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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. 283 

din 26.10.2010, ora 15.00      

 

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 propune membrilor CEC de a începe şedinţa Comisiei. 

 

Membrii Renata Lapti şi Valentin Vizant lipsesc. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____7____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

Dl Victor Kosteţki – a propus includerea în ordinea de zi proiectul de 

hotărîre cu privire la modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 3610  

din 8 octombrie 2010 „Cu privire la constituirea Consiliului  

electoral al circumscripţiei electorale raionale Taraclia nr. 33”. 

Dl Dumitru Graur, reprezentantul AMN – propun amînarea examinării 

proiectului de hotărîre cu privire la contestaţia nr. AP2010–9/16 din 25 octombrie 

2010 a reprezentantului Partidului Comuniştilor din Republica Moldova în 

Comisia Electorală Centrală, dl Vadim Moţarschi privind avertizarea AMN. A 

precizat că nu a reuşit să facă cunoştinţă cu contestaţia. 
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Dl Mihai Buşuleac – a menţionat că contestaţia poate fi examinată în şedinţa 

următoare şi că este de acord cu dl Graur privind amînarea acestei chestiuni. 

Dl Andrei Volentir, reprezentantul PDM – a propus introducerea în ordinea 

de zi chestiunea Diverse. 

Dl Eugeniu Ştirbu – a acceptat propunerile. 

 

Dl Eugeniu Ştirbu supune votului proiectul ordinii de zi. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____7____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

 

ORDINEA DE ZI: 

 

1. Cu privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul 

Republicii Moldova din partea Partidului Popular Republican, a simbolului 

electoral, confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în 

Comisia Electorală Centrală 

      Raportor: Vasile Gafton  

2. Cu privire la înregistrarea dlui Stepaniuc Victor în calitate de candidat 

independent la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova şi 

confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia 

Electorală Centrală 

     Raportor: Nicolae Gîrbu  

3. Cu privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul 

Republicii Moldova din partea Partidului Social Democrat, a simbolului 

electoral, confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în 

Comisia Electorală Centrală şi a persoanei  responsabile de finanţe 

(trezorierul)  

     Raportor: Victor Kosteţki 

4. Cu privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul 

Republicii Moldova din partea Mişcării social-politice Republicane 

„RAVNOPRAVIE”, a simbolului electoral, confirmarea reprezentantului cu 

drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală  

      Raportor: Vasile Gafton  

5. Cu privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul 

Republicii Moldova din partea Mişcării Social-Politice a Romilor din 

Republica Moldova , a simbolului electoral, confirmarea reprezentantului cu 

drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală 

    Raportor: Valentin Vizant  

6. Cu privire la modificarea Listei candidaţilor la funcţia de deputat în 

Parlamentul Republicii Modova  pentru alegerile parlamentare anticipate din 

28 noiembrie 2010 din partea Partidului Politic Partidul Liberal,  înregistrată  

prin  hotărîrea  Comisiei  Electorale  Centrale  nr. 3628 din  11 octombrie 

2010 
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    Raportor: Nicolae Gîrbu  

7. Cu privire la modificarea Listei candidaţilor la funcţia de deputat în 

Parlamentul Republicii Modova  pentru alegerile parlamentare anticipate din 

28 noiembrie 2010 din partea Partidului Mişcarea Acţiunea Europeană,  

înregistrată  prin  hotărîrea  Comisiei  Electorale  Centrale nr. 3629 din  11 

octombrie 2010 

    Raportor: Valentin Vizant  

8. Cu privire la confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în 

Comisia Electorală Centrală şi a persoanei  responsabile de finanţe 

(trezorierul) din partea candidatului independent la funcţia de deputat în 

Parlamentul Republicii Moldova, dl Stati Gabriel 

     Raportor: Mihai Buşuleac  

9. Cu privire la înregistrarea persoanelor de încredere din partea Partidului 

Liberal Democrat din  Moldova 

      Raportor: Pavel Midrigan               

10. Cu privire la înregistrarea persoanelor de încredere din partea Partidului 

Democrat din  Moldova 

          Raportor: Iurie Ciocan        

11. Cu privire la acreditarea observatorilor internaţionali din partea Biroului 

OSCE pentru Instituţii Democratice şi Drepturile Omului (OSCE/BIDDO) 

în vederea monitorizării alegerilor parlamentare anticipate din 28 noiembrie 

2010 

      Raportor: Valentin Vizant  

12.  Cu privire la rapoartele financiare ale concurenţilor electorali pentru 

alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010, conform situaţiei 

din 26 octombrie 2010 

     Raportor: Victor Kosteţki 

13.  Cu privire la modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 3610  

din 8 octombrie 2010 „Cu privire la constituirea Consiliului  

electoral al circumscripţiei electorale raionale Taraclia nr. 33” 

Raportor: Victor Kosteţki 

Diverse 

 

 

1. S-A AUDIAT: 

Dl Vasile Gafton, membru al Comisiei - La  19 octombrie 2010 Partidul Popular 

Republican, conform art. 13, 15, 41, 44, 48 alin. (4), 75, 77 şi 79 din Codul 

electoral, a depus la Comisia Electorală Centrală procesul-verbal din 18 octombrie 

2010 al şedinţei Consiliului Partidului Popular Republican cu privire la 

desemnarea a 94 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 
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veniturile din ultimii doi ani, precum şi sursele acestor venituri, inclusiv veniturile 

din fondurile de investiţii, sub formă de dobîndă şi din darea în arendă a 

proprietăţii.  

De asemenea, Comisiei Electorale Centrale i-a fost prezentat simbolul 

electoral în actualul scrutin parlamentar – un cerc, în centrul căruia este plasată o 

cetate medievală în stil autohton, cu două turnuri laterale şi o poartă în centru, 

avînd la bază acronimul „PPR”, reprodus cu majuscule. În partea de sus a cercului, 

repetînd linia oblică, sînt înscrise cuvintele „Partidul Popular Republican”.  

În aceeaşi şedinţă Consiliul Partidului Popular Republican l-a desemnat pe 

dl Ungureanu Ion în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ în Comisia 

Electorală Centrală pentru perioada campaniei electorale. 

Materialele prezentate au fost verificate şi s-a constatat că ele corespund 

prevederilor Codului electoral.  

În conformitate cu art. 13, 15, 18, 26, 41, 44, 48 alin. (4), 75, 77 şi 79 din 

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

HOTĂRĂŞTE: 

 1. Se înregistrează 94 candidaţi la funcţia de deputat în Parlamentul 

Republicii Moldova pe lista Partidului Popular Republican pentru alegerile 

parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010. 

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

alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 – un cerc, în centrul căruia 

este plasată o cetate medievală în stil autohton, cu două turnuri laterale şi o poartă 

în centru, avînd la bază acronimul „PPR”, reprodus cu majuscule. În partea de sus 

a cercului, repetînd linia oblică, sînt înscrise cuvintele „Partidul Popular 

Republican”. 

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

Comisia Electorală Centrală pentru perioada campaniei electorale dl Ungureanu 

Ion. 

 4. Candidaţii înregistraţi la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii 

Moldova, care cad sub incidenţa prevederilor art. 13 alin. (3) din Codul electoral, 

îşi vor suspenda activitatea în funcţia pe care o deţin cu începere de la 27 

octombrie 2010. Actele de suspendare a activităţii în funcţia deţinută vor fi depuse 

la Comisia Electorală Centrală pînă la 29 octombrie 2010.          

5. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____7____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

 

2. S-A AUDIAT: 

Dl Nicolae Gîrbu, membru al Comisiei – La 20 octombrie 2010 dl Stepaniuc 

Victor a prezentat la Comisia Electorală Centrală, în conformitate cu art. 13, 15, 

41, 44, 48 alin. (4), 75, 77, 78 din Codul electoral, 65 liste de subscripţie cu 2489 

de semnături ale susţinătorilor, datele biografice, declaraţia privind consimţămîntul 

de a candida la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova la alegerile 
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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 Puşcaş Anatolie în calitate de 

reprezentant cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală pentru 

perioada campaniei electorale. De asemenea, Comisiei Electorale Centrale i-a fost 

prezentat simbolul electoral – în interiorul unui cerc înscris numărul 20.  

Verificînd documentele prezentate, s-a constatat că dl Stepaniuc Victor 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 de 

subscripţie, au fost depistate unele încălcări ale legislaţiei în vigoare, ceea ce a 

condus la excluderea a 132 semnături ale susţinătorilor, rămînînd valabile 2357 de 

semnături. 

În conformitate cu art. 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 parlamentare anticipate din 28 

noiembrie 2010 dl Stepaniuc Victor, domiciliat în mun. Chişinău, a.n. 1958, 

istoric, jurist, deputat în Parlamentul Republicii Moldova. 

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

alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 – în interiorul unui cerc 

înscris numărul 20.  

3. Se confirmă în calitate de reprezentant al concurentului electoral în 

Comisia Electorală Centrală pentru perioada campaniei electorală dl Puşcaş 

Anatolie. 

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____7____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

 

3. S-A AUDIAT: 

Dl Victor Kosteţki, membru al Comisiei – La  20 octombrie 2010 Partidul Social 

Democrat, 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 al şedinţei 

Consiliului Naţional din 16 octombrie 2010 privind delegarea unor împuterniciri 

ale Consiliului  Naţional către Biroul Politic al PSD, procesul-verbal din 20 

octombrie 2010 al şedinţei  Biroul Politic al PSD cu privire la desemnarea a 101 

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 
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sursele acestor venituri, inclusiv veniturile din fondurile de investiţii, sub formă de 

dobîndă, din darea în arendă a proprietăţii. În lista candidaţilor nu au fost incluse 

persoane fără apartenenţă politică. 

Partidul Social Democrat a înaintat Comisiei simbolul electoral pentru 

imprimare în buletinul de vot – doi trandafiri uniţi între ei cu un fir împletit, care în 

partea de sus ia forma semnului convenţional al infinitului.  

În aceeaşi şedinţă a fost desemnat în calitate de reprezentant cu drept de vot 

consultativ al partidului în Comisia Electorală Centrală dl Bantea-Croitoru 

Veaceslav şi în calitate de persoană responsabilă de finanţe (trezorier) dna Ciorbă 

Veronica. 

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 101 candidaţi la funcţia de deputat în Parlamentul 

Republicii Moldova pe lista Partidului Social Democrat pentru alegerile 

parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010. 

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

alegerile parlamentare 28 noiembrie 2010– doi trandafiri uniţi între ei cu un fir 

împletit, care în partea de sus ia forma semnului convenţional al infinitului. 

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

Comisia Electorală Centrală pentru perioada electorală dl Bantea-Croitoru 

Veaceslav. 

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

pentru perioada electorală dna Ciorbă Veronica. 

 5. Candidaţii înregistraţi la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii 

Moldova, care cad sub incidenţa prevederilor art. 13 alin. (3) din Codul electoral, 

îşi vor suspenda activitatea în funcţia pe care o deţin cu începere de la 27 

octombrie 2010. Actele de suspendare a activităţii în funcţia deţinută se depun la 

Comisia Electorală Centrală pînă la 29 octombrie 2010.          

6. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____7____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

 

4. S-A AUDIAT: 

Dl Vasile Gafton, membru al Comisiei – La 20 octombrie 2010 Mişcarea Social-

Politică „Ravnopravie”, conform art. 13, 15, 41, 44, 48 alin. (4), 75, 77 şi 79 din 

Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, a depus la Comisia 

Electorală Centrală procesul-verbal nr. 2 din 16 octombrie 2010 al şedinţei 

Consiliului Mişcării Social-Politice „Ravnopravie” cu privire la desemnarea a 82 

candidaţi pentru funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova la alegerile 

parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010, datele biografice ale candidaţilor, 
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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 doi ani, precum şi 

sursele acestor venituri, inclusiv veniturile din fondurile de investiţii, sub formă de 

dobîndă şi din darea în arendă a proprietăţii. În lista candidaţilor sînt înscrise 70 de 

persoane fără apartenenţă politică. 

De asemenea, Comisiei Electorale Centrale i-a fost prezentat simbolul 

electoral în actualul scrutin parlamentar – acvila bicefală, purtînd pe piept  un scut 

cu inscripţia „Mişcarea Social-Politică „Ravnopravie” şi ţinînd în gheare o ramură 

de laur. 

  În aceeaşi şedinţă consiliul acestei mişcări politice l-a desemnat pe dl Silkin 

Dmitri în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală 

Centrală pentru perioada campaniei electorale.  

 

AU LUAT CUVÎNTUL: 

 

Dl Vasile Gafton – a întrebat preşedintele Mişcării care dintre cele două 

simboluri prezentate la CEC, unul în grafie latină şi altul în chirilică, să fie 

imprimate în buletinul de vot. 

Dl Valerii Klimenco, preşedintele Mişcării Social-Politice „Ravnopravie” – 

a specificat că ambele simboluri să fie imprimate în buletinele de vot, cel în grafie 

chirilică este pentru buletinele de vot în limba rusă. 

Dl Iurie Ciocan – a menţionat că aceste aspecte vor fi examinate în altă 

şedinţă, cînd va fi aprobat modelul şi textul buletinului de vot pentru alegerile 

parlamentare din 28 noiembrie 2010. 

 

Materialele prezentate au fost verificate şi s-a constatat că ele corespund 

prevederilor Codului electoral.  

În conformitate cu art. 15, 18, 26, 41, 44, 48 alin. (4), 75, 77 şi 79 din Codul 

electoral, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE: 

 1. Se înregistrează 82 candidaţi la funcţia de deputat în Parlamentul 

Republicii Moldova pe lista Mişcării Social-Politice „Ravnopravie” pentru 

alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010. 

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

alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 – acvila bicefală, purtînd 

pe piept  un scut cu inscripţia „Mişcarea Social-Politică „Ravnopravie” şi ţinînd în 

gheare o ramură de laur.  

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

Comisia Electorală Centrală pentru perioada campaniei electorale dl Silkin Dmitri.  

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____7____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 
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5. S-A AUDIAT: 

Dl Iurie Ciocan, secretar al Comisiei – La 21 octombrie 2010 Mişcarea Social-

Politică a Romilor din Republica Moldova, conform art. 13, 15, 41, 44, 48 alin. (4), 

75, 77, 79 din Codul electoral, a depus la Comisia Electorală Centrală procesul-

verbal al şedinţei Consiliului Politic Naţional al Mişcării Social-Politice a Romilor 

din Republica Moldova din 16 octombrie 2010 cu privire la participarea Mişcării 

Social-Politice a Romilor din Republica Moldova la alegerile parlamentare din 28 

noiembrie 2010, desemnarea a 103 candidaţi pentru funcţia de deputat în 

Parlamentul Republicii Moldova, datele biografice ale candidaţilor, declaraţiile 

privind consimţămîntul de a candida la funcţia de deputat, conţinînd şi declaraţii pe 

propria răspundere despre lipsa interdicţiilor legale/judecătoreşti de a candida, 

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. 

Mişcarea Social-Politică a Romilor din Republica Moldova, a înaintat 

Comisiei simbolul electoral pentru imprimare în buletinul de vot care reprezintă o 

potcoavă, în interiorul potcoavei un cal. 

În aceeaşi şedinţă a fost desemnat în calitate de reprezentant cu drept de vot 

consultativ al Mişcării în Comisia Electorală Centrală dl Dodon Sergiu.  

Materialele prezentate au fost verificate şi s-a constatat că ele corespund 

prevederilor Codului electoral.  

În conformitate cu art. 13, 15, 18, 26, 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 103 candidaţi la funcţia de deputat în Parlamentul 

Republicii Moldova pe lista Mişcării Social-Politice a Romilor din Republica 

Moldova, 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 care reprezintă o potcoavă, în 

interiorul potcoavei un cal. 

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

Comisia Electorală Centrală pentru perioada electorală dl Dodon Sergiu. 

4.  Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____7____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

6. S-A AUDIAT: 

Dl Nicolae Gîrbu, membru al Comisiei - Partidul Politic Partidul Liberal a depus 

la Comisia Electorală Centrală  procesul-verbal al şedinţei Consiliului Central al 

PL din 16 octombrie 2010, prin care candidatura dlui Tulbu Ion a fost retrasă din 

lista candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru 

alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010, au fost propuse spre 
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înregistrare alte 5 persoane, iar ordinea de plasare în listă a unor candidaţi a fost 

modificată.  

În conformitate cu art. 18, 44, 46 şi 80 din Codul electoral nr.1381-XIII din 

21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE:       

1. Se modifică Lista candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul 

Republicii Moldova pentru alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 

2010 din partea Partidului Politic Partidul Liberal, înregistrată prin hotărîrea 

Comisiei Electorale Centrale nr. 3628 din 11 octombrie, după cum urmează: 

- se exclude candidatura dlui Tulbu Ion (nr. 85);  

- se înregistrează în calitate de candidat la funcţia de deputat în Parlamentul 

Republicii Moldova şi se includ în lista candidaţilor următoarele persoane: 

dl Sîrbu Ion (nr. 85), domiciliat în s. Buţeni, r-nul Hînceşti, a. n. 1959, 

agronom,  director executiv, organizaţia raională Hînceşti, Federaţia Naţională a 

Fermierilor din Moldova; 

dna Colin Valentina (nr. 44), domiciliată în or. Rîşcani, a. n. 1958, 

economist,  şef, Inspectoratul fiscal Rîşcani; 

-  începînd cu poziţia „Roşca Violeta”, candidaţii se plasează cu un număr 

mai jos; 

dl Căpăstru Victor (nr. 61), domiciliat în s. Bălăureşti, r-nul Nisporeni, a. n. 

1966, zootehnician-inginer, preşedinte, Cooperativa agricolă de întreprinzător 

”VEGETALCOM”, s. Bălăureşti, r-nul Nisporeni; 

- începînd cu poziţia „Ştirbu Alina”, candidaţii se plasează cu un număr mai 

jos; 

dna Chişca Valentina (nr. 102), domiciliată în s. Paustova, r-nul Ocniţa, a. n. 

1952, matematician, temporar neangajată în cîmpul muncii; 

dl Gălăţeanu Octavian (nr. 103), domiciliat în s. Boghiceni, r-nul Hînceşti, a. 

n. 1985, inginer, manager în domeniul transporturi internaţionale, maistru, Regia 

transporturi electrice, mun. Chişinău. 

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.      

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____7____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-____ 

 

 

7. S-A AUDIAT: 

Dl Iurie Ciocan, secretar al Comisiei – La 25 octombrie 2010 Partidul Mişcarea 

Acţiunea Europeană a depus la Comisia Electorală Centrală Dispoziţia 

preşedintelui MAE (împuternicit de Consiliul Naţional al partidului să opereze 

modificările necesare la momentul oportun în lista de candidaţi), prin care s-a 

modificat lista candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii 

Moldova pentru alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010, fiind 

retrase 6 persoane,  propuse spre înregistrare 6 persoane şi prezentată lista 

modificată cu indicarea locului nou al fiecărui candidat. În lista prezentată anterior 

candidaţii erau plasaţi în ordine alfabetică.  
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În conformitate cu art. 13, 18, 44, 46 şi 80 din Codul electoral nr.1381-XIII 

din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE:       

 

1. Se modifică Lista candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul 

Republicii Moldova pentru alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 

2010 din partea Partidului Mişcarea Acţiunea Europeană, înregistrată prin hotărîrea 

Comisiei Electorale Centrale nr. 3629 din 11 octombrie, după cum urmează: 

- se exclud din listă: 

1) Cărăuşu Stela 

2) Gac Valentina 

3) Jorovlea Viorica 

4) Sterea Valeriu 

5) Surdu Maxim 

6) Vasilcău Traian 

- se înregistrează în calitate de candidat la funcţia de deputat în Parlamentul 

Republicii Moldova şi se includ în lista candidaţilor următoarele persoane: 

Bîzu Ion,  domiciliat în s. Cîrpeşti, r-nul Cantemir, a. n. 1971, jurist, 

primarul satului Cîrpeşti, r-nul Cantemir;  

Hîncu Ion, domiciliat în or. Cantemir, a. n. 1959, farmacist, administraţie 

publică, vicepreşedintele raionului Cantemir; 

Gudumac Ion, domiciliat în or. Leova, a. n. 1961, inginer-tehnolog, 

preşedintele raionului Leova; 

Simon Dumitru, domiciliat în or. Criuleni, a. n. 1957, economist, 

preşedintele raionului Criuleni; 

Urecheanu Gheorghe, domiciliat în com. Bilicenii Vechi, r-nul Sîngerei, a. 

n. 1958, jurist, pensionar; 

Vasilachi Gheorghe, domiciliat în s. Văleni, r-nul Cahul, a. n. 1958, inginer-

agronom, preşedintele raionului Cahul; 

- ordinea de plasare a candidaţilor va corespunde ordinii din lista modificată, 

conform anexei. 

2. Candidaţii înregistraţi la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii 

Moldova, care cad sub incidenţa prevederilor art. 13 alin. (3) din Codul electoral, 

îşi vor suspenda activitatea în funcţia pe care o deţin cu începere de la 27 

octombrie 2010. Actele de suspendare a activităţii în funcţia deţinută se depun la 

Comisia Electorală Centrală pînă la 29 octombrie 2010.         

           3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.      

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____7____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

 

8. S-A AUDIAT: 

Dl Mihai Buşuleac, membru al Comisiei – La 22 octombrie 2010 candidatul 

independent la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, dl Stati 

Gabriel, conform art. 15 şi 38 alin. (3) din Codul electoral, a înaintat la Comisia 
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Electorală Centrală un demers prin care solicită confirmarea dlui Grajdan Viorel în 

calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală 

şi dlui Pleşca Vadim în calitate de persoană responsabilă de finanţe (trezorier). 

Demersul este întemeiat. 

În conformitate cu art. 15, 18, 26 şi 38 alin. (3) din Codul electoral nr.1381-

XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se confirmă în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ în 

Comisia Electorală Centrală dl Grajdan Viorel şi în calitate de persoană 

responsabilă de finanţe (trezorier) dl Pleşca Vadim, din partea candidatului 

independent la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, dl Stati 

Gabriel, pe perioada campaniei electorale pentru alegerile parlamentare anticipate 

din 28 noiembrie 2010. 

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____7____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

9. S-A AUDIAT: 

Dl Pavel Midrigan, membru al Comisiei – Prin demersul din 22 octombrie 2010 

adresat Comisiei Electorale Centrale, Partidul Liberal Democrat din Moldova a 

solicitat, conform art. 45 din Codul electoral, înregistrarea a 485 de 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 485 de persoane de încredere din partea Partidului Liberal 

Democrat din 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 ___-____ 

 

 

10. S-A AUDIAT: 

Dl Iurie Ciocan, secretar al Comisiei – Prin demersul din 25 octombrie 2010 

adresat Comisiei Electorale Centrale, Partidul Democrat din Moldova a solicitat, 

conform art. 45 din Codul electoral, înregistrarea a 89 de 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 89 de persoane de încredere din partea Partidului 

Democrat din Moldova la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 

(listele se anexează). 
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  2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____7____,  Contra ____-____, S-au abţinut ___-____ 

 

11. S-A AUDIAT: 

Dl Iurie Ciocan, secretar al Comisiei – Biroul OSCE pentru Instituţii 

Democratice şi Drepturile Omului (OSCE/BIDDO) a înaintat Comisiei Electorale 

Centrale un demers privind acreditarea a 31 de persoane în calitate de observatori 

internaţionali pentru monitorizarea alegerilor parlamentare anticipate din 28 

noiembrie 2010. 

În conformitate cu art. 18 şi 63 alin. (3) 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 internaţionali 31 de persoane în 

vederea monitorizării alegerilor parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 din 

partea Biroului OSCE pentru Instituţii Democratice şi Drepturile Omului 

(OSCE/BIDDO), conform listei anexate. 

2. În activitatea lor persoanele acreditate se vor călăuzi de Constituţia 

Republicii Moldova, Codul electoral şi Regulamentul privind statutul 

observatorilor şi procedura de acreditare a acestora, aprobat prin hotărîrea Comisiei 

Electorale Centrale nr. 332 din 24 octombrie 2006, precum şi de tratatele 

internaţionale la care Republica Moldova este parte. 

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____7___,  Contra ____-____, S-au abţinut ___-_____ 

 

12. S-A AUDIAT: 

Dl Victor Kosteţki, membru al Comisiei - În conformitate cu cerinţele Codului 

electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997 art. 38 alin. (10), la situaţia din 26 

octombrie 2010 rapoartele financiare au fost depuse de către următorii concurenţi 

electorali: 

- Partidul Republican din Moldova,  

- Partidul Naţional Liberal, 

- Partidul Comuniştilor din Republica Moldova, 

- Partidul Politic Partidul Liberal, 

- Partidul Mişcarea Acţiunea Europeană, 

- Partidul Popular Creştin Democrat, 

- Partidul Politic „PENTRU NEAM ŞI ŢARĂ”. 

- Partidul Politic „Alianţa MOLDOVA NOASTRĂ”, 

- Partidul Democrat din Moldova, 

- Partidul „Moldova Unită - Eдиная Молдова”, 
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- Partidul Umanist din Moldova. 

Conform informaţiilor depuse la Comisia Electorală Centrală, nu a deschis 

conturi bancare Partidul Politic ,,Patrioţii Moldovei’’ şi nu au efectuat cheltuieli 

Partidul Republican din Moldova şi Partidul Mişcarea Acţiunea Europeană. 

În urma verificării rapoartelor prezentate, s-a constatat că veniturile şi 

cheltuielile specificate corespund cu datele trimise de băncile, în care concurenţii 

electorali şi-au deschis conturile „Fond electoral”. 

În conformitate cu art. 18 şi 38 alin. (8), (9) şi (10) din Codul electoral nr. 

1381-XIII din 21 noiembrie 1997 şi Regulamentul privind finanţarea campaniilor 

electorale şi a partidelor politice, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE: 

1. Se ia act de rapoartele financiare privind veniturile şi cheltuielile 

concurenţilor electorali. (Informaţia generalizatoare asupra acestora se anexează). 

2.  Se aprobă raportul financiar privind veniturile şi cheltuielile concurenţilor 

electorali în campania electorală pentru alegerile anticipate în Parlamentul 

Republicii Moldova din 28 noiembrie 2010: la venituri - în sumă de 5 591 460 lei 

şi la cheltuieli - în sumă de 4 846 429 lei, conform situaţiei la data de 26 octombrie 

2010. 

3. Prezenta hotărîre intră in vigoare la data adoptării. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____7___,  Contra ____-____, S-au abţinut ___-_____ 

 

Dl Iurie Ciocan – a anunţat că începînd cu data de 25 octombrie curent a demarat 

proiectul Iniţiativa Civică pentru Transparenţă Financiară în Alegeri care este 

implementată de către Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului (CreDO) şi 

Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD), cu susţinerea Fundaţiei Internaţionale 

pentru Sisteme Electorale (IFES). Astfel, cheltuielile şi veniturile fiecărui 

concurent electoral vor fi monitorizate şi vor fi făcute publice periodic, în cadrul 

unor conferinţe de presă.   

Dl Eugeniu Ştirbu – a amintit că fiecare concurent electoral trebuie să prezinte 

raportul financiar o dată la două săptămîni. 

 

13. S-A AUDIAT: 

Dl Victor Kosteţki, membru al Comisiei - Partidul Politic „Alianţa MOLDOVA 

NOASTRĂ” solicită Comisiei Electorale Centrale excluderea dlui Zaporojan 

Ghenadie, prin revocare, din componenţa Consiliului electoral al circumscripţiei 

electorale raionale Taraclia nr. 33 şi desemnarea dnei Caraghioz Feodora. 

În conformitate cu art. 18, 26, 33 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE: 

1. Se modifică hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3610 din 8 

octombrie 2010 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei 

electorale raionale Taraclia nr. 33”, după cum urmează: 

- se exclude din componenţa Consiliului electoral al circumscripţiei 

electorale raionale Taraclia nr. 33 dl Zaporojan Ghenadie;  
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-  se include în componenţa Consiliului electoral al circumscripţiei electorale 

raionale Taraclia nr. 33 dna Caraghioz Feodora, merceolog, temporar neangajată în 

cîmpul muncii, din partea Partidului Politic „Alianţa MOLDOVA NOASTRĂ”. 

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____7___,  Contra ____-____, S-au abţinut ___-_____ 

 

Diverse. 
 

Dl Andrei Volentir, reprezentantul PDM a cerut clarificarea art. 80 din Codul 

electoral referitor la modificarea listelor de candidaţi. 

Dl Iurie Ciocan a menţionat că referitor la art. 80 din Codul electoral se va da 

răspuns în scris printr-o notă explicativă pentru toţi concurenţii electorali. 

 

Dl Pavel Midrigan a propus revizuirea procedurii de depunere a declaraţiei 

privind noul loc de şedere, menţionînd că mai multe persoane cu deficienţe de văz 

au solicitat ca locul nou de şedere să fie declarat la telefon. 

Dl Iurie Ciocan a menţionat că propunerea este o derogare de la prevederile 

Codului electoral, care prevede depunerea declaraţiei în scris şi că acesta poate fi 

examinată ulterior în cadrul Comisiei. Totodată a  propus soluţia ca o persoană 

terţă să depună această declaraţie pentru persoanele respective. 

 

 

 

Dl Eugeniu Ştirbu a anunţat închisă şedinţa Comisiei. 

 

 

Preşedintele  

Comisiei Electorale Centrale                                             Eugeniu ŞTIRBU 

 

Secretarul 
Comisiei Electorale Centrale                                             Iurie CIOCAN 
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