizării  

alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 

Raportor: Svetlana Guțu 

9. Cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea organizației „Committee 

for Open Democracy” din Statele Unite ale Americii în vederea monitorizării alegerilor 

parlamentare din 30 noiembrie 2014 

Raportor: Svetlana Guțu 

10. Cu privire la acreditarea observatorilor internaționali și naționali din partea Societății 

„German Marshall Fund of the United States - Reprezentanța din România” în vederea 

monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 

Raportor: Svetlana Guțu 

11. Cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Asociației „Cosmopolitan 

Project” din Republica Franceză în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 

30 noiembrie 2014 

Raportor: Svetlana Guțu 
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12. Cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Platformei Naționale din 

Georgia „Eastern Partnership Civil Society Forum” în vederea monitorizării alegerilor 

parlamentare din 30 noiembrie 2014 

Raportor: Svetlana Guțu 

13. 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: Vitalie Modrîngă 

14. Cu privire la contestația nr. AP 9/108 din 24 noiembrie 2014 a dlui Sergiu Gurduza, 

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

Comisia Electorală Centrală 

Raportor: Vadim Moțarschi 

15. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ciuciuieni, raionul 

Sîngerei 

Raportor: Andrei Volentir 

16. Cu privire la rapoartele financiare ale concurentilor electorali pentru alegerile parlamentare 

din 30 noiembrie 2014  

Raportor: Andrei Volentir 

 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

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

 

Ordinea de zi ce conține 16 puncte a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC. 

 

I. Ciocan – Pînă a începe examinarea primei chestiuni, mă adresez către mass-media. În mass-

media se relatează eronat că în ziua alegerilor se vor face cercetări sociologice sub formă de exit-

poll. Pînă la acest moment nu există vreo aprobare din partea CEC pentru organizarea unui exit-

poll în cadrul alegerilor din 30 noiembrie. Primii veți afla din această sală, dacă va fi aprobat un 

astfel de proiect. Există o cerere la CEC în acest sens, dar încă nu este aprobată. O informare 

corectă are importanță. 

 

(V. Gafton a ieșit din sala de ședințe, membri prezenți – 8.) 

 

A. Volentir – Tot la acest subiect, multe instituții mass-media mi-au atribuit afirmații care nu-mi 

aparțin, precum că există o companie înregistrată care are dreptul să desfășoare un exit-poll. 

Infirm cele relatate de unele instituții mass-media. 

 

Președintele de ședință, I. Ciocan, a făcut apelul tuturor autorităților menționate în hotărîrea CEC 

nr. 2750 din 13.10.2014 „Cu privire la responsabilitățile suplimentare ale unor autorități ale 

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

alegerilor Parlamentului din 30 noiembrie 2014”. Au răspuns apelului toate instituțiile, după 

aceasta a oferit cuvîntul dlui Vitalie Modrîngă  să prezinte raportul.   

 

1. S-A AUDIAT: 

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

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

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

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

Menționînd că doar Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene a depus la CEC un  raport 

în scris, a propus audierea rapoartelor în ședință.  
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Reprezentantul Ministerului Economiei (în continuare – MEC) – A informat că raportul MEC a 

fost transmis prin fax și email la adresa electronică a CEC. În raportul prezentat se spune că toate 

secțiile de votare au fost verificate și sînt alimentate cu energie electrică. Sînt desemnate 

persoanele responsabile pentru asigurarea funcționării sub acest aspect a secțiilor de votare.  

I. Ciocan (către reprez. MEC) – Hotărîrea prevedea crearea în centrele raionale a unor echipe 

mobile de reacție operativă în caz de necesitate. 

Reprezentantul MEC – În cadrul întreprinderilor de distribuire a energiei electrice există 

conform statutului și au fost create adăugător echipe operative. 

 

Marin Maxian (reprez. Ministerului Afacerilor Interne, în continuare – MAI) – A informat că 

raportul a fost expediat prin email, iar din momentul parvenirii spre executare a hotărîrilor CEC 

nr. 2750 din 13.10.2014 și nr. 2811 din 24.10.2014, MAI și IGP a aprobat acte departamentale 

privind planificarea și organizarea activității întru realizarea sarcinilor stabilite pentru poliție. În 

perioada raportată a fost asigurată ordinea publică, securitatea participanților și concurenților 

electorali în cadrul întîlnirilor concurenților electorali cu alegătorii. Ca rezultat, au fost înregistrate 

doar 7 incidente între concurenții electorali, dintre care 6 au fost raportate anterior, iar ultimul în 

raportul de astăzi. În această perioadă, vizavi de neadmiterea încălcărilor privind afișajul electoral, 

au fost înregistrate 267 informații privind încălcarea dispozițiilor legale în legătură cu afișajul 

electoral, dintre care 203 cazuri de afișaj în alte locuri decît cele stabilite, 25 cazuri de deteriorare 

a afișelor electorale, 8 cazuri de sustragere a panourilor sau bannerelor cu conținut electoral, 1 caz 

de transportare a materialelor electorale fără însemnele obligatorii cu denumirea tipografiei, 

tirajul, mențiunea privind executarea comenzii din fondul electoral, 3 cazuri de distribuire către 

cetățeni a sumelor bănești și produselor alimentare, acestea din urmă întîmplîndu-se la Drochia, 

Ialoveni și Bălți. Ulterior, privind cazurile de mai sus au fost pornite 3 cauze penale și constatate 

alte 17 încălcări, despre aceste fapte atît CECE, cît și CEC fiind sesizate cu titlu de informare. În 

ceea ce privește sarcina de fortificare tehnică a secțiilor de votare, pentru asigurarea integrității 

documentației electorale, inclusiv a buletinelor de vot, au fost inspectate sediile respective la 

capitolul fortificarea tehnică și securitatea antiincendiară. Mai rămîne să fie instalate la 206 secții 

de votare safeuri, deja azi se finalizează acest lucru. La 191 secții de votare se efectuează 

fortificarea tehnică a ușilor de la birourile electorale, în 55 secții de votare acum se instalează 

panourile antiincendiare și echipamentul necesar. Toate aceste aspecte sînt monitorizate 

permanent de organele locale de poliție. Avînd în vedere tempoul cu care se execută lucrările de 

finisare, vor fi asigurate condiții pentru buna desfășurare a alegerilor. Ieri, pe 27, și azi, 28 

noiembrie, poliția a asigurat escortarea în siguranță a materialelor electorale și a buletinelor de vot 

de la locul tipăririi, locul eliberării lor către CECE raionale, astfel pe 27 noiembrie s-au efectuat 

15, iar azi, 28 noiembrie, s-au efectuat 20 de escortări. La moment, pentru asigurarea ordinii 

publice la cele 1978 secții de votare de pe teritoriul Republicii Moldova (în continuare – RM), vor 

fi antrenați peste 4644 angajați ai poliției care vor activa în ținută de serviciu, iar pe timp de 

noapte vor asigura paza sediilor secțiilor de votare cu predarea-primirea locurilor de păstrare, 

precum și vor reacționa prompt la solicitarea președinților birourilor electorale. Totodată, în zilele 

de 28, 29 și 30 poliția are ca sarcină asigurarea legalității comportamentului concurenților 

electorali și neadmiterea încălcărilor, avînd în vedere că zilele de 29 și 30 sînt zile ale ”tăcerii” și 

nu se permite agitația electorală. Pentru aceste zile sînt create echipe mobile pentru documentarea 

procesuală a încălcărilor de acest gen. Noi mobilizăm cetățenii să fie deschiși și să semnaleze 

orice încălcări ce vizează procesul electoral. Toate apelurile la poliție sînt înregistrate, inclusiv 

prin sistemul de înregistrare a convorbirilor telefonice ”Phobos” și vor fi examinate. Ne propunem 

să informăm CEC la fiecare 2 ore despre toate evenimentele concludente la capitolul respectării 

legislației electorale. Au fost deja inspectate CECE unde au fost aduse buletinele de vot și 

documentația electorală. La instanțele de judecată, unde vor fi aduse materialele electorale după 

alegeri, de către subdiviziunile poliției, de asemenea, s-a făcut inspectarea și este asigurată 

funcționarea sistemelor de semnalizare ale încăperilor respective, acolo va fi asigurată paza, 

securitatea și integritatea documentației electorale (procese-verbale, buletine de vot) pînă vor fi 
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emise decizii corespunzătoare. Sîntem la dispoziția CEC pentru a executa sarcinile ce le revin 

poliției. 

 

Adrian Popescu (reprez. Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, în continuare – 

MAEIE) – În vederea executării HCEC nr. 2750/13.10.2014, MAEIE raportează următoarele 

activități: 1) au fost expediate cu succes valizele diplomatice cu rechizitoriul electoral către toate 

secțiile de votare din afara țării; 2) continuă testarea SIAS ”Alegeri”. În principiu, toate secțiile de 

votare de peste hotare sînt pregătite pentru desfășurarea alegerilor. 

V. Moțarschi (către reprez. MAEIE) – Am fost informați mai devreme că la Frankfurt au dispărut 

pe vreo 5 ore valizele diplomatice cu buletinele de vot. Ce puteți să ne spuneți despre aceasta? 

A. Popescu – La aeroportul din Frankfurt pe Main, într-adevăr, a fost un incident, dar nu e vorba 

de dispariția, ci de rătăcirea a două valize care, din cauza volumului mare, au fost livrate la un alt 

terminal cargo împreună cu poșta diplomatică a SUA. S-au identificat după aproximativ 35-45 

minute. 

V. Moțarschi (către reprez. MAEIE) – E  posibil ca valizele acestea să fie transportate ca bagaj? 

Persoana care însoțește valiza nu trebuie să se despartă de ea. 

A. Popescu – Companiile aeriene au regulile lor, noi am studiat preventiv situația și am ambalat 

valizele ca poștă diplomatică, adică le-am sigilat corespunzător. Valizele aveau un volum excesiv 

și nu puteau fi ridicate la bord. Se permite a ridica la bord, de regulă, nu mai mult de 32 kg. 

 

Grigore Iovu (reprez. Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, în continuare –

MTIC) – În toate secțiile teritoriale, începînd cu 25.11.2014, se eliberează gratuit buletine de 

identitate provizorii. În 3 zile s-au eliberat deja 700 buletine și 60 de adeverințe de domiciliu, iar la 

cererile de eliberare a buletinelor provizorii recepționate pînă la 26.11.2014 au fost deja perfectate 

aceste buletine și transmise către secțiile teritoriale pentru înmînare. 

I. Ciocan (către reprez. MTIC) – Cîte persoane mai dețin pașapoarte ex-sovietice? 

Gr. Iovu – Conform informației pe care v-am prezentat-o anterior, la data de 26.11.2014 în baza 

noastră de date figurau 16160 deținători ai acestor pașapoarte, dintre care în Transnistria locuiesc 

5724 persoane, 7592 persoane nu sînt beneficiare de asistență socială, iar 2884 persoane 

beneficiază de pensii de asigurări sociale de stat. Adresări pentru preschimbarea actelor din partea 

acestor persoane sînt foarte puține. În ziua de 30.11.2014 toate secțiile vor activa non-stop de la 

ora 7:00 pînă la ora 21:00. 

A. Simionov (către reprez. MTIC) – Actul de identitate Formularul nr. 9 se asimilează buletinului 

de identitate provizoriu? Acelea eliberate în anul 2013 mai sînt în uz sau au fost lichidate automat? 

Gr. Iovu – Acte de identitate Formularul nr. 9 nu mai există, cele emise în anul 2013 sînt valabile 

pentru persoanele care au refuzat, din motive religioase, aplicarea codului personal. Ele au fost 

eliberate pe 10 ani și sînt valabile. Este o formă a actului de identitate provizoriu și are seria CJ.  

Șt. Urîtu (către reprez. MTIC) – Actele de identitate provizorii eliberate în ziua alegerilor ce 

termen de valabilitate au? 

Gr. Iovu – Ele se eliberează pentru un termen de 6 luni. 

Sergiu Gurduza (reprez. PLDM) (către reprez. MTIC) – Dispunem de informații că în raionul 

Edineț într-un sat sînt o serie de cazuri cînd persoane în etate netransportabile au primit în plic 

doar cartela din plastic a buletinului de identitate fără fișa de însoțire. Cum e posibil acest lucru? 

Gr. Iovu – Cunoaștem situația, dar nu e vorba de o serie de cazuri. Conform explicațiilor de la 

Edineț, se presupune că persoanele respective au scos din plic doar cartela din plastic și au lăsat în 

plic fișa, iar plicul l-au aruncat împreună cu fișa. Poștașul va răspunde pentru aceasta dacă se va 

constata vinovăția lui, pentru că este o instrucțiune comună a Întreprinderii de Stat (în continuare – 

ÎS) ”Poșta Moldovei” și ÎS ”CRIS ”Registru” care stipulează că poștașul deschide plicul și 

înmînează persoanei atît cartela, cît și fișa de însoțire. 

I. Ciocan (către reprez. MTIC) – Dle Iovu, vă rog să informați Comisia pînă la 30.11.2014 despre 

soluționarea cazului și ce s-a constatat acolo. 
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V. Moțarschi (către reprez. MTIC) – Dimineața CEC a remis la adresa MTIC un demers privind 

statistica Registrului de Stat al Populației (RSP), mă interesează statistica referitoare la fluctuația 

numărului populației majore pentru ultimele 6 luni. 

Gr. Iovu – Nu am primit demersul, în cel mai scurt timp vom prezenta răspunsul. 

Șt. Urîtu (către reprez. MTIC) – Care e situația privind migrația populației cu acte ale RM din 

stînga Nistrului aflată la evidența autorităților neconstituționale de la Tiraspol? E posibil cifra 

populației de acolo să fie diferită de la zi la zi și, dacă da, care ar fi cauza? 

Gr. Iovu – Nu am înțeles întrebarea. Avem secții de documentare a populației pe perimetrul rîului 

Nistru – Rezina, Sănătăuca, Camenca, Coșnița, Dubăsari, Grigoriopol, Anenii Noi, Varnița. Ele 

deservesc și Tiraspolul, Benderul. Nu au fost semnalate probleme. 

 

Reprezentantul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor (în continuare – 

MTID) – MTID are două sarcini: 1) să asigure căile de acces către secțiile de votare și 2) în caz de 

necesitate, la solicitarea autorităților publice locale, să asigure cu mijloace de transport de către 

agenții transportatori efectuarea transportărilor. Căile de acces au fost asigurate de minister, la ÎS 

”Gările și Stațiile Auto” a fost numită persoana responsabilă și, suplimentar, la fiecare filială din 

raion a întreprinderii a fost numită persoana responsabilă pentru organizarea acestor transportări. 

Deja au fost identificați agenții economici care vor pune la dispoziție mijloace de transport. 

Unitățile de transport vor fi puse la dispoziție după solicitare. 

I. Ciocan (către reprez. MTID) – MTID are echipe mobile care să reacționeze rapid în caz de 

calamități, căderi de zăpadă masive etc.?  

Reprezentantul MTID – Fiecare administrație de stat a drumurilor este gata să intervină în 

asemenea cazuri. 

M. Maxian (reprez. MAI) – A informat că au fost efectuate inspectările necesare, este asigurată 

interacțiunea dintre angajații poliției și cei ai MTID pentru asemenea situații și va fi asigurată 

mobilizarea atît a efectivului polițienesc, cît și a angajaților de la ÎS „Administrația de Stat a 

Drumurilor” pentru deblocarea căilor de acces, dacă va fi nevoie. 

 

Reprezentantul Serviciului de Securitate și Informații (în continuare – SIS) – A informat că 

SIS desfășoară activități de asigurare a securității sistemelor informaționale gestionate de CEC în 

perioadele pre- și electorală, în special în privința riscurilor și eventualelor vulnerabilități ce ar 

putea perturba funcționalitatea sistemelor respective. De asemenea, în limita atribuțiilor 

supraveghează procesul de confecționare a matrițelor, de tipărire și de distribuire a buletinelor de 

vot.  

 

Reprezentantul Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și 

Tehnologia Informației (în continuare – ANRCETI) – Avînd atribuția de monitorizare și 

supraveghere a funcționării sistemelor de comunicații electronice, ANRCETI pe parcursul 

săptămînii de la ultima prezentare a raportului nostru la 24.11.2014 a examinat cele trei rapoarte 

prezentate de SA ”Moldtelecom” privind asigurarea cu rețele de comunicație a secțiilor de votare, 

în copie repartizate ANRCETI, au fost date consultații și găsite soluții tehnice acolo unde a fost 

posibil. A fost solicitată informația de la ÎS ”Centrul de Telecomunicații Speciale” cu privire la 

onorarea obligațiilor pe care le au. Ne-au informat că toate sarcinile privind asigurarea conexiunii 

securizate sînt realizate și ANRCETI poate lua cunoștință de toate procesele-verbale semnate de ei 

cu CEC. În cadrul ANRCETI a fost desemnat serviciul non-stop pentru asigurarea deservirii în 

ziua de 30.11.2014. Au fost contactate SA ”Moldtelecom” și ÎS ”Centrul de Telecomunicații 

Speciale” pentru a fi nominalizate persoanele responsabile pe perioada alegerilor. 

V. Moțarschi (către reprez. ANRCETI) – Există un anumit număr de secții de votare în care este 

imposibil de asigurat conexiunea la Internet nici prin intermediul SA ”Moldtelecom”, nici prin 

rețelele de telefonie mobilă. Ce soluții propuneți? 

Reprezentantul ANRCETI – În cadrul clarificării problemelor întimpinate de SA 

”Moldtelecom”, reprezentanții acesteia ne-au confirmat că au lucrat cu CEC și CEC a găsit soluții 
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de conectare pentru 26 secții de votare. În cazul a 21 secții de votare s-a decis stabilirea conexiunii 

de telefonie fixă în baza regimului de voci, dar și pentru transmiterea datelor, însă cu o viteză mai 

mică, de 123 kb.  

Maxim Lebedinschi (reprez. PSRM) (către reprez. ANRCETI) – Cum va fi soluționată problema 

în caz de cădere a luminii? 

Reprezentantul ANRCETI – SA ”Moldtelecom” are pentru aceste cazuri surse electrogene 

mobile și, la necesitate, în centrele raionale se convoacă, se deplasează și asigură legătura, dar 

oricum nodurile de comutație rurale, zonale au surse energetice de rezervă sub formă de baterii 

care țin 6-8 ore. 

 

Gheorghe Pantaz (reprezentantul ÎS ”Centrul de Telecomunicații Speciale”) – Avînd în atribuții 

asigurarea canalelor securizate din secțiile votare, pînă în prezent au fost testate și validate 

împreună cu reprezentanții CEC circa 3750 captoare unice, dar avînd în vedere că în multe sate nu 

este posibilă conexiunea la Internet, secțiile de votare respective rămîn netestate și neverificate. 

Au fost testate 110 conexiuni securizate de la secțiile de votare din afara țării, dar pînă la sfîrșitul 

zilei această cifră va crește, deoarece în prezent au loc testări naționale și internaționale. 

I. Ciocan – Cînd spuneți ”conexiuni securizate”, aveți în vedere ”prin utilizarea canalelor puse la 

dispoziție de Centrul de Telecomunicații Speciale”. 

Gh. Pantaz – Întocmai. 

 

Reprezentantul SA ”Moldtelecom” – La momentul actual toate secțiile de votare sînt asigurate 

cu telefonie fixă. Pe ”Transport date” sînt 49 secții de votare neasigurate cu transport date de la 

SA ”Moldtelecom”. 7 secții de votare nu sînt asigurate cu transport date de nimeni, nu au nici un 

operator. Azi se lucrează la 3 secții de votare pentru a le asigura cu transport date de la SA 

”Moldtelecom”, echipa este în teren și va finaliza lucrările. 

 

Președintele de ședință, I. Ciocan, a rugat raportorul să finalizeze raportul. 

Raportorul V. Modrîngă a dat citire proiectului de hotărîre: 

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

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

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

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

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

1. Se ia act de informațiile ce țin de asigurarea desfășurării în bune condiții a alegerilor 

parlamentare din 30 noiembrie 2014, conform situației din 28 noiembrie 2014, prezentate de 

următoarele autorități ale administrației publice centrale și instituții: 

- Ministerul Economiei; 

- Ministerul Afacerilor Interne; 

- Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene; 

- Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor; 

- Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor; 

- Serviciul de Informații și Securitate; 

- Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia 

Informației; 

- ÎS „Centrul de Telecomunicații Speciale”; 

- SA „Moldtelecom”. 

 

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

Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova”. 
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Președintele de ședință a constatat lipsa întrebărilor către raportor, propunerilor la proiect, 

doritorilor de a lua cuvîntul la dezbateri, a supus votului proiectul citit de raportor. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

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

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 3071 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenți în ședință.  

 

 

2. S-A AUDIAT: 

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

hotărîrii nr. 2953 din 18 noiembrie 2014 „Cu privire la stabilirea tirajului buletinelor de vot pentru 

alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014”. 

Pînă a da citire proiectului de hotărîre, președintele de ședință a oferit cuvîntul secretarului 

CECEM Chișinău, dl Perțu Victor să prezinte o informație vizavi de necesitatea acestor 

modificări, menționînd că două birouri au solicitat suplimentarea tirajului: nr. 255 cu 900 buletine 

de vot și nr. 273 cu 500 buletine de vot. 

V. Perțu – A informat că s-a solicitat de aceste birouri electorale suplimentarea tirajului, în primul 

caz cu 150 buletine pentru Dispensarul Dermato-venerologic Republican, 150 pentru Dispensarul 

Republican de Narcologie și 600 pentru Spitalul Clinic de Psihiatrie, în total 900 de buletine. La 

prima hotărîre nu s-au luat în calcul aceste spitale. Solicitarea vine de la birourile electorale 

respective care au adoptat hotărîri în acest sens. 

A. Simionov (către V. Perțu) – E vorba de secții de votare deschise în aceste spitale? 

V. Perțu – Nu sînt deschise în spitale, administrația publică locală așa a decis. 

A. Simionov (către V. Perțu) – Aveți vreo informație despre numărul celor internați în Spitalul 

Clinic de Psihiatrie în privința cărora există hotărîri ale instanței de judecată privind capacitatea 

lor de exercițiu? 

V. Perțu – Nu dispun de o asemenea informație. 

I. Ciocan (către V. Perțu) – Vă rog să solicitați conducerii spitalului să confirme în scris că toate 

persoanele incluse în lista electorală suplimentară au capacitate deplină de exercițiu. 

V. Perțu – Solicitările către birouri au parvenit de la administrația spitalelor, ei au ținut cont de 

acest aspect.  

Șt. Urîtu (către V. Perțu) – Care e procedura de vot în spitale? Se va vota cu urna mobilă? 

V. Perțu – Da, procedura e cu urna mobilă.  

A. Simionov (către V. Perțu) – În ce mod va fi efectuată verificarea în RSA, de vreme ce este un 

număr de 600 de persoane? 

V. Perțu – După ce urna mobilă se va întoarce la biroul electoral.  

I. Ciocan – Procedura prevede înregistrarea acestor persoane post-factum în baza semnăturii 

aplicate.  

A. Simionov (către V. Perțu) – Cum va fi asigurat secretul votului în acest caz? 

V. Perțu – Procedura e aceeași ca și la votarea la domiciliu. 

I. Ciocan – Persoanele internate în spitale votează fiecare în salonul său sau într-o încăpere aparte. 

Procedura în acest caz nu prevede utilizarea cabinei de vot.  

 

DEZBATERI: 

Ș. Urîtu – La aceste alegeri se vor folosi cabine de vot ușoare, în spitale ele ar putea fi instalate pe 

vreo masă și asta ar fi rațional, avînd în vedere numărul mare de 600 de persoane dintr-un spital. 

A. Simionov – Nu în zadar am întrebat cum se va asigura secretul votului în acest caz. Pentru un 

număr de 600 de persoane dintr-un spital se poate aduce o cabină de vot destinată persoanelor cu 

dizabilități, să fie instalată pe o masă într-o încăpere și acolo toți pacienții care se pot deplasa să-și 
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poată exercita dreptul de vot, cu atît mai mult că în aceste alegeri statul asigură cabine de vot 

tipizate care sînt ușoare, pliabile. 

 

I. Ciocan în calitate de raportor a dat citire proiectului: 

”Consiliul electoral de circumscripție electorală municipală Chișinău nr. 1, prin hotărîrea 

nr. 39 din 27 noiembrie 2014 „Cu privire la tipărirea suplimentară a buletinelor de vot”, a solicitat 

modificarea numărului buletinelor de vot prin tipărirea suplimentară a 1200 de buletine de vot 

pentru 2 secții de votare din circumscripția electorală municipală Chișinău nr. 1. 

În temeiul art. 18, 26 și 49 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia 

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

1. Hotărîrea nr. 2953 din 18 noiembrie 2014 „Cu privire la stabilirea tirajului buletinelor de 

vot pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014”, cu modificările ulterioare, se modifică 

după cum urmează: 

1) la punctul 1, textul „în număr de 3113576 exemplare, dintre care în limba de stat 2405004 

exemplare și 708572 exemplare în limba rusă” se înlocuiește cu textul „în număr de 3114976 

exemplare, dintre care în limba de stat 2406204 exemplare și 708772 exemplare în limba 

rusă”; 

2) în anexa la hotărîre, pozițiile întîi și treizeci și șase vor avea următorul cuprins: 

 

Circumscripția electorală Numărul 

de alegători 

Total 

buletine 

solicitate 

În limba 

de stat 

În limba 

rusă 

- municipală Chișinău nr.1, inclusiv 

pentru alegătorii din UAT din stînga 

Nistrului, mun. Bender, unele 

localități ale raionului Căușeni 

627728 

 

639613 

 

425816 

 

213797 

 

Total 2823541 3114976 2406204 708772 

 

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: 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

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

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 3072 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenți în ședință. 

 

3. S-A AUDIAT: 

Raportorul Ștefan Urîtu – a propus spre examinare proiectul de hotărîre ”Pentru modificarea 

anexei la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2889 din 6 noiembrie 2014 „Cu privire la 

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

Partidului Politic „Uniunea Centristă din Moldova”, a simbolului electoral și confirmarea 

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

responsabile de finanțe (trezorierul)”: 

”În data de 22 noiembrie 2014 la Comisia Electorală Centrală a parvenit demersul 

Partidului Politic „Uniunea Centristă din Moldova”, prin care se solicită modificarea listei de 

candidați. 
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În temeiul art. 18, 26, 46 alin. (6) 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. 2889 din 6 noiembrie „Cu privire la 

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

Partidului Politic „Uniunea Centristă din 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) candidatul Musteață Ion de la poziția 9 se exclude; 

2) candidatul Maximciuc Cristina de la poziția 4 se transferă la poziția 9; 

3) candidatul Doronceanu Olesea de la poziția 5 se transferă la poziția 4; 

4) poziția 5 va avea următorul cuprins: 

„5. Midone Nicolae, M, 1974,  r-nul Cimișlia, com. Lipoveni, economist, director general, 

ÎS „Giuvaer”. 

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”. 

 

(E. Răducan a ieșit din sala de ședințe, membri prezenți – 7.)  

 

Nefiind înaintate întrebări către raportor, 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. 3073 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenți în ședință. 

 

4. S-A AUDIAT: 

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

la înregistrarea persoanelor de încredere din partea Partidului Liberal pentru alegerile parlamentare 

din 30 noiembrie 2014”: 

”Prin demersul din 26 noiembrie 2014, Partidul Liberal a solicitat Comisiei Electorale 

Centrale înregistrarea a 46 persoane de încredere pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 

2014.  

În temeiul art. 18, 26 și 45 din Codul electoral nr.1381–XIII din 21 noiembrie 1997 și în 

conformitate cu Regulamentul cu privire la activitatea persoanelor de încredere ale concurenților 

electorali, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 382 din 12 decembrie 2006, 

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

1. Se înregistrează 46 persoane de încredere din partea Partidului Liberal pentru alegerile 

parlamentare din 30 noiembrie 2014, conform listei anexate. 

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. 

Anexă 

la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale 

 nr. __ din 28 noiembrie 2014 

 

Nr. Numele, prenumele persoanelor de încredere 
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Circumscripția electorală municipală Chișinău nr. 1 

1.  Begleț Ion 

2.  Calaraș Arcadie 

3.  Boghean Sergiu 

4.  Ivanov Filipp 

5.  Melnic Igor 

6.  Boghean Vitalie 

7.  Apostol Dorin 

Circumscripția electorală  municipală Bălți nr. 2 

1.  Pînzari Veaceslav 

2.  Ciobanu Tudor 

3.  Diaconu Dinu 

Circumscripția electorală raională Anenii Noi nr. 4 

1. Cușnir Sergiu 

2. Buga Andrei  

Circumscripția electorală  raională Cahul nr. 7 

1. Cășuneanu Vlad 

2. Perju Igor 

3. Bunea Nicolae 

4. Todos Sergiu 

5. Todos Ion 

6. Grecu Vera 

7. Ciobanu Cristina 

8. Olteanu Constantin 

Circumscripția electorală  raională Briceni nr. 6 

1. Jocot Ivan 

2. Cristidul Alexandru 

Circumscripția electorală  raională Cantemir nr. 8 

1. Volcov Alexandru 

Circumscripția electorală raională Călărași nr. 9 

1. Pîrlea Valentina 

Circumscripția electorală raională Căușeni nr. 10 

1. Mocanu Mihail 

Circumscripția electorală raională Edineț nr. 16 

1. Cojocaru Victor 

Circumscripția electorală raională Fălești nr. 17 

1. Manoli Tudor 

2. Osoian Vladimir 

Circumscripția electorală raională Florești nr. 18 

1. Gutium Vladimir 

Circumscripția electorală raională Ialoveni nr. 21 

1. Rotaru Petru 

2. Bînzari Victor 

3. Candu Sergiu 

4. Cociug Victor 

Circumscripția electorală  raională Leova nr. 22 
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1. Mercușev Valeriu 

2. Canațui Oleg  

Circumscripția electorală raională Nisporeni nr. 23 

1. Baciu Valeriu 

2. Strulea Tudor 

3. Baciu Mihail 

4. Guțu Dinu 

5. Baciu Adriana 

Circumscripția electorală  raională Rezina nr. 25 

1. Florea Dan 

Circumscripția electorală  raională Telenești nr. 34 

1. Bejan Ion  

2. Tulbure Ion 

3. Șuiu Tudor 

Circumscripția electorală a U.T.A. Găgăuzia nr. 36 

1. Costev Victor 

Circumscripția electorală pentru localitățile din stînga Nistrului nr. 37 

1. Cîrlig Denis 

”. 

 

Nefiind înaintate întrebări către raportor, 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. 3074 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenți în ședință. 
 

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

 
5. S-A AUDIAT: 

Raportorul Ștefan Urîtu – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

înregistrarea persoanei de încredere din partea candidatului independent Brega Oleg pentru 

alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014”: 

  ”Prin demersul din 26 noiembrie 2014, candidatul independent Brega Oleg a solicitat 

Comisiei Electorale Centrale înregistrarea unei persoane de încredere pentru alegerile 

parlamentare din 30 noiembrie 2014.  

În temeiul art. 18, 26 și 45 din Codul electoral nr.1381–XIII din 21 noiembrie 1997 și în  

conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la activitatea persoanelor de încredere ale 

concurenților electorali, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 382 din 12 

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

1. Se înregistrează dl Corcinschi Nicolae în calitate de persoană de încredere din partea 

candidatul independent Brega Oleg în circumscripția electorală municipală Chișinău nr. 1, pentru 

alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014. 

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.  
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REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____6____, Contra ____0_____, S-au abținut ___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 3075 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenți în ședință. 

 

6. S-A AUDIAT: 

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

acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „FEMIDA” în vederea 

monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014”: 

”Asociația obștească „FEMIDA” a înaintat Comisiei Electorale Centrale un demers privind 

acreditarea a 61 de persoane în calitate de observatori naționali pentru monitorizarea alegerilor 

parlamentare din data de 30 noiembrie 2014. 

Asociația obștească „FEMIDA” 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 61 de persoane (conform listei 

anexate) din partea Asociației obștești „FEMIDA” 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. 

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 24 noiembrie  2014 

 

Lista 

 persoanelor acreditate din partea Asociației obștești „FEMIDA” în calitate de observatori 

naționali pentru monitorizarea alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 

 

Nr. 

d/o 
Numele, prenumele 

Seria, numărul actului 

de identitate 

1.  
Țveatcov Nicolai  

2.  
Koresteliov Artiom  

3.  
Palii Andrei  

4.  
Sabadaș Alexandr  
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5.  
Ploșceanschii Serghei  

6.  
Culic Dumitru  

7.  
Sacară Vitalie   

8.  
Nuriev Farman  

9.  
Chicu Viorel  

10.  
Tanurcov Ghenadie  

11.  
Marin Serghei  

12.  
Burdeniuc Vladimir   

13.  
Nofit Eugeniu  

14.  
Sabadaș Elena  

15.  
Savca Alexandr  

16.  
Golovatinschi Vasili  

17.  
Balaniuc Ana  

18.  
Vatamaniuc Nicolae  

19.  
Stanciu Dumitru  

20.  
Razmireț Iurie   

21.  
Bălănici Vasile  

22.  
Cibotari Elena  

23.  
Gutium Ion  

24.  
Andruhova Nadejda  

25.  
Palii Svetlana  

26.  
Bondari Alexandr  
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27.  
Dimitroglo Liudmila  

28.  
Cebanu Alexandru  

29.  
Nicu Anatolie   

30.  
Bratu Vladimir  

31.  
Bogdan Raisa   

32.  
Belîi Mihail  

33.  
Traciuc Ivan  

34.  
Rîmbu Alina  

35.  
Buzu Vasile  

36.  
Sitnic Valentina  

37.  
Prepelița Maria   

38.  
Nazarco Elena  

39.  
Nereuța Igor   

40.  
Murar Dumitru   

41.  
Costețchi Vasili  

42.  
Calmîc Ion  

43.  
Anton Vadim  

44.  
Selimițanu Lidia  

45.  
Pogreban Viorica  

46.  
Ceaus Alexei  

47.  
Tean Vasili  

48.  
Oleinic Valentina  
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49.  
Coman Igor  

50.  
Tiajco Oxana  

51.  
Mutcoglo Andrei  

52.  
Decian Alexandr   

53.  
Idjilova Irina  

54.  
Uzun Anna   

55.  
Topal Maxim  

56.  
Peeva Nadejda  

57.  
Barbacari Elena  

58.  
Șeremetov Oleg  

59.  
Melnic-Antoci Natalia  

60.  
Arnaut Gheorghi  

61.  
Burlaciuc Alexandru  

”. 

 

Raportorul, S. Guțu, a amintit asistenței că această asociație obștească a depus un demers similar 

mai devreme, dar i s-a respins cererea, deoarece este o organizație locală care își desfășoară 

activitatea pe teritoriul municipiului Bălți unde își are și sediul. Persoanele propuse spre acreditare 

sînt din majoritatea raioanelor RM, dar preponderent din Anenii Noi, Glodeni, Ocnița, Chișinău și 

mai puțin din Bălți. 

 

DEZBATERI: 

I. Ciocan - A menționat că dosarul acestei asociații obștești a fost studiat mai mult timp ca de 

obicei. Este un ONG local, a depus cererea mai devreme, dar, fiind un caz mai special, a necesitat 

o mai mare atenție la examinarea acestuia. ONG-urile locale au o procedură de înregistrare a 

persoanei juridice specifică, ele se înregistrează la primării și își desfășoară activitatea în aria 

geografică unde au fost înregistrate teritorial. În componența anterioară CEC a înregistrat acest 

ONG, pe atunci avea statut republican. Nu înseamnă că trebuie să se facă acest lucru repetat, dar 

avînd în vedere că au calificarea necesară, a propus susținerea acestui proiect, deoarece 

observatorii naționali pot aduce doar plusvaloare în cadrul monitorizării alegerilor. Un punct al 

proiectului prezentat prevede respectarea legislației. În alegerile precedente au fost cazuri de 

abateri de la lege, inclusiv în ziua alegerilor, și în aceste cazuri organizația își asumă consecințele 

pe viitor, fie i se retrage acreditarea, fie CEC stabilește că organizația respectivă nu are calificarea 

necesară pentru a desfășura observări ale alegerilor.  
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Șt. Urîtu – Ar fi rațional să se includă în textul hotărîrii un punct prin care să atenționăm acest 

ONG asupra necesității de a-și aduce în concordanță activitatea, actele statutare cu legislația în 

vigoare. În cazul în care dorește să-și desfășoare activitatea la nivel național, trebuie să aibă statut 

de organizație națională. Dacă asociația nu va face acest lucru, la alegerile viitoare iarăși vor putea 

apărea probleme. Proiectele anterioare pe care le desfășura AO ”FEMIDA” erau de 

”conglomerat”, adică mai multe ONG-uri se uneau și își desfășurau activitatea pe diferite teritorii. 

De vreme ce această organizație a fost acreditată anterior, ea poate să-și desfășoare activitatea 

exclusiv pe teritoriul Bălți, după cum a și fost înregistrată, iar celelalte să activeze pe alte teritorii. 

Acum, însă, înțelegem că această organizație vrea să fie înregistrată la nivel național. (Către 

reprez. AO ”FEMIDA”) Nu este normal să existe discordanță între activitatea pe care o desfășurați 

și lege. 

 

(E. Răducan a revenit în sala de ședințe, membri prezenți – 7.) 

 

Președintele de ședință a oferit cuvîntul reprezentantului Asociației obștești „FEMIDA” pentru a 

se prezenta, după care va răspunde la întrebările ce i se vor pune. 

Vasile Postolachi (reprez. AO ”FEMIDA”) – S-a prezentat și a informat asistența că la alegerile 

parlamentare din 5 aprilie 2009, 29 iulie 2009, 28 noiembrie 2010 și la alegerile locale generale 

din 5 iunie 2011 AO ”FEMIDA” a fost înregistrată ca observator național. 

I. Ciocan (către reprez. AO ”FEMIDA”) – Răspundeți dacă la alegerile pe care le-ați enumerat ați 

făcut parte din grupul de observatori ai acestei organizații? Cît de bine cunoașteți istoria acestei 

organizații? 

V. Postolachi – Nu am făcut parte din grupul de observatori ai acestei organizații. Am luat 

cunoștință de rapoartele organizației și sînt la curent cu activitatea ei. 

A. Volentir (către V. Postolachi) – Ce statut în cadrul organizației au persoanele propuse spre 

acreditare? Sînt membri activi, fondatori, simpatizanți, aderenți? 

V. Postolachi – În mare parte sînt voluntari din cele circa 300 de localități. Noi coordonăm 

activitatea lor și rugăm CEC să li se permită să-și desfășoare activitatea de observare în secții de 

votare. 

A. Volentir (către V. Postolachi) – În afară de alegerile enumerate, ați mai participat și la alte 

scrutine, mai concret la așa-numitul referendum din februarie anul curent din UTA Găgăuzia? 

V. Postolachi – Nu am participat la acest referendum. Am uitat să menționez că organizația a 

participat la alegerile din UTA Găgăuzia. 

Șt. Urîtu (către V. Postolachi) – În ce măsură sînt pregătiți acești voluntari despre care vorbiți, ei 

cunosc legislația, ați organizat pentru ei training-uri? 

V. Postolachi – Noi verificăm informația care vine din teritoriu dacă ea corespunde legislației, 

pentru că este vorba de voluntari. Majoritatea au pregătirea elementară pentru această ocupație. 

Avem training-uri după posibilități. Nu avem mari posibilități să-i adunăm pe toți împreună și să 

facem training-uri. 

Șt. Urîtu (către V. Postolachi) – Dar înțelegeți că vă asumați răspunderea dacă ei vor încălca 

legislația? Cunoașteți de existența Centrului de Instruire Continuă în Domeniul Electoral pe lîngă 

CEC? 

V. Postolachi – Cu ei s-au făcut training-uri, acum vorbesc de activitatea de zi cu zi. 

S. Guțu (către V. Postolachi) – Sînteți o organizație obștească locală din Bălți, aveți majoritatea 

voluntarilor din toată Moldova, în special din Anenii Noi. Cum i-ați găsit și cum v-au găsit ei? 

Cum vă întîlniți, mai ales că sînteți din Bălți? 

V. Modrîngă (către V. Postolachi) – În același context, cum vă organizați lucrul, fiind o 

organizație locală din Bălți? 

V. Postolachi – În aceste alegeri avem un fel de oficiu la liceul nr. 3 de la Malina Mică (mun. 

Chișinău – n.n.) unde ni s-au oferit calculatoare de la liceu. Este un fel de centru cu număr de 

telefon unde vin informații. Avem acolo o persoană de serviciu. Voluntarii îi găsim prin colegi, 

prieteni, studenți care au 18 ani.  
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A. Volentir (către V. Postolachi) – Cu ce scop urmăriți aceste alegeri? Veți face un studiu, un 

raport de monitorizare, veți face propuneri? 

V. Postolachi – AO ”FEMIDA” face parte din Coaliția de Control Civic care are deja 5 rapoarte 

prezentate la conferințe de presă. Scopul nostru este monitorizarea alegerilor, constatarea 

încălcărilor. 

I. Ciocan (către V. Postolachi) –  Ca să constați încălcările trebuie să cunoști regulile, abia după 

asta poți constata încălcările. Acum vedem că regulile le cunoașteți ”pe pipăite” și persoanele pe 

care le propuneți la fel, de asemenea oficiile nu sînt oficii ca atare. 

V. Postolachi – Ca dovadă de cunoaștere a regulilor sînt rapoartele noastre, prin care am constatat 

încălcări și aceste nereguli au fost constatate și de alții. Din aceste rapoarte se poate vedea dacă 

sîntem competenți sau nu. 

 

Președintele de ședință a constatat lipsa altor întrebări, după care a supus votului proiectul 

prezentat.  

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____5____, Contra ____0_____, S-au abținut ___2___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 3076 a fost aprobată cu votul majorității membrilor CEC. 

 

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

 

7. S-A AUDIAT: 

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

modificarea hotărîrii nr. 2690 din 7 octombrie 2014 „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 excluderea doamnei Gac Valentina din lista observatorilor naționali pentru monitorizarea 

alegerilor parlamentare din data de 30 noiembrie 2014, acreditată prin hotărîrea CEC nr. 2690 din 

7 octombrie 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 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. Hotărîrea nr. 2690 din 7 octombrie 2014 „Cu privire la acreditarea observatorilor 

naționali din partea Asociației obștești „Promo-LEX” în vederea monitorizării alegerilor 

parlamentare din 30 noiembrie 2014” se modifică după cum urmează: 

1) cifra „154” din primul alineat și de la punctul 1 se înlocuiește cu cifra „153”; 

2) în anexa la hotărîre: 

a) Gac Valentina de la poziția 117 se exclude; 

b) observatorii de la pozițiile 118-153 se transferă corespunzător la pozițiile 117-152. 

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, cu respectarea 

prevederilor Legii privind protecția datelor cu caracter personal”. 

 

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

care a suspus votului proiectul prezentat. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 
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Pentru ____8____, Contra ____0_____, S-au abținut ___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 3077 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenți în ședință. 

 

8. S-A AUDIAT: 

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

acreditarea unui observator internațional din partea Ambasadei Republicii Estone în Republica 

Moldova, cu reședința la Kiev, în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 

2014”: 

”Ambasada Republicii Estone în Republica Moldova, cu reședința la Kiev, a înaintat 

Comisiei Electorale Centrale un demers privind acreditarea unei persoane în calitate de observator 

internațional 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 observator internațional dl Toomas Raul (cetățean al 

Republicii Estone, pașaport nr.                          ) în vederea monitorizării alegerilor parlamentare 

din 30 noiembrie 2014 din partea Ambasadei Republicii Estone în Republica Moldova, cu 

reședința la Kiev.  

2. În activitatea sa persoana acreditată se va 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”. 

 

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

care a suspus votului proiectul prezentat. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

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

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 3078 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenți în ședință. 

 

9. S-A AUDIAT: 

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

acreditarea observatorilor internaționali din partea organizației „Committee for Open Democracy” 

din Statele Unite ale Americii în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 

2014”: 

”Organizația „Committee for Open Democracy” din Statele Unite ale Americii a înaintat 

Comisiei Electorale Centrale un demers privind acreditarea a 53 de persoane în calitate de 

observatori internaționali în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014.  

Organizația „Committee for Open Democracy” din Statele Unite ale Americii este o 

asociație calificată ce se ocupă, conform statutului ei, de apărarea drepturilor omului și a valorilor 

democratice.   



20/41 

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 53 de persoane din partea 

organizației „Committee for Open Democracy” din Statele Unite ale Americii 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 28 noiembrie 2014 

 

Lista 

 persoanelor acreditate din partea organizației „Committee for Open Democracy” din 

Statele Unite ale Americii în vederea monitorizării alegerilor parlamentare  

din 30 noiembrie 2014   

 

Nr. 

d/o 
Numele Prenumele Pașaport Cetățenia 

1.  Getto Michael  Statele Unite ale Americii 

2.  Foehr Mark Christian  Statele Unite ale Americii 

3.  Bierman Brock Daniel  Statele Unite ale Americii 

4.  Hernandez Forja Jose Antonio  Regatul Spaniei 

5.  Aleksandrov Oleg  Ucraina 

6.  Smart Jason Jay  Statele Unite ale Americii 

7.  Teodorescu George  Statele Unite ale Americii 

8.  Mitchell John Steven  Regatul Unit al Marii 

Britanii și Irlandei de Nord 

9.  Gogava Irakli  Georgia 

10.  Setter Tim  Regatul Unit al Marii 

Britanii și Irlandei de Nord 

11.  Kippen Kimberly Joy  Canada 

12.  Ebralidze Dadash  Georgia 

13.  Razma Vytautas  Republica Lituania 

14.  Grigorjevs Aleksejs  Republica Letonă 

15.  Ziegler Brian James  Statele Unite ale Americii 

16.  Soloducha Darka  Regatul Unit al Marii 

Britanii și Irlandei de Nord 

17.  Robinson Benjamin 

Antonio 

 Statele Unite ale Americii 

18.  Lawrynowicz Sylwia Anna  Republica Polonă 

19.  Chodzinski Jedrzej Jacek  Republica Polonă 

20.  Stos Kateryna  Ucraina 

21.  Zolotarova Kateryna  Ucraina 



21/41 

22.  Hasanov Rauf   Republica Azerbaidjan 

23.  Kriteman Matthew Jeremy  Statele Unite ale Americii 

24.  Hladun Yurii  Ucraina 

25.  Gavrylchyk Iryna  Ucraina 

26.  Gomez Pascual Jose Luis  Regatul Spaniei 

27.  Hassan Fatima  Canada 

28.  Macrae Nicole Alexandra  Canada 

29.  Kabasinskas Egidijus  Republica Lituania 

30.  Karwan 

Mohammed 

Saber 

Saber  Republica Irak 

31.  Sasan Othman 

Awni Habib 

Awni Habib  Republica Irak 

32.  Plante Stephanie 

Ginette 

 Canada 

33.  Smart Adriana Isabel  Statele Unite ale Americii 

34.  Miller John Edward  Statele Unite ale Americii 

35.  Dr. Freiherr 

Tucher von 

Simmelsdorf 

Mathias  Republica Federală 

Germania 

36.  Mefford  Herbert Brian  Statele Unite ale Americii 

37.  Boyko Nazar  Ucraina 

38.  Bellmann Sophia  Republica Federală 

Germania 

39.  Vysniauskas Tomas  Republica Lituania 

40.  Vaisvilaite Dovile  Republica Lituania 

41.  Simonishvili George  Georgia 

42.  Papukashvili Nodar  Georgia 

43.  Setter Olena  Ucraina 

44.  Sverdan Roman  Ucraina 

45.  Glasko Victor Elia  Canada 

46.  Omar Salah Abed Abed  Republica Irak 

47.  Bahlii Oleksandr  Ucraina 

48.  Muradyan Rafael  Ucraina 

49.  Jurgelevicius Darius  Republica Lituania 

50.  Reade Thomas Taylor  Statele Unite ale Americii 

51.  Smith David Leo  Statele Unite ale Americii 

52.  Baysuyeva Layla  Canada 

53.  Kurennoi Volodymyr  Ucraina 

 

”. 
 

 

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

 

AU PUS ÎNTREBĂRI: 

V. Moțarschi – La ce nivel este înregistrată această organizație? 

Raportorul, S. Guțu, nu a dat răspuns la întrebare. 

I. Ciocan – Am să-mi permit să ofer asistență raportorului, pentru că materialele sînt prezentate în 

engleză. Instituția declară reședința în SUA, prezintă lista observatorilor și un certificat de 

înregistrare emis de statul Florida. Extrasul are apostilă, se scrie că instituția e oficial înregistrată, 
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înscrisul este autentificat prin semnătura secretarului de stat și se mai scrie că este aplicată ”marea 

ștampilă a statului Florida”. Mai este un certificat emis de Departamentul de Stat al statului 

Florida prin care se confirmă că statutul este prezentat în copie autentificată și este a societății 

„Committee for Open Democracy”. Sînt anexate formularele completate după cum solicită CEC și 

copiile actelor de identitate ale persoanelor propuse spre acreditare. 

V. Moțarschi – Lista este cu 53 persoane. Aceste persoane au cunoștințe de bază vizavi de 

regulile de comportare în secțiile de votare, obligațiile, drepturile observatorilor în RM? Au 

infrastructura necesară? 

S. Guțu – Nu dispun de asemenea informație, dar știu că aceste persoane au mai participat în 

misiuni de observare a alegerilor și consider că au cunoștințele necesare. 

A. Simionov – Mai degrabă în ajutorarea dnei raportor, am să menționez că dl Getto Michael 

(primul pe listă – n.n.) are o bogată experiență în domeniul sistemelor electorale, el fiind și 

reprezentant al IFES în una din țările din spațiul CSI. 

I. Ciocan – Inclusiv în RM a monitorizat alegeri de cel puțin 4 ori. 

 

Președintele de ședință a constatat lipsa altor întrebări, propunerilor la proiect și a doritorilor de a 

lua cuvîntul pentru a dezbate proiectul, 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. 3079 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenți în ședință. 

 

10. S-A AUDIAT: 

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

acreditarea observatorilor internaționali și naționali din partea Societății „German Marshall Fund 

of the United States - Reprezentanța din România” în vederea monitorizării alegerilor 

parlamentare din 30 noiembrie 2014 ”: 

”Societatea „German Marshall Fund of the United States - Reprezentanța din România” a 

înaintat Comisiei Electorale Centrale un demers privind acreditarea a șapte persoane în calitate de 

observatori internaționali și a trei persoane în calitate de observatori naționali în vederea 

monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014. 

Societatea „German Marshall Fund of the United States - Reprezentanța din România” este o 

organizație calificată ce se ocupă, conform statutului ei, de promovarea valorilor democratice. 

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 șapte persoane din partea Societății 

„German Marshall Fund of the United States - Reprezentanța din România” în vederea 

monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014, conform anexei nr. 1.  

2. Se acreditează în calitate de observatori naționali trei persoane din partea Societății 

„German Marshall Fund of the United States - Reprezentanța din România” în vederea 

monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014, conform anexei nr. 2. 

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. 
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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. 

Anexa nr. 1 

                                         la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale  

nr. __ din 28 noiembrie 2014 

 

Lista 

 persoanelor acreditate în calitate de observatori internaționali din partea Societății 

„German Marshall Fund of the United States - Reprezentanța din România” în vederea 

monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014  

 

Nr. 

d/o 

Numele Prenumele Pașaport Cetățenia 

1.  Inayeh Alina Roxana  România 

2.  Halls Sarah Virginia  Regatul Unit al Marii Britanii și 

Irlandei de Nord 

3.  Pusterla Nicoletta  Republica Italiană 

4.  Luttenberg Matthias  Republica Federală Germană 

5.  Pekalis Juris  Republica Letonia 

6.  Toderascu Dinu  România 

7.  Melia Thomas Owen  Statele Unite ale Americii 

 

 

Anexa nr. 2 

                                         la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale  

nr. __ din 28 noiembrie 2014 

 

Lista 

 persoanelor acreditate în calitate de observatori naționali din partea Societății „German 

Marshall Fund of the United States - Reprezentanța din România” în vederea monitorizării 

alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014  

 

Nr. 

d/o 

Numele Prenumele Act de identitate 

1.  Bucătaru Victoria  

2.  Chirilă  Victor  

3.  Alhazov  Natalia  

                                                                                               ”.  

 

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

proiectul prezentat. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

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

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 3080 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenți în ședință. 

 

11. S-A AUDIAT: 
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Raportorul Svetlana Guțu – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

acreditarea observatorilor internaționali din partea Asociației „Cosmopolitan Project” din 

Republica Franceză în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014”: 

”Asociația „Cosmopolitan Project” din Republica Franceză 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.  

Asociația „Cosmopolitan Project” din Republica Franceză 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. (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 Asociației 

„Cosmopolitan Project” din Republica Franceză 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 28 noiembrie 2014 

 

Lista 

 persoanelor acreditate din partea Asociației „Cosmopolitan Project” din Republica 

Franceză în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014  

 

Nr. 

d/o 

Numele Prenumele Pașaport Cetățenia 

1.  Guillemain Quentin  Republica Franceză 

2.  Evennou Antoine  Republica Franceză 

3.  Kurela Michal  Republica Polonă 

4.  Tacussel Nicolas  Republica Franceză 

5.  Mayor Edward  Republica Franceză 

 

”.  

 

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

proiectul prezentat. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

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

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 3081 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenți în ședință. 

 

12. S-A AUDIAT: 
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Raportorul Svetlana Guțu – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

acreditarea observatorilor internaționali din partea Platformei Naționale din Georgia „Eastern 

Partnership Civil Society Forum” în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 

noiembrie 2014”: 

”Platforma Națională din Georgia „Eastern Partnership Civil Society Forum” 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.  

Platforma Națională din Georgia „Eastern Partnership Civil Society Forum” 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. (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 Platformei 

Naționale din Georgia „Eastern Partnership Civil Society Forum” 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 28 noiembrie 2014 

 

Lista 

 persoanelor acreditate din partea Platformei Naționale din Georgia „Eastern Partnership 

Civil Society Forum” în vederea monitorizării alegerilor parlamentare  

din 30 noiembrie 2014   

 

Nr. 

d/o 

Numele Prenumele Pașaport Cetățenia 

1.  Tughushi Lasha  Georgia 

2.  Bobinski Krzysztof Adam  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 ___1___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 3082 a fost aprobată cu votul majorității membrilor CEC. 

 

(V. Moțarschi a părăsit ședința, membri prezenți – 7.) 

 

13. S-A AUDIAT: 
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Raportorul Vitalie Modrîngă – 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 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. 

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. 

Bazîndu-se pe cele relatate, contestatarul solicită Comisiei avertizarea Partidului 

Comuniștilor din Republica Moldova și obligarea administrației publice locale să înlăture afișajul 

electoral plasat cu încălcarea normelor electorale. 

Reprezentantul PCRM, dna Alina Russu, prin referința depusă solicită respingerea 

contestației ca nefondate, argumentînd poziția sub prisma practicii Comisiei Electorale Centrale, 

lipsei dovezilor privind legătura cazuală între persoanele care au încleiat afișele și PCRM. De 

asemenea se invocă lipsa necesității obligării autorității publice logale de a înlătura afișajul 

electoral plasat contrar prevederilor legale, întru-cît de asemenea în opinia reprezentantului PCRM 

nu sînt dovezi, că autoritatea în cauză să eschivează de la o asemenea obligație. 

Examinînd materialele contestației, Comisia consideră că aceasta este neîntemeiată și 

pasibilă de respingere din următoarele motive. 

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

probe. Autorul contestației solicită avertizarea concurentului electoral, însă nu a prezentat careva 

probe care ar demonstra legătura dintre persoanele care au lipit afișele electorale în locuri 

neadmise (pe stîlpi) și concurentul în cauză.  

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 or. Criuleni 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 fiind nefondată 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. 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”. 

 

Raportorul a rugat reprezentanții părților să completeze cele relatate anterior în ședința în care a 

fost examinată contestația respectivă. 
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Lilian Deliu (reprez. PDM) – Aș vrea să aflu dacă în raportul prezentat azi de dl M. Maxian 

(MAI) este indicat răspunsul la interpelarea PDM către IP Criuleni. 

V. Modrîngă – Nu am văzut raportul în scris, dar din cele relatate oral nu am auzit spunînd-se 

ceva de acest caz.  

Alina Russu (reprez. PCRM) – Declar cu toată certitudinea și responsabilitatea că acest concurent 

electoral PCRM, pe care îl reprezint, respectă întru totul legislația electorală și alte norme, în acest 

sens instruind și susținătorii, precum și membrii săi. 

V. Modrîngă (către L. Deliu) – V-ați adresat și către autoritățile publice locale (în continuare – 

APL) să înlăture acest afișaj ilegal? 

L. Deliu  – Bineînțeles, în contestație am solicitat CEC să oblige APL să facă acest lucru, iar de la 

poliție am solicitat informația ce ține de contravenient și contravenția respectivă. 

A. Simionov (către L. Deliu) – Căte demersuri ați depus la IP Criuleni? 

L. Deliu – Am depus 2 demersuri. 

A. Simionov – Din punctul dvs. de vedere, lipsa unui răspuns ar însemna că inspectoratul de 

poliție nu recunoaște, nu cunoaște în general o asemenea pretinsă încălcare invocată de dvs.? 

L. Deliu – Nu neapărat. 

Șt. Urîtu (către L. Deliu) – Ați epuizat toate căile pentru a afla informația solicitată sau, poate, au 

rămas neutilizate anumite căi? 

L. Deliu – Timpul este singura cale și atît. 

 

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

proiectului, președintele de ședință a supus votului proiectul prezentat. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____6____, Contra ____1_____, S-au abținut ___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

Hotărîrea nr. 3083 a fost aprobată cu votul majorității membrilor CEC. 

 

14. S-A AUDIAT: 

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

contestația nr. AP 9/108 din 24 noiembrie 2014 a dlui Sergiu Gurduza, reprezentantul cu drept de 

vot consultativ al Partidului Liberal Democrat din Moldova în Comisia Electorală Centrală”. 

Pînă a da citire textului proiectului de hotărîre, dl A. Volentir a menționat că acest proiect urmă să 

fie raportat de dl V. Moțarschi care a părăsit ședința, după aceea a citit următorul text: 

”La 24 noiembrie 2014 dl Sergiu Gurduza, reprezentantul cu drept de vot consultativ al 

Partidului Liberal Democrat din Moldova (în continuare – PLDM) în Comisia Electorală Centrală, 

a depus o contestație cu privire la distribuirea de către reprezentanții Partidului Liberal (în 

continuare – PL) la 23 noiembrie 2014, în or. Codru, mun. Chișinău, a materialelor de agitație 

electorală, invocîndu-se încălcarea  art. 38 alin. (5) din Codul electoral. 

În argumentarea contestației, autorul acesteia arată că reprezentanții organelor de poliție, 

care au documentat cazul, au depistat la fața locului 3 cutii pline a cîte 500 exemplare în fiecare și 

o cutie cu materiale deja distribuite, în total 2000 exemplare. Materialul contestat reprezintă o 

foaie A3 pliată în două cu text imprimat în patru pagini, pe care este tipărit tirajul de 500 

exemplare, deci o cifră mai mică decît tirajul real, ceea ce denotă o cheltuială nedeclarată. 

Contestatarul solicită sancționarea concurentului respectiv, obligarea acestuia să includă 

cheltuielile aferente producerii materialului de agitație electorală în fondul electoral și să retragă 

materialele contestate din circuit. La contestație au fost anexate în calitate de probe procesul-

verbal de cercetare la fața locului, raportul agentului constatator și fotografii cu 3 pachete pe care 

se observă inscripția ”500” pe fiecare. 
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Reprezentantul concurentului electoral Partidul Liberal (în continuare – PL), în referința 

depusă solicită respingerea contestației ca neîntemeiată, relevînd că materialele electorale aflate în 

pachete a cîte 500 de bucăți (cu tirajul de 500 bucăți) au fost tipărite în baza contractului încheiat 

între Partidul Liberal și SC ”EUROPRES” SRL cu nr. 02/E din 22.10.2014. Confuzia legată de 

numărul total de materiale și tirajul indicat se referă la faptul că materialele au fost tipărite în 

tranșe, separat pentru fiecare pachet. În susținerea celor invocate, reprezentantul PL a prezentat: 

- contractul nr.02/E din 22 octombrie 2014 privind tipărirea materialelor electorale, 

încheiat între PL și SC ”Europres” SRL; 

- factura nr. 478 din 21.11.2014 eliberată de  SC ”Europres” SRL în sumă de 90,00 lei 

pentru tipărirea a 2500 de exemplare de ”formulare” (material electoral) în limba de stat (5 

pachete a cîte 500 ex.); 

-  factura nr. 479 din 21.11.2014 eliberată de  SC ”Europres” SRL în sumă de 90,00 lei 

pentru tipărirea a 300 de exemplare de ”formulare” (material electoral) în limba rusă (3 pachete a 

cîte 100 ex.); 

- copia de pe factura fiscală cu seria FU5228549 eliberată de SC ”Europres” SRL privind 

executarea serviciilor tipografice în sumă de 690,00 lei;  

- 5 bucăți de material electoral contestat în limba română cu nr. comenzilor: 478, 478/2; 

478/3, 478/4, 478/5; 

- 3 bucăți de material electoral contestat în limba rusă cu nr. comenzilor: 479, 479/2; 

479/3”. 

 

(V. Gafton a revenit în sala de ședințe, membri prezenți – 8.) 

 

Raportorul și-a întrerupt prezentarea pentru a oferi cuvînt părților. 

În cadrul audierii părților: 

Sergiu Gurduza (reprez. PLDM) – Am luat cunoștință de referință cu puțin timp în urmă, iar 

probele părții contestate nu au ajuns la mine, de aceea îmi vine greu să formulez ceva în legătură 

cu referința. Trebuie să analizez despre ce facturi e vorba, care e veridicitatea lor. La o analiză 

simplă pare că s-au făcut în grabă. Ca exemplu, pentru 5 pachete a cîte 500 exemplare s-au achitat 

90 de lei, un pliant costă 36 bani, ceea ce, în opinia mea, este îndoielnic, iar pentru 3 pachete a cîte 

100 exemplare – aceiași 90 de lei, probabil e o greșeală de tipar. Probabil și facturile au fost făcute 

în grabă. Or, la data de 21 noiembrie eram încă în săptămîna trecută și aceste cheltuieli puteau fi 

reflectate în raportul de săptămîna trecută, și nu doar după sesizarea PLDM, știind că astăzi va fi 

examinată contestația. Pot presupune că acest contract a fost făcut cu dată anterioară, au fost 

construite aceste documente ca să arate bine în fața CEC. Dacă ar fi situația inversă, aș fi adus 

chiar a doua zi documentele solicitate. Am dubii suficient de mari. 

Roman Andrieș (reprez. PL) – Am să aduc claritate. În proiectul de hotărîre este o greșeală de 

tipar, pentru că, de fapt, conform facturilor, în total s-au achitat 690 de lei, deci 600 lei pentru 

2500 ex. și 90 de lei pentru 300 de bucăți. Contractul a fost semnat la 21 octombrie 2014. Pînă la 

21 octombrie PL a mai efectuat plăți, care au fost reflectate în rapoartele financiare, către aceeași 

tipografie SC ”Europres” SRL pentru tipărirea altor materiale. Materialul contestat urmă să fie 

repartizat locuitorilor din orășelul Codru și a fost tipărit în tranșe, pentru că persoana responsabilă 

de deplasarea comenzii nu a calculat inițial corect cantitatea totală de pliante de care ar avea 

nevoie. Anexat am prezentat și pliantul propriu-zis, pe fiecare fiind indicat numărul facturii. De 

asemenea, în anexa nr. 3 la contractul din 22 octombrie este indicată comanda separată pentru 

fiecare pachet cu prețul de 120 de lei pentru 500 de exemplare. Mai mult ca atît, am prezentat 

factura fiscală prin care PL și-a onorat obligațiile și a achitat tipărirea întregului tiraj de 2500 

bucăți, și nu a 500, ceea ce poate fi ușor verificat în raportul financiar prezentat. 

 

Președintele de ședință a oferit cuvîntul membrilor pentru a pune întrebări la proiect. 

AU PUS ÎNTREBĂRI: 
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A. Simionov (către S. Gurduza) – Cum ați aflat despre faptul documentării acestui caz de către 

poliție? 

S. Gurduza – La materialele dosarului am anexat ”Informația 902”, în care se spune că la data de 

23.11.2014, ora 10:55, pe adresa mun. Chișinău, str. Costiujeni nr. 8/5 a avut loc răspîndirea 

pliantelor electorale neautorizate la comunicarea cetățeanului Serghei Diacov (care este 

reprezentantul PLDM). Aceste materiale anexate la dosar au fost obținute prin intermediul 

reprezentantului nostru care a sesizat organele de poliție. La rîndul lor, organele de poliție au 

documentat cazul, au întocmit procesul-verbal. Respectiv, copia de pe această informație și de pe 

procesul-verbal au fost obținute prin intermediul persoanei care este parte la procesul-verbal al 

poliției. 

A. Simionov (către S. Gurduza) – Din ceea ce spuneți trebuie să înțeleg că dvs. sau reprezentanții 

dvs. au acces la sistemul de înregistrare a convorbirilor telefonice ”Phobos”? 

S. Gurduza (către A. Simionov) – Nu interpretați și nu induceți lumea în eroare, doriți să ne 

îndreptați pe o anumită linie directorie. Am explicat cum stau lucrurile, materialele sînt anexate la 

dosar. Poate inițial ar fi bine să vă documentați mai întîi… 

I. Ciocan (către S. Gurduza) – Vă rog să terminați cu lecțiile. Din cele ce ne-ați vorbit am reținut 

că reprezentantul partidului, pe care îl reprezentați dvs. la CEC, în orășelul Codru a sesizat din 

punctul lui de vedere o încălcare la numărul de telefon 902. La fața locului echipajul de poliție a 

documentat acest lucru, ulterior reprezentantul vostru s-a adresat la poliție și a solicitat copiile de 

pe aceste acte. Acesta e cursul lucrurilor? 

S. Gurduza – Exact.  

Șt. Urîtu (către raportorul A. Volentir și către S. Gurduza) – La dosar este anexat demersul 

reprezentantului PLDM la care s-a răspuns cu informația respectivă? 

S. Gurduza – Cetățeanul care a sesizat organul de poliție a fost participant al procesului-verbal 

întocmit de poliție, respectiv are tot dreptul să solicite o copie de pe procesul-verbal. Deci, nu 

trebuia înaintat nici un demers în acest sens. Solicit să mi se acorde timp pentru a lua cunoștință de 

probele prezentate în referință de partea contestată. 

I. Ciocan (către S. Gurduza) – Cît timp vă trebuie să luați cunoștință de probe? 

S. Gurduza – Am nevoie de o zi. 

 

Raportorul, A. Volentir, a dat citire în continuare textului proiectului de hotărîre întocmit de dl V. 

Moțarschi: 

”Analizînd materialele cauzei, Comisia Electorală Centrală ajunge la concluzia că aceasta 

este pasibilă de respingere din următoarele considerente. 

Din probele prezentate de contestatar, reiese că PL a distribuit materialul electoral la 23 

noiembrie 2014, în or. Codru, mun. Chișinău, pe care este indicat tirajul de 500 ex., comanda nr. 

478. La contestație sînt anexate fotografii pe care se văd 3 pachete cu inscripția 500 ex., 

prezumîndu-se aflarea în ele a acelorași materiale. Comisia constată că nu au fost depuse de către 

contestatar dovezi concludente care ar demonstra tipărirea sub aceeași comandă a mai multor 

exemplare decît acelea indicate în materialul respectiv, probațiunea conform art. 65 alin. (5) din 

Codul electoral fiind pusă în sarcina acestuia. 

Din probele prezentate de reprezentantul PL, rezultă că acest material a fost tipărit conform 

mai multor comenzi cu numere diferite, fiecare a cîte 500 ex., inclusiv în limba rusă cîte 100 ex. 

Astfel, Comisia constată lipsa unor dovezi plauzibile în susținerea poziției contestatarului precum 

că tirajul indicat în comandă nu corespunde celui efectiv tipărit și eliberat concurentului electoral 

PL. 

De asemenea, Comisia reține că potrivit copiei de pe factura fiscală cu seria FU5228549, 

eliberată de SC ”Europres” SRL, privind executarea serviciilor tipografice în sumă de 690,00 lei, 

contul beneficiarului indicat este cel electoral al PL în calitate de concurent electoral, adică este 

cel deschis la  BC ”Banca Socială” S.A. fil. Interraională Chișinău, sub nr.222472204082, 

respectiv se atestă faptul respectării de către concurentul în cauză a prevederilor legale aferente 

efectuării cheltuielilor strict din fondul electoral. 
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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 hotărăște: 

1. Se respinge integral contestația nr. AP 9/108 din 24 noiembrie 2014 a dlui Sergiu 

Gurduza, reprezentantul cu drept consultativ al Partidului Liberal Democrat din Moldova în 

Comisia Electorală Centrală  

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”. 

 

A. Volentir – Este judicioasă propunerea de amînare a examinării acestei chestiuni pentru ședința 

de mîine, între timp dl S. Gurduza va lua cunoștință de materialele dosarului, dl V. Moțarschi va 

prezenta el raportul, mie îmi vine greu să expun punctul de vedere al altcuiva. 

I. Ciocan – Da, raportorul a avut o linie de prezentare. Cred judicios de a susține propunerea dlui 

A. Volentir de suspendare a examinării acestei chestiuni. Mîine vom examina toate contestațiile 

rămase. 

R. Andrieș – Propun să fie luată hotărîrea acum, nu văd necesitatea amînării. Consider că 

materialele anexate ca probe sînt concludente, nu pot exista dubii în privința lor și pot fi examinate 

în următoarele 15 minute, ele nu sînt deloc complicate. 

Șt. Urîtu – Propunerea mea este la fel, dl Gurduza să ia cunoștință acum de probele prezentate în 

referință pentru a se determina dacă solicită sau nu amînarea examinării. 

 

Președintele de ședință a anunțat că au fost înaintate două propuneri: una de amînare a examinării 

chestiunii și a doua de continuare a examinării în ședința de azi, după care a supus votului prima 

propunere de suspendare a examinării acestei chestiuni. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

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

 

Examinarea proiectului a fost amînată cu majoritatea de voturi pentru ședința următoare. 

 

15. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ciuciuieni, raionul Sîngerei”: 

”Secretarul Consiliului comunal Ciuciuieni din raionul Sîngerei a informat Comisia 

Electorală Centrală despre decesul consilierului Jitari Valeriu ales pe lista Partidului Comuniștilor 

din Republica Moldova. 

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

de consilier în Consiliul comunal Ciuciuieni îi revine candidatului supleant Mitronici Mihail de pe 

lista Partidului Comuniștilor din Republica Moldova confirmată prin hotărîrea Judecătoriei 

Sîngerei din 13 iunie 2011. 

În temeiul art. 18 alin. (2), 22 lit. v), 133 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 

noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. g) și alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 

privind statutul alesului local, art. 24 alin. (3) din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 

privind administrația publică locală și în conformitate cu prevederile pct. 20, 29 din Regulamentul 

cu privire la procedura de ridicare și validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea 

Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală 

h o t ă r ă ș t e: 

1. Se declară vacant un mandat de consilier în Consiliul comunal Ciuciuieni. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Ciuciuieni, raionul Sîngerei, 

candidatului supleant Mitronici Mihail de pe lista Partidului Comuniștilor din Republica Moldova. 
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3. Se preavizează consilierul Mitronici Mihail asupra obligației de a respecta termenul de 

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

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

Comisiei Electorale Centrale 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 ____8____, Contra ____0_____, S-au abținut ___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 3084 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenți în ședință. 
 

Președintele de ședință a anunțat o pauză de 15 min. pentru a invita Direcția financiar-economică 

să prezinte situația privind rapoartele financiare ale concurenților electorali. 

PAUZĂ (15 min.) 

(După pauză prezenți în sala de ședințe 7 membri, lipsesc dl E. Răducan și dl Șt. Urîtu.) 

16. S-A AUDIAT: 

Raportorul Andrei Volentir – a propus examinarea rapoartelor financiare în două reprize: mai 

întîi rapoartele financiare intermediare pentru ultima perioadă de gestiune conform situației din 28 

noiembrie, după care să fie aprobat raportul financiar totalizat pe toată perioada campaniei 

electorale pe toți concurenții electorali. Primul proiect de hotărîre vizează rapoartele intermediare 

la situația din 28 noiembrie, indiferent dacă această perioadă a fost de două săptămîni sau de 

cîteva zile. Toți concurenții au fost grupați în acest proiect de hotărîre. A dat citire proiectului „Cu 

privire la rapoartele concurenților electorali privind fluxul mijloacelor bănești pe parcursul 

campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014, la situația din 28 

noiembrie 2014, ultima perioadă de raportare”: 

”În conformitate cu art. 38 alin. (8) din Codul electoral, toți 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 28 noiembrie 2014, ultima perioadă de raportare, au prezentat rapoarte 

financiare privind fluxul mijloacelor bănești pe parcursul campaniei electorale pentru alegerile 

parlamentare din 30 noiembrie 2014 următorii concurenți electorali: 

 Partidul Democrat din Moldova 

 Partidul Popular Creștin Democrat 

 Partidul Politic „Partidul Forța Poporului” 

 Partidul Liberal Democrat din Moldova 

 Partidul Liberal Reformator 

 Partidul Politic „Partidul Comunist Reformator din Moldova” 

 Partidul Politic Mișcarea Populară Antimafie 

 Partidul Național Liberal 

 Partidul Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” 

 Blocul electoral „Alegerea Moldovei – Uniunea Vamală” 
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 Partidul Politic „Democrația Acasă” 

 Partidul Politic Partidul Popular din Republica Moldova 

 Partidul Comuniștilor din Republica Moldova 

 Partidul Liberal 

 Partidul Politic Partidul „Renaștere” 

 Partidul Politic „Patria” 

 Partidul Acțiunea Democratică 

 Partidul Politic Partidul Verde Ecologist 

 Cernei Oleg, candidat independent 

 Partidul Politic „Patrioții Moldovei” 

 Pleșca Valeriu, candidat independent 

 Doga Anatolie, candidat independent 

 Partidul Politic „Pentru Neam și Țară” 

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

concurenții electorali enumerați mai sus sînt întocmite și prezentate în conformitate cu prevederile 

art. 38 din Codul electoral și ale Regulamentului menționat, încasările bănești în perioada de 

gestiune, precum și plățile bănești în perioada de gestiune corespund datelor prezentate de băncile 

la care aceștia și-au deschis conturile cu mențiunea „Fond electoral”. 

Comisia mai reține că, deși concurentul electoral Partidul Politic „Uniunea Centristă din 

Moldova” a prezentat un raport financiar, el nu corespunde formei și conținutului raportului 

prevăzut de Regulamentul sus-menționat, acesta fiind întocmit pe un alt formular decît cel aprobat 

prin regulamentul respectiv. Avînd în vedere cele menționate și faptul că este ultima perioadă de 

raportare, Comisia ajunge la concluzia că raportul prezentat de concurentul electoral Partidul 

Politic „Uniunea Centristă din Moldova” urmează a fi respins, totodată fiindu-i oferit termen util 

de 16 ore pentru a-l perfecta în conformitate cu cerințele stabilite. 

În temeiul articolelor 18 și 38 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 ia act de rapoartele privind fluxul mijloacelor bănești pe parcursul campaniei 

electorale din 30 noiembrie 2014, la situația din 28 noiembrie 2014, depuse de concurenții 

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

38 alin. (8) din Codul electoral și cu Regulamentul privind finanțarea campaniilor electorale și a 

partidelor politice. 

2. Se avertizează concurentul electoral Partidul Politic „Uniunea Centristă din Moldova” 

pentru încălcarea art. 38 din Codul electoral. 

3. Se oferă 16 ore concurentului electoral Partidul Politic „Uniunea Centristă din Moldova” 

pentru prezentarea raportului financiar corespunzător. 

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

verifice proveniența contribuțiilor  financiare virate concurenților electorali ce depășesc suma de 

100 mii lei. 

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. 

Anexă la  

hotărîrea Comisiei Electorale Centrale 

nr. __ din  28 noiembrie  2014 

 

Nr.

d/o 

Denumirea 

concurentului electoral  

  Sold la 

începutul 

perioadei de 

Încasări 

bănești 

 

Plăți bănești Sold  la data 

de 28 

noiembrie 
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raportare 

 

 2014 

1. 1 Partidul Democrat din 

Moldova 

61 786,00 lei 

 

5 686 855,72 lei 5 748 611,72 lei 30,00 lei 

 

2. 2 Partidul Popular Creștin 

Democrat 

690,30 lei 2000,00 lei 2428,60 lei 261,70 lei 

3. 3 Partidul Politic „Partidul 

Forța Poporului” 

6721,01 lei 36 000,00 lei 42 418,84 lei 302,17 lei 

4. 4 Partidul Liberal 

Democrat din Moldova 

1 087.77 lei 7 685 000,00 lei 7 685 433,41 lei    654,36 lei 

5. 4

5 

Partidul Liberal 

Reformator 

250,65 lei 773660,00 ei 773830,62lei 80,03lei 

6.  Partidul Politic „Partidul 

Comunist Reformator din 

Moldova” 

0.00 lei 30600,00 lei 30550,00 lei 50,00lei 

7. 7 Partidul Politic Mișcarea 

Populară Antimafie 

948,25 lei 16700,00 lei 17603,50 lei 44,75 lei 

8. 8 Partidul Național Liberal 113,51 lei 934,50 lei 1048,01 lei 0,00 lei 

9. 1

0 

Partidul Politic „Partidul 

Socialiștilor din 

Republica Moldova” 

14264,75 lei 5617050,00 lei 5631288,44 lei 26,31 lei 

10. 1

1 

Blocul electoral 

„Alegerea Moldovei – 

Uniunea Vamală” 

0.00 lei 119112,29 lei 119112,29 lei 0.00 lei 

11. 1

2 

Partidul Politic 

„Democrația Acasă” 

0.00 lei 0.00 lei 0.00 lei 0.00 lei 

12. 1

2 

Partidul Politic Partidul 

Popular din Republica 

Moldova 

72,95 lei 453185,85 lei 453191,57 lei 67,23 lei 

13. 1

4 

Partidul Comuniștilor din 

Republica Moldova 180 594,95 

lei 

520 570,00 lei 426 592,74 lei 274 572,21 

 lei 

14.  Partidul Liberal 
22 929,68 lei 805 060,00 lei 827 414,52 lei 575,16 lei  

15.  Partidul Politic Partidul 

„Renaștere” 98,84 lei 0,00 lei 0,00 lei 98,84 lei 

16.  Partidul Politic „Patria” 
95 594,89 lei 2 055 000,00 lei 2 037 307,72 lei 113 287,17 lei 

17.  Partidul Acțiunea 

Democratică 1534,52 lei  6 000,00 lei 7 302,75 lei  231,77 lei 

18.  Partidul Politic Partidul 

Verde Ecologist 300,00 lei 8000,00 lei 7774,94 lei 525,06 lei 

19.  Cernei Oleg, candidat 

independent 10407,06 lei 74155,00 lei 84496,16 lei 65,90 lei 

20.  Partidul Politic „Patrioții 

Moldovei” 0.00 lei 0.00 lei 0.00 lei 0.00 lei 

21.  Pleșca Valeriu, candidat 

independent 0,00 lei 179341,50 lei 179341,50 lei 0,00 lei 

22.  Doga Anatolie, candidat 

independent 0,00 lei 36100,00 lei 36079,00 lei 21,00 lei 

23.  Partidul Politic „Pentru 
0,00 lei 4191423,00 lei 4190973,00 lei 450,00 lei 
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”. 

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

pentru a pune întrebări la proiect. 

 

ÎNTREBĂRI: 

A. Russu – Am depus ieri o contestație privind încălcarea art. 38 CE de către concurentul 

electoral PLDM prin care am arătat că în raportul financiar nu au fost incluse cheltuielile din 

campania electorală pentru difuzarea prin intermediul ÎS ”Poșta Moldovei” a demersurilor 

liderului PLDM către cetățeni. Aceste cheltuieli efectuate se regăsesc în raportul prezentat de 

PLDM? 

S. Gurduza (către A. Russu) – Am văzut această contestație și vă asigur că toate cheltuielile la 

care vă referiți sînt reflectate în raportul financiar, inclusiv contractul cu ÎS ”Poșta Moldovei”, în 

strictă conformitate cu normele legale. 

A. Russu – Am îndoieli că totul este în strictă conformitate cu legea vizavi de acest demers, el nu 

conține elementele obligatorii cerute de CE: data tipăririi, denumirea tipografiei, tirajul, denumirea 

concurentului electoral. Din această cauză pot pune la îndoială și partea din expunerea dvs. ce ține 

de includerea cheltuielilor în raportul financiar. Ținînd cont de practica aplicată de CEC, poate e 

cazul să amînați examinarea pentru o verificare suplimentară?    

I. Ciocan (către A. Russu) – Ați depus o contestație în acest sens? 

A. Russu – Am depus o contestație în acest sens în care am arătat că demersul respectiv a fost 

difuzat pe parcursul campaniei electorale, iar în primele trei rapoarte ale PLDM aceste cheltuieli 

nu au fost reflectate. 

I. Ciocan (către A. Russu) – Ceea ce putem face e să găsim în raportul financiar o sumă legată de 

ÎS ”Poșta Moldovei”, dar un răspuns detaliat, anume vizînd acest material, va putea fi dat în cadrul 

examinării contestației. Atunci în referință va fi indicat numărul contractului respectiv și alte 

detalii relevante. 

A. Volentir – În raport văd destinația de plată, după cum afirmă dl S. Gurduza, ”Servicii de 

expediere a corespondenței conform contractului cu ÎS ”Poșta Moldovei”, factura din 26.11.2014, 

suma achitată constituind 818 919,22 bani. Dle Gurduza, este aceeași sumă la care v-ați referit și 

dvs? 

S. Gurduza – Absolut corect. 

N. Răileanu (reprez. PP MP ”Antimafie”) – Și eu am depus o contestație privind neincluderea în 

raportul financiar de către concurentul electoral PDM a cheltuielilor suportate pentru transmiterea 

a două concerte care au avut loc la 26 și 27 noiembrie. PDM a arătat în raportul său cheltuieli de 

35 mln. lei, dar numai pentru transmiterea concertului PDM urma să achite din fondul electoral 

aproape 39-40 mln. lei. Această sumă nu este reflectată în raportul financiar și dacă o adăugăm la 

suma de 39 mln. avem 80 mln. lei, ceea ce depășește cu mult plafonul de 55 mln. stabilit de CEC. 

Și dacă solicitarea din contestație va fi admisă, atunci acest concurent electoral urmează a fi exclus 

din cursa electorală. Solicit amînarea examinării raportului PDM pînă la examinarea contestației. 

A. Volentir – Analogic cazului precedent, găsesc sume indicate la capitolul ”Evenimente 

publice”, respectiv nu văd temeinicia afirmațiilor dvs., dar la examinarea contestației vom elucida 

celelalte aspecte. 

N. Răileanu – În raport este reflectată numai suma achitată artiștilor. 

I. Ciocan (către N. Răileanu) – Ați depus o contestație în acest sens?  

N. Răileanu – Da. 

I. Ciocan (către N. Răileanu) – La examinarea contestației, se va da răspuns la toate întrebările. 

N. Răileanu – Acest concurent trebuie exclus din cursa electorală, pentru că evident are cheltuieli 

de 80 mln. lei. ce depășesc suma plafonului. Trebuie examinată contestația, după aceea raportul 

financiar al PDM. 

Neam și Țară” 
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L. Deliu (reprez. PDM) – Toate cheltuielile vizavi de acest concert sînt reflectate în raport, la care 

este anexat și contractul. 

A. Russu (către raportor) – În primele trei rapoarte ale concurenților electorali nu se regăsesc 

cheltuielile pentru deplasările peste hotare, cazarea candidaților și persoanelor de încredere. În 

ultimele rapoarte și în ultimul raport de totalizare sînt reflectate aceste cheltuieli pentru agitația 

electorală adresată cetățenilor RM de peste hotare? Pe site-urile PDM și PLDM sînt plasate 

comunicări despre întrunirile organizate cu alegătorii aflați peste hotarele RM. 

A. Volentir – Precizați perioada de raportare. 

A. Russu – Este vorba de ultimul raport, deoarece, după cum am spus, în primele trei rapoarte ale 

acestor concurenți electorali, sumele  cheltuite în acest scop nu au fost reflectate. 

A. Volentir – La capitolul ”Deplasări peste hotare” nu avem raportate careva cheltuieli nici la 

PDM, nici la PLDM. 

S. Gurduza – Vreau să aflu dacă la concurentul sub nr. 13 sînt reflectate cheltuieli pentru 

imaginea dlui V. Voronin pentru coafură, dinți albi, or, într-o emisiune televizată recentă am văzut 

imaginea acestui personaj parcă întinerit.  

I. Ciocan – Vă atrag atenția: nu discutăm detalii personale ale candidaților. Raportul financiar are 

o anumită formă, cheltuielile la care vă referiți nu se prezintă la CEC, ci doar acele cheltuieli 

solicitate de CEC și categorisite în anumite forme care sînt anexe la raport. Judecățile de valoare le 

lăsăm pentru altă dată. 

A. Russu – Ținînd cont de ultima intervenție a reprezentantului PLDM, am să solicit avertizarea 

dînsului pentru comportamentul neadecvat în cadrul ședințelor publice ale CEC. 

I. Ciocan – Am luat act de solicitarea dvs., am dat reacție la acest comportament, pe care îl 

consider la fel ca dvs. inadmisibil în cadrul ședinței. 

A. Simionov – Vin în susținerea reprezentantului PCRM, pentru că reprezentantul PLDM nu 

pentru prima oară își permite anumite excese în exprimare care depășesc cadrul discuțiilor și, în 

acest context, propun elaborarea unui proiect de hotărîre prin care să avertizăm acest reprezentant. 

 

Președintele de ședință a supus votului propunerea înaintată de dl A. Simionov de a elabora un  

proiect de hotărîre prin care să fie avertizat reprezentantul PLDM, S. Gurduza, pentru 

comportament necorespunzător în ședințele CEC. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____2____, Contra ____3_____, S-au abținut ___2___. 

 

Propunerea nu a acumulat numărul necesar de voturi. 

 

A. Russu – În ordinea de idei din răspunsul dat mai devreme de dl raportor, propun să le fie 

acordat timp necesar concurenților invocați pentru a-și aduce în concordanță rapoartele cu 

cerințele legale și să includă cheltuielile suportate pentru deplasările peste hotarele RM. 

I. Ciocan – Mă adresez reprezentanților PDM și PLDM, aveți ce aduce în concordanță? 

S. Gurduza – Nu avem ce aduce în concordanță, toate cheltuielile au fost reflectate în raport. 

L. Deliu – Reiterez cele spuse anterior, toate cheltuielile ”de la A la Z” au fost reflectate în 

raportul financiar. 

 

Președintele de ședință a supus votului proiectul prezentat de raportor. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____5____, Contra ____0_____, S-au abținut ___2___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 3085 a fost aprobată cu votul majorității membrilor CEC prezenți în ședință. 
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A. Volentir – Avînd în vedere că am oferit termen de 16 ore concurentului electoral Partidul 

Politic „Uniunea Centristă din Moldova” pentru conformarea față de cerințele legale, propun să 

amînăm pînă mîine examinarea celuilalt proiect de hotărîre privind totalizarea rapoartelor 

financiare pe toată campania electorală. Să sperăm că mîine dimineața Partidul Politic „Uniunea 

Centristă din Moldova” va prezenta raportul și îl vom include în raportul final. 

 

Președintele de ședință a supus votului propunerea de amînare pentru mîine a examinării 

raportului financiar de totalizare. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

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

 

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

 

 

 

Președintele ședinței                                                                                                 Iurie CIOCAN 

 

Secretarul ședinței                                                                                           Andrei VOLENTIR 

 

 

Ex.: Angela MUSTEAȚA 

Tel.: 022-251-477 
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