REPUBLICA MOLDOVA
COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
str.Vasile Alecsandri nr.119, MD 2012 Chişinău, Republica Moldova
tel. 251-451, 232-597, fax 234-047
www.cec.md, e-mail: info@cec.md

PROCES-VERBAL nr. 280
din 19.10.2010, ora 14.00
Al şedinţei ordinare a
COMISIEI ELECTORALE CENTRALE
Preşedinte:

Eugeniu Ştirbu

Secretar:

Iurie Ciocan

Membri:

Mihai Buşuleac
Nicolae Gîrbu
Pavel Midrigan
Vasile Gafton
Victor Kosteţki

Dl Eugeniu Ştirbu a anunţat că pînă în prezent 46 de persoane au solicitat liste de
subscripţie, iar Partidul Popular Republican a depus astăzi actele pentru
înregistrare în campania electorală. De asemenea, a anunţat că a fost tipărit Codul
electoral cu toate modificările operate, care va fi distribuit fiecărui partid politic
începînd cu ziua de mîine.
Dl Eugeniu Ştirbu propune membrilor CEC de a începe şedinţa Comisiei.
Membrii Renata Lapti, Valentin Vizant şi Nicolae Gîrbu lipsesc.
AU VOTAT:
Pentru ____6____, Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____
Dl Eugeniu Ştirbu supune votului proiectul ordinii de zi.
AU VOTAT:
Pentru ____6____, Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____
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ORDINEA DE ZI:
1. Cu privire la înregistrarea dlui Pleşca Valeriu în calitate de candidat
independent la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova
Raportor: Iurie Ciocan
2. Cu privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul
Republicii Moldova din partea Partidului Conservator, a simbolului
electoral, confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în
Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanţe
(trezorierul)
Raportor: Pavel Midrigan
3. Cu privire la degrevarea de atribuţiile de la locul de muncă permanent a
unor membri ai consiliilor electorale de circumscripţie de nivelul doi
pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor parlamentare anticipate din 28
noiembrie 2010
Raportor: Iurie Ciocan
4. Privind modificarea şi completarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale
nr.3655 din 15 octombrie 2010 ,,Cu privire la degrevarea de atribuţiile de
la locul de muncă permanent ai unor membri ai consiliilor electorale de
circumscripţie de nivelul doi pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor
parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010”
Raportor: Iurie Ciocan
5. Cu privire la înregistrarea persoanelor de încredere din partea Partidului
Comuniştilor din Republica Moldova
Raportor: Iurie Ciocan
6. Cu privire la demersul Guvernului Republicii Moldova nr. 2204/86 din 15
octombrie 2010 privind organizarea secţiilor de votare din străinătate
pentru alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010
Raportor: Iurie Ciocan
7. Cu privire la acreditarea observatorilor naţionali din partea Asociaţiei
obşteşti „PROMO-LEX” în vederea monitorizării alegerilor parlamentare
anticipate din 28 noiembrie 2010
Raportor: Iurie Ciocan
8. Privind modificarea şi completarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale
nr. 3600 din 8 octombrie 2010 „Cu privire la constituirea Consiliului
electoral al circumscripţiei electorale raionale Nisporeni nr. 23”
Raportor: Iurie Ciocan
9. Privind modificarea şi completarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale
nr. 3611 din 8 octombrie 2010 „Cu privire la constituirea Consiliului
electoral al circumscripţiei electorale raionale Teleneşti nr. 34”
Raportor: Iurie Ciocan
10.Privind modificarea şi completarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale
nr. 3607 din 8 octombrie 2010 „Cu privire la constituirea Consiliului
electoral al circumscripţiei electorale raionale Străşeni nr. 30”
Raportor: Victor Kosteţki
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11.Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul orăşenesc
Drochia, raionul Drochia
Raportor: Iurie Ciocan
12.Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul comunal
Făleştii Noi, raionul Făleşti
Raportor: Iurie Ciocan
13.Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul sătesc Răuţel,
raionul Făleşti
Raportor: Iurie Ciocan
14.Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul sătesc
Bălceana, raionul Hînceşti
Raportor: Iurie Ciocan
15.Cu privire la atribuirea mandatelor de consilier în Consiliul comunal
Selişte, raionul Orhei
Raportor: Iurie Ciocan
16.Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul sătesc Budăi,
raionul Teleneşti
Raportor: Iurie Ciocan
17.Cu privire la contestaţiile nr. AP2010 – 9/8 şi nr. AP2010 – 9/9 din 15
octombrie 2010 a reprezentantului Partidului Politic „PENTRU NEAM ŞI
ŢARĂ” în Comisia Electorală Centrală, dl Alexandru Zgardan
Raportor: Mihai Buşuleac
Dl Nicolae Gîrbu a intrat în sală.
1. S-A AUDIAT:
Dl Iurie Ciocan, secretar al Comisiei - La 12 octombrie 2010 dl Pleşca Valeriu a
prezentat la Comisia Electorală Centrală, în conformitate cu art. 13, 15, 41, 44, 48
alin. (4), 75, 77, 78 din Codul electoral, 76 liste de subscripţie cu 2583 de
semnături ale susţinătorilor, datele biografice, declaraţia privind consimţămîntul de
a candida la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova la alegerile din
28 noiembrie 2010, declaraţia pe proprie răspundere despre lipsa interdicţiilor
legale/judecătoreşti de a candida, declaraţia cu privire la venituri şi proprietate, un
demers, prin care a solicitat confirmarea dlui Cojocari Serghei în calitate de
reprezentant în Comisia Electorală Centrală al concurentului electoral şi a dnei
Denisova Anna în calitate de persoană responsabilă de finanţe (trezorier).
De asemenea a fost prezentat simbolul electoral pe suport electronic şi pe
hîrtie – în interiorul unui cerc, scrisă cu litere majuscule în trei rînduri inscripţia
„LEGE ŞI ORDINE”
Verificînd documentele prezentate, s-a constatat că dl Pleşca Valeriu este
cetăţean al Republicii Moldova cu drept de a fi ales în organul legislativ, cu
domiciliul permanent în ţară. Listele de subscripţie s-au întocmit conform
prevederilor art. 42 şi 78 din Codul electoral. În procesul verificării listelor, au fost
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depistate unele încălcări ale legislaţiei în vigoare, ceea ce a condus la excluderea a
270 semnături ale susţinătorilor, rămînînd valabile 2325 de semnături.
AU LUAT CUVÎNTUL:
Dl Nicolae Gîrbu – a întrebat de ce unii primari din localităţi au refuzat
aplicarea ştampilei pe listele de subscripţie.
Dl Iurie Ciocan – a menţionat că un primar a refuzat aceasta deoarece prima
oară aude de aplicarea ştampilei pe listele de subscripţie, nu a văzut ca cineva să
colecteze semnături şi a respins acuzaţiile aduse. Alt primar a declarat că a
identificat cîteva persoane pe listă, care erau plecate peste hotare şi consideră că a
procedat corect, neaplicînd ştampila pe lista de subscripţie.
Dl Nicolae Gîrbu – consideră că primarii abuzează în ceea ce priveşte
aplicarea ştampilei. A propus ca pe viitor CEC să sesizeze organele de drept pentru
a investiga cazurile şi de a lua măsurile respective.
Dl Vasile Gafton – a precizat că de asemenea, are semnale din teritoriu
referitor la abuzurile comise de către unii primari în ceea ce priveşte aplicarea
ştampilei pe listele de subscripţie. A propus de pregătit un demers către
Procuratura Generală pentru examinarea legalităţii acţiunilor acestor primari.
Dl Iurie Ciocan – a precizat că cunoaşte numai două cazuri documentate, iar
dacă sunt şi alte cazuri cu probe, se pot anexa la acest demers. Consideră că această
propunere este binevenită.
Dl Vladimir Arseni, cetăţean – a cerut să i se ofere informaţii cu privire la
listele de subscripţie.
Dl Eugeniu Ştirbu – a precizat că dl Vl. Arseni asistă la şedinţe, însă nu este
participant, iar informaţiile se oferă în afara şedinţelor.
În conformitate cu art. 15, 18, 41, 42, 43, 44, 48 alin. (4), 75 şi 78 din Codul
electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală
HOTĂRĂŞTE:
1. Se înregistrează în calitate de candidat independent la funcţia de deputat
în Parlamentul Republicii Moldova pentru alegerile din 28 noiembrie 2010 dl
Pleşca Valeriu, domiciliat în mun. Chişinău, născut în anul 1958, jurist, economist,
preşedinte, Fundaţia pentru promovarea reformelor în domeniul justiţiei, securităţii
şi apărării „PRISA”.
2. Se înregistrează simbolul electoral pentru imprimare în buletinul de vot la
alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 – în interiorul unui cerc,
scrisă cu litere majuscule în trei rînduri inscripţia „LEGE ŞI ORDINE”.
3. Se confirmă în calitate de reprezentant al concurentului electoral în
Comisia Electorală Centrală pentru perioada electorală dl Cojocari Serghei.
4. Se confirmă în calitate de persoană responsabilă de finanţe (trezorier)
pentru perioada electorală dna Denisova Anna.
5. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.
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AU VOTAT:
Pentru ____7____, Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____

2. S-A AUDIAT:
Dl Pavel Midrigan, membru al Comisiei – La 13 octombrie 2010 Partidul
Conservator, conform art. 13, 15, 38 alin. (3), 41, 44, 48 alin. (4), 75, 77, 79 din
Codul electoral, a depus la Comisia Electorală Centrală procesul-verbal nr. 14 al
şedinţei Consiliului Republican din 12 octombrie 2010 cu privire la desemnarea a
70 candidaţi pentru funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova la
alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010, datele biografice ale
candidaţilor, declaraţiile privind consimţămîntul lor de a candida la funcţia de
deputat, conţinînd şi declaraţiile pe propria răspundere despre lipsa interdicţiilor
legale/judecătoreşti de a candida, şi declaraţiile privind averea imobiliară,
depunerile bancare, hîrtiile de valoare, sumele primite ca moştenire şi veniturile
din ultimii 2 ani, precum şi sursele acestor venituri, inclusiv veniturile din
fondurile de investiţii, sub formă de dobîndă, din darea în arendă a proprietăţii. În
lista candidaţilor au fost incluse 19 persoane fără apartenenţă politică.
Partidul Conservator a înaintat Comisiei simbolul electoral pentru imprimare
în buletinul de vot – un strugure cu două frunze şi codiţă.
În aceeaşi şedinţă a fost desemnat în calitate de reprezentant cu drept de vot
consultativ al partidului în Comisia Electorală Centrală dl Bordeniuc Oxana.
Prin demersul din 13 octombrie 2010 în calitate de persoană responsabilă
de finanţe (trezorier) a fost propus spre confirmare dl Romanciuc Andrei.
Materialele prezentate au fost verificate şi s-a constatat că ele corespund
prevederilor Codului electoral.
În conformitate cu art. 13, 15, 18, 26, 38 alin. (3), 41, 44, 48 alin. (4), 75, 77,
79 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală
Centrală HOTĂRĂŞTE:
1. Se înregistrează 70 candidaţi la funcţia de deputat în Parlamentul
Republicii Moldova pe lista Partidului Conservator pentru alegerile parlamentare
anticipate din 28 noiembrie 2010.
2. Se înregistrează simbolul electoral pentru imprimare în buletinul de vot la
alegerile parlamentare din 28 noiembrie 2010 – un strugure cu două frunze şi
codiţă.
3. Se confirmă în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ în
Comisia Electorală Centrală pentru perioada electorală dl Bordeniuc Oxana.
4. Se confirmă în calitate de persoană responsabilă de finanţe (trezorier)
pentru perioada electorală dl Romanciuc Andrei.
5. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.
AU VOTAT:
Pentru ____7____, Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____
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3. S-A AUDIAT:
Dl Iurie Ciocan, secretar al Comisiei – În temeiul art. 18, 26 alin.(1) lit. m) şi art.
32 alin. (4) din Codul electoral nr.1381 – XIII din 21 noiembrie 1997, în
conformitate cu hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3564 din 5 octombrie
2010 „Cu privire la numărul de membri ai organelor electorale care pot fi degrevaţi
de atribuţiile de la locul de muncă permanent şi termenul degrevării la alegerile
parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010” şi în baza propunerilor înaintate de
consiliile electorale de circumscripţie de nivelul doi, Comisia Electorală Centrală
HOTĂRĂŞTE:
1. Se degrevează, cu începere de la data de 19 octombrie pînă la 30
noiembrie 2010 inclusiv, de atribuţiile de la locul de muncă permanent pe perioada
activităţii în componenţa consiliilor electorale de circumscripţie, constituite pentru
organizarea şi desfăşurarea alegerilor parlamentare anticipate din 28 noiembrie
2010 , următorii membri:
Consiliul electoral al circumscripţiei municipale Bălţi nr.2:
Semeniuc Viorica – secretar.
Consiliul electoral al circumscripţiei raionale UTA Găgăuzia nr.36:
Cîssa Elena – preşedinte;
Piron Stepan – vicepreşedinte;
Raicu Victor – secretar.
2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

AU VOTAT:
Pentru ____7____, Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____

4. S-A AUDIAT:
Dl Iurie Ciocan, secretar al Comisiei – Consiliul electoral al circumscripţiei
electorale raionale Dubăsari nr.15 propune Comisiei Electorale Centrale
degrevarea de atribuţiile de la locul de muncă permanent pe perioada activităţii în
componenţa consiliului electoral a dnei Ursu Rodica, aleasă prin procesul-verbal
nr.2 din 19 octombrie 2010 în funcţia de secretar al consiliului în urma demiterii
din această funcţie a dlui Grigoriev Sergiu în aceeaşi şedinţă.
În temeiul art.18, 26 alin.(1) lit.m) şi art.32 alin.(4) din Codul electoral
nr.1381–XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE:
1. Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3655 din 15 octombrie 2010 se
modifică şi se completează, după cum urmează:
La punctul 1, cuvintele ,, şi dl Grigoriev Sergiu, secretar” se exclud;
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După punctul 2 se introduce un nou punct, 3, cu următorul cuprins: ,,Se
degrevează, cu începere de la data de 19 octombrie pînă la 30 noiembrie 2010
inclusiv, de atribuţiile de la locul de muncă permanent pe perioada activităţii în
componenţa Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Dubăsari
nr.15 dna Ursu Rodica, secretar”;
Punctul 3 devine punctul 4.
2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

AU VOTAT:
Pentru ____7____, Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____

5. S-A AUDIAT:
Dl Iurie Ciocan, secretar al Comisiei – Prin demersul din 14 octombrie 2010
adresat Comisiei Electorale Centrale, Partidul Comuniştilor din Republica
Moldova a solicitat, conform art. 45 din Codul electoral, înregistrarea a 513
persoane de încredere la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010.
Demersul este întemeiat.
În conformitate cu art. 18, 26 şi 45 din Codul electoral, Comisia Electorală
Centrală HOTĂRĂŞTE:
1. Se înregistrează 513 persoane de încredere din partea Partidului
Comuniştilor din Republica Moldova la alegerile parlamentare anticipate din 28
noiembrie 2010 (lista se anexează).
2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

AU VOTAT:
Pentru ____7____, Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____
6. S-A AUDIAT:
Dl Iurie Ciocan, secretar al Comisiei - La 18 octombrie 2010 Guvernul
Republicii Moldova, prin demersul nr. 2204-86 din 15 octombrie 2010, a transmis
Comisiei Electorale Centrale informaţia despre propunerile privind organizarea
secţiilor de votare în străinătate, inclusiv în afara misiunilor diplomatice şi
consulare.
AU LUAT CUVÎNTUL:
Dl Nicolae Gîrbu – a întrebat dacă pentru birourile electorale ale secţiilor de
votare suplimentare se va adopta o hotărîre separată privind particularităţile
organizării şi funcţionării acestor secţii de votare. A menţionat că este vorba de
finanţare şi de persoana responsabilă de recepţionarea buletinelor de vot.
Dl Iurie Ciocan – a precizat că finanţarea secţiilor de votare în afara
Republicii Moldova a fost prevăzută în devizul de cheltuieli pe care l-a aprobat
CEC anterior. Codul electoral prevede cine recepţionează şi expediază buletinele
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de vot, iar la referendumul din 5 septembrie 2010 nu a sesizat abateri de la normă.
Consideră că acest subiect se va discuta ulterior, iar dacă va fi necesară adoptarea
unei hotărîri în acest sens, se va reveni la o altă şedinţă.
Dl Serghei Sîrbu, reprezentantul PCRM – a menţionat că demersul parvenit
de la Guvernul Republicii Moldova, semnat de către Vlad Filat, prim-ministru,
contravine art. 29¹ din Codul electoral. Guvernul este organ colegial, iar primministrul nu reprezintă întregul Guvern. A precizat că trebuie să existe o hotărîre a
Guvernului prin care să se propună constituirea secţiilor de votare în afara ţării. A
întrebat dacă s-a încheiat acord cu fiecare ţară în parte.
Dl Iurie Ciocan – a menţionat că nu este reglementat printr-un act normativ
că Guvernul aprobă o hotărîre în acest sens. Prim-ministrul reprezintă Guvernul în
relaţiile cu alte autorităţi publice.
Dl Eugeniu Ştirbu – a specificat că Codul electoral prevede expres că
Guvernul propune, dar nu aprobă o hotărîre în acest sens. Prin această hotărîre se
dă acordul pentru constituirea secţiilor de votare menţionate.
Dl Iurie Ciocan – a precizat că în noua redacţie a Codului electoral nu se
menţionează „cu acordul statului”, ci „cu acordul autorităţilor competente ale ţării
respective”.
Dl Nicolae Gîrbu – a menţionat că deja Ministerul Afacerilor Externe şi
Integrării Europene a colaborat cu statele respective pentru deschiderea secţiilor de
votare. Aceasta este de competenţa Guvernului şi MAEIE, iar CEC nu are atribuţie
la aceasta.
Examinînd propunerile parvenite şi în conformitate cu art. 18, 26, şi 29¹ din
Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală
HOTĂRĂŞTE:
1. Se stabileşte organizarea secţiilor de votare în străinătate pentru alegerile
parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010, la propunerea Guvernului
Republicii Moldova (conform anexei).
2. Prezenta hotărîre se aduce la cunoştinţă Guvernului în vederea demarării
procedurilor de instituţionalizare a acestor secţii de votare.
3. Consiliul electoral al circumscripţiei electorale municipale Chişinău nr. 1
în comun cu Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene vor constitui
secţiile de votare şi birourile electorale ale acestora în termenele stabilite de Codul
electoral.
4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.
AU VOTAT:
Pentru ____6____, Contra ____-_____, S-au abţinut ___1____
7. S-A AUDIAT:
Dl Iurie Ciocan, secretar al Comisiei – Asociaţia obştească „PROMO-LEX” a
înaintat la Comisia Electorală Centrală un demers privind acreditarea a 239
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persoane în calitate de observatori naţionali pentru monitorizarea alegerilor
parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010.
Asociaţia obştească „PROMO-LEX” este o asociaţie calificată ce se ocupă,
conform statutului ei, de apărarea drepturilor omului şi a valorilor democratice.
În conformitate cu art. 18 şi 63 alin. (4) din Codul electoral nr. 1381-XIII din
21 noiembrie 1997 şi pct. 5 din Regulamentul privind statutul observatorilor şi
procedura de acreditare a acestora, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale
Centrale nr. 332 din 24 octombrie 2006, Comisia Electorală Centrală
HOTĂRĂŞTE:
1. Se acreditează în calitate de observatori naţionali 239 persoane din partea
Asociaţiei obşteşti „PROMO-LEX” în vederea monitorizării alegerilor
parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010, conform listei anexate.
2. În activitatea lor persoanele acreditate se vor călăuzi de Constituţia
Republicii Moldova, de Codul electoral, de Regulamentul privind statutul
observatorilor şi procedura de acreditare a acestora, aprobat prin hotărîrea Comisiei
Electorale Centrale nr. 332 din 24 octombrie 2006, precum şi de tratatele
internaţionale la care Republica Moldova este parte.
3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

AU VOTAT:
Pentru ____7____, Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____

8. S-A AUDIAT:
Dl Iurie Ciocan, secretar al Comisiei – În conformitate cu art. 18, 26, 27, 74 din
Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997 şi decizia nr. 5/12 din 14
octombrie 2010 a Consiliului raional Nisporeni, Comisia Electorală Centrală
HOTĂRĂŞTE:
1. Pct. 1 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3600 din 8 octombrie
2010 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale
raionale Nisporeni nr. 23”, modificată prin hotărîrile nr. 3640 din 12 octombrie şi
nr. 3661 din 15 octombrie 2010, după poziţia 7) se completează cu două noi
poziţii, 8) şi 9), cu următorul cuprins:
„8) Caminschi Ivan - jurist, pensionar, din partea Consiliului raional Nisporeni;
9) Popa Petru - inginer în radiocomunicaţie, pensionar, din partea Consiliului
raional Nisporeni”.
2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.
AU VOTAT:
Pentru ____7____, Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____
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9. S-A AUDIAT:
Dl Iurie Ciocan, secretar al Comisiei – În conformitate cu art. 18, 26, 27, 74 din
Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997 şi demersul Partidului Politic
„Alianţa MOLDOVA NOASTRĂ” din 16 octombrie 2010, Comisia Electorală
Centrală HOTĂRĂŞTE:
1. Pct. 1 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3611 din 8 octombrie
2010 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale
raionale Teleneşti nr. 34”, după poziţia 8) se completează cu o nouă poziţie, 9), cu
următorul cuprins:
„9) Casian Pavel - metodist, organizator al lucrului cultural educativ, director,
Centrul de cultură Teleneşti, din partea Partidului Politic „Alianţa MOLDOVA
NOASTRĂ”.
2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

AU VOTAT:
Pentru ____7____, Contra ____-_____, S-au abţinut ___-____

10. S-A AUDIAT:
Dl Victor Kosteţki, membru al Comisiei – În conformitate cu art. 18, 26, 27, 74
din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997 şi decizia nr. 5/7 din 18
octombrie 2010 a Consiliului raional Străşeni, Comisia Electorală Centrală
HOTĂRĂŞTE:
1. Pct. 1 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3607 din 8 octombrie

2010 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei
electorale raionale Străşeni nr. 30”, după poziţia 7), se completează cu
poziţiile 8) şi 9), după cum urmează:
“ 8) Osnaci-Cotoneţ Iana

9) Sereţan Iurie

- magistru în administraţie publică, specialist
principal, Secţia administraţie publică,
Aparatul preşedintelui raionului,
din partea Consiliului raional Străşeni;
- magistru în filosofie, şef, Secţia administraţie
publică, Aparatul preşedintelui raionului, din
partea Consiliului raional Străşeni.”

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.
AU VOTAT:
Pentru ____7____, Contra ____-____, S-au abţinut ___-____
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11. S-A AUDIAT:
Dl Iurie Ciocan, secretar al Comisiei – Conform art.5 alin.(2) lit. f) din Legea
nr.768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local, art. 24 alin. (1)
lit.d) din Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică
locală, Consiliul orăşenesc Drochia, prin decizia nr. 9/1 din 27 septembrie 2010, a
ridicat mandatul de consilier deţinut de dl Burlacu Tudor, la cerere, ales pe lista
Partidului Comuniştilor din Republica Moldova. Astfel, a devenit vacant un
mandat de consilier atribuit formaţiunii nominalizate.
În temeiul documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală
Centrală, mandatul de consilier în Consiliul orăşenesc Drochia revine dlui Arefti
Ivan, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova,
confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Drochia din 12 iunie 2007.
În conformitate cu art. 133 alin. (12) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21
noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE:
1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul orăşenesc
Drochia.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul orăşenesc Drochia, raionul
Drochia, dlui Arefti Ivan, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din
Republica Moldova.

AU VOTAT:
Pentru ____7___, Contra ____-____, S-au abţinut ___-_____

12. S-A AUDIAT:
Dl Iurie Ciocan, secretar al Comisiei - Conform art. 5 alin. (2) lit. f) din Legea
nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local şi art. 24 alin. (1)
lit. d) din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică
locală, Consiliul comunal Făleştii Noi, prin decizia nr. 5/7 din 17 septembrie 2010,
a ridicat mandatul de consilier deţinut de dl Rusu Marcel, la cerere, ales pe lista
Partidului Popular Creştin Democrat. Astfel, a devenit vacant un mandat de
consilier atribuit formaţiunii nominalizate.
În temeiul documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală
Centrală, mandatul de consilier în Consiliul comunal Făleştii Noi revine dnei
Antonciuc Margareta, candidat supleant pe lista Partidului Popular Creştin
Democrat, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Făleşti din 12 iunie 2007. La
atribuirea mandatului s-a ţinut cont de declaraţia dlui Vîntu Denis, candidat
supleant pe lista Partidului Popular Creştin Democrat, prin care refuză mandatul de
consilier.
În conformitate cu art.133 alin.(12) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21
noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE:

11

1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul comunal Făleştii
Noi.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Făleştii Noi, raionul
Făleşti, dnei Antonciuc Margareta, candidat supleant pe lista Partidului Popular
Creştin Democrat.
AU VOTAT:
Pentru ____7___, Contra ____-____, S-au abţinut ___-_____

13. S-A AUDIAT:
Dl Iurie Ciocan, secretar al Comisiei - Conform art. 5 alin. (2) lit. f) din Legea
nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local şi art. 24 alin. (1)
lit. d) din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică
locală, Consiliul sătesc Răuţel, prin decizia nr. 10/6 din 30 septembrie 2010, a
ridicat mandatul de consilier deţinut de dna Serafimovici Tamara, la cerere, aleasă
pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova. Astfel, a devenit vacant
un mandat de consilier atribuit formaţiunii nominalizate.
În temeiul documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală
Centrală, mandatul de consilier în Consiliul sătesc Răuţel revine dnei Toporeţ
Tatiana, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova,
confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Făleşti din 12 iunie 2007.
În conformitate cu art.133 alin.(12) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21
noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE:
1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Răuţel.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Răuţel, raionul Făleşti,
dnei Toporeţ Tatiana, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din
Republica Moldova.
AU VOTAT:
Pentru ____7___, Contra ____-____, S-au abţinut ___-_____

14. S-A AUDIAT:
Dl Iurie Ciocan, secretar al Comisiei - Conform art. 5 alin. (2) lit. f) din Legea
nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local şi art. 24 alin. (1)
lit. d) din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică
locală, Consiliul sătesc Bălceana, prin decizia nr. 4/5 din 15 septembrie 2010, a
ridicat mandatul de consilier deţinut de dna Poştaru Maria, la cerere, aleasă pe lista
Partidului Comuniştilor din Republica Moldova. Astfel, a devenit vacant un
mandat de consilier atribuit formaţiunii nominalizate.
În temeiul documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală
Centrală, mandatul de consilier în Consiliul sătesc Bălceana revine dnei Cîşlari
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Valentina, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din Republica
Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Hînceşti din 15 iunie 2007.
În conformitate cu art.133 alin.(12) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21
noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE:
1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Bălceana.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Bălceana, raionul
Hînceşti, dnei Cîşlari Valentina, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor
din Republica Moldova.
AU VOTAT:
Pentru ____7___, Contra ____-____, S-au abţinut ___-_____

14. S-A AUDIAT:
Dl Iurie Ciocan, secretar al Comisiei - Conform art.5 alin.(2) lit.f), c) din Legea
nr.768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local, art.24 alin.(1) lit.d),
b) şi art.84 alin.(2) din Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind
administraţia publică locală, Consiliul comunal Selişte, prin deciziile nr. 03/3.8 din
14 martie 2009 şi 6.7/5 din 6 august 2010, a ridicat mandatele de consilier deţinute
de dl Gratii Iurii, la cerere, ales pe lista Partidului Democraţiei Sociale din
Moldova, şi dl Scripnic Vasile (primar al comunei), ales pe lista Partidului SocialDemocrat din Moldova. Astfel, au devenit vacante două mandate de consilier
atribuite formaţiunii nominalizate.
În temeiul documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală
Centrală, mandatele de consilier în Consiliul comunal Selişte revin dnei Pîntea
Elena, candidat supleant pe lista Partidului Democraţiei Sociale din Moldova, şi
dnei Straşnic Maria, candidat supleant pe lista Partidului Social-Democrat din
Moldova, confirmate prin hotărîrea suplimentară a Judecătoriei Orhei din 7
septembrie 2007.
În conformitate cu art. 133 alin. (12) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21
noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE:
1. Se ia act de vacanţa a două mandate de consilier în Consiliul comunal
Selişte.
2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul comunal Selişte, raionul
Orhei, dnei Pîntea Elena, candidat supleant pe lista Partidului Democraţiei Sociale
din Moldova, actualmente Partidul Social Democrat, şi dnei Straşnic Maria,
candidat supleant pe lista Partidului Social-Democrat din Moldova, actualmente
Partidul Social Democrat.

AU VOTAT:
Pentru ____7___, Contra ____-____, S-au abţinut ___-_____
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Dl Nicolae Gîrbu a ieşit din sală.
15. S-A AUDIAT:
Dl Iurie Ciocan, secretar al Comisiei - Conform art.5 alin.(2) lit.f) din Legea
nr.768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local, art. 24 alin. (1)
lit.d) din Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică
locală, Consiliul sătesc Budăi, prin decizia nr. 06/02 din 01 octombrie 2010, a
ridicat mandatul de consilier deţinut de dl Veşca Ion, la cerere, ales pe lista
Partidului Comuniştilor din Republica Moldova. Astfel, a devenit vacant un
mandat de consilier atribuit formaţiunii nominalizate.
În temeiul documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală
Centrală, mandatul de consilier în Consiliul sătesc Budăi, revine dlui Croitor
Nicolai, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova,
confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Teleneşti din 08 iunie 2007.
În conformitate cu art. 133 alin. (12) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21
noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE:
1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Budăi.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Budăi, raionul
Terleneşti, dlui Croitor Nicolai, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor
din Republica Moldova.
3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.
AU VOTAT:
Pentru ____6___, Contra ____-____, S-au abţinut ___-_____

16. S-A AUDIAT:
Dl Iurie Ciocan, secretar al Comisiei - Conform art.5 alin.(2) lit.f) din Legea
nr.768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local, art. 24 alin. (1)
lit.d) din Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică
locală, Consiliul sătesc Budăi, prin decizia nr. 06/02 din 01 octombrie 2010, a
ridicat mandatul de consilier deţinut de dl Veşca Ion, la cerere, ales pe lista
Partidului Comuniştilor din Republica Moldova. Astfel, a devenit vacant un
mandat de consilier atribuit formaţiunii nominalizate.
În temeiul documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală
Centrală, mandatul de consilier în Consiliul sătesc Budăi, revine dlui Croitor
Nicolai, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova,
confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Teleneşti din 08 iunie 2007.
În conformitate cu art. 133 alin. (12) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21
noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE:
1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Budăi.
14

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Budăi, raionul
Terleneşti, dlui Croitor Nicolai, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor
din Republica Moldova.
3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.
AU VOTAT:
Pentru ____6___, Contra ____-____, S-au abţinut ___-_____
Dl Nicolae Gîrbu a intrat în sală.
17. S-A AUDIAT:
Dl Mihai Buşuleac, membru al Comisiei - Reprezentantul la Comisia Electorală
Centrală a concurentului electoral Partidul Politic “PENTRU NEAM ŞI ŢARĂ” a
depus la 15 octombrie curent 2 contestaţii înregistrate cu nr. AP2010-9/8 şi
AP2010-9/9.
Prin acestea se contestă unele încălcări ale legislaţiei electorale din partea
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova şi Partidului Democrat din Moldova.
Potrivit contestatarului la 6 octombrie, ora 10.30, PCRM a desfăşurat o
întîlnire cu membrii partidului din raionul Taraclia, la care au participat candidaţii
Vadim Mişin şi Oleg Babenco. La eveniment au participat reprezentanţii
autorităţilor publice locale raionale şi orăşeneşti: primarul or. Taraclia, Vasile
Graijdan; primarul com. Cairaclia, Maria Danu; primarul com. Cialak, Veaceslav
Cambur; primarul com. Vinogradovka, Tatiana Ţurcan. O altă întîlnire a avut loc la
11 octombrie la Dubăsari, unde a participat şi dl Vladimir Voronin. Pe parcursul
întîlnirilor reprezentanţii PCRM au chemat pe cei adunaţi să voteze partidul susmenţionat în cadrul alegerilor din 28 noiembrie 2010.
La fel, potrivit contestatarului, la 10 octombrie, ora 12.00, la Orhei,
reprezentanţii PDM - Marian Lupu, Ion Stratulat, Vladimir Rotaru, au avut o
întîlnire cu alegătorii. Evenimentul a fost organizat în sala de şedinţe a primăriei
Orhei. La întîlnire au participat în jur de 300 persoane. De asemenea, au fost
prezenţi primarul, consilieri orăşeneşti şi raionali, membri ai PDM.
Reprezentantul PPNŢ dl A. Zgardan invocă încălcarea art.47 alin.(3) şi 47
alin.(6) din Codul electoral şi solicită sancţionarea concurenţilor electorali PCRM
şi PDM. Astfel potrivit art.47 alin.(3) „agitaţia electorală se admite numai după
înregistrarea concurentului electoral de către organul electoral”, iar la alin.(6) al
acestui articol se stipulează că „candidaţii nu pot folosi mijloacele şi bunurile
publice (resursele
administrative)
în
campaniile
electorale,
iar
autorităţile/instituţiile publice şi cele asimilate acestora nu pot transmite/acorda
concurenţilor electorali bunuri publice sau alte favoruri decît pe bază de contract,
în condiţii de egalitate pentru toţi concurenţii electorali”.
Analizînd contestaţiile depuse Comisia Electorală Centrală constată
următoarele.
Acţiunile întreprinse de partidele politice PCRM şi PDM la data de 6
octombrie 2010 şi respectiv 10 octombrie 2010 nu pot fi apreciate prin prisma
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Codului electoral, deoarece la aceste date subiecţii respectivi au activat în calitate
de partide politice şi nu de concurenţi electorali, or acestea au fost înregistrate la
Comisia Electorală Centrală la data de 11 octombrie 2010. În acest sens, Comisia
nu are prerogative legale de control asupra acestor activităţi, deoarece potrivit
art.65 alin.(1) din Codul electoral, aceasta examinează contestaţiile asupra
acţiunilor /inacţiunilor concurenţilor electorali.
Este de menţionat că, în conformitate cu art.1 al Legii privind partidele
politice, nr.294-XVI din 21 decembrie 2007, din esenţa entităţii de partid politic,
acestea prin activităţi comune şi în baza principiului liberei participări, contribuie
la conceperea, exprimarea şi realizarea voinţei lor politice, la fel, promovează
valorile democratice şi pluralismul politic, contribuie la formarea opiniei publice,
participă, prin înaintarea şi susţinerea candidaţilor, la alegeri şi la constituirea
autorităţilor publice, stimulează participarea cetăţenilor la alegeri, participă, prin
reprezentanţii lor, la exercitarea în mod legal a puterii în stat, desfăşoară alte
activităţi în conformitate cu legea. La fel, în acest context, potrivit art.16 alin.(3)
din legea menţionată, partidele politice au dreptul de a desfăşura mitinguri,
demonstraţii, orice alte întruniri în modul stabilit de lege.
Referitor la persoanele ce deţin funcţia de deputat în Parlamentul Republicii
Moldova, în cazul de faţă, conform art.22 şi 22/1 din Legea privind statutul
deputatului în Parlament nr.39-XIII din 7.04.1994, deputatul are dreptul să
organizeze mitinguri, demonstraţii, manifestaţii, procesiuni şi orice alte întruniri
paşnice în condiţiile Legii cu privire la organizarea şi desfăşurarea întrunirilor.
Autorităţile administraţiei publice locale sînt obligate să acorde deputatului
sprijinul necesar pentru organizarea lucrului cu alegătorii. În acest scop, ele asigură
accesul în încăperi sau locuri publice, precum şi echipamentul şi informaţiile
necesare, anunţă din timp alegătorii despre locul şi timpul întîlnirii cu deputatul.
Prin urmare, acţiunile din data de 6 şi 10 octombrie curent descrise de
contestatar cad sub incidenţa altor legi decît Codul electoral. Astfel, Comisia
Electorală Centrală constată lipsa încălcărilor electorale şi în această parte
contestaţiile urmează a fi respinse ca neîntemeiate.
În privinţa întîlnirii organizate de PCRM pe data de 11 octombrie curent este
de menţionat faptul că contestatarul face trimitere la Raportul de monitorizare al
alegerilor parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 (publicat la 14 octombrie
curent) al Asociaţiei “PROMO-LEX”. Dar contestatarul nu aduce probe în
confirmarea celor contestate, astfel acestea avînd un caracter declarativ, or la art.65
se arată expres că contestaţia trebuie însoţită de probe. În această parte, contestaţia
urmează a fi respinsă din lipsă de probe.
AU LUAT CUVÎNTUL:
Dl Mihai Buşuleac – a întrebat dacă reprezentantul PPNŢ, dl A. Zgardan, are
şi alte probe în afară de cele invocate de Asociaţia “PROMO-LEX”.
Dl Alexandru Zgardan, reprezentantul PPNŢ – a menţionat că nu deţine alte
probe. Susţine cele expuse în contestaţie.
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Dl Vadim Moţarschi, reprezentantul PCRM – a susţinut argumentările aduse
în referinţa depusă şi cere respingerea contestaţiei.
Dl Andrei Volentir, reprezentantul PDM – este de acord cu proiectul de
hotărîre şi a reiterat că întîlnirea cu cetăţenii nu a avut caracter electoral.
Dl Vasile Gafton – s-a adresat Asociaţiei “PROMO-LEX” ca pe viitor să
ţină cont de legislaţie atunci cînd va scrie un alt raport de monitorizare.
Reieşind din cele examinate şi în conformitate cu art. 18, 26, 65 din Codul
electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Regulamentul privind procedura de
examinare şi soluţionare a contestaţiilor de către organele electorale în perioada
electorală, aprobat prin hotărîrea CEC nr.3353 din 20.07.2010, Comisia Electorală
Centrală HOTĂRĂŞTE:
1. Se resping contestaţiile nr. AP2010 – 9/8 şi AP2010 – 9/9 ale
reprezentantului concurentului electoral Partidului Politic „PENTRU NEAM ŞI
ŢARĂ” la Comisia Electorală Centrală, dl Alexandru Zgardan, pe motivele
indicate în partea descriptivă şi în motivarea prezentei hotărîri.
2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.
AU VOTAT:
Pentru ____7___, Contra ____-____, S-au abţinut ___-_____
Dl Eugeniu Ştirbu a anunţat închisă şedinţa Comisiei.
Preşedintele
Comisiei Electorale Centrale

Eugeniu ŞTIRBU

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale

Iurie CIOCAN

Ex.: Natalia Pătrunjel
Tel: 57 89 90
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