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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. 285 

din 02.11.2010, ora 16.00      

 

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 motivat. 

 

AU VOTAT: 

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

 

Dl Pavel Midrigan – a rugat ca pct. 28 din ordinea de zi să fie examinat la 

pct. 19, deoarece trebuie să plece la lecţii. 

Dl Andrei Volentir, reprezentantul PDM – a propus introducerea chestiuni 

Diverse. 

Dl Eugeniu Ştirbu – a acceptat propunerile. A avertizat public primarul de 

Tudora, r. Ştefan Vodă, dna Ghilan Tatiana, să degreveze din funcţia pe care o 

deţine. 

 

Dl Eugeniu Ştirbu supune votului proiectul ordinii de zi. 
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AU VOTAT: 

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

 

 

ORDINEA DE ZI: 

 

1. Cu privire la înregistrarea dlui Cereteu Romeo în calitate de candidat 

independent la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova 

     Raportor: Victor Kosteţki      

2. Cu privire la înregistrarea dlui Volneanschi Leonid în calitate de candidat 

independent la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova 

     Raportor: Victor Kosteţki      

3. Cu privire la înregistrarea dlui Bîrladeanu Afanasie în calitate de candidat 

independent la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova 

     Raportor: Victor Kosteţki      

4. Cu privire la înregistrarea dlui Cazac Oleg 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: Vasile Gafton 

5. Cu privire la înregistrarea dlui Bolotnicov Oleg în calitate de candidat 

independent la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova 

     Raportor: Nicolae Gîrbu      

6. Cu privire la înregistrarea dlui Lupaşcu Vasile în calitate de candidat 

independent la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova 

     Raportor: Vasile Gafton  

7. Cu privire la înregistrarea dlui Iachim Sergiu în calitate de candidat 

independent la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova 

     Raportor: Mihai Buşuleac  

8. Cu privire la înregistrarea dnei Cuşnir Valentina în calitate de candidat 

independent la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova 

     Raportor: Nicolae Gîrbu  

9. Cu privire la înregistrarea dlui Demian Alexandru în calitate de candidat 

independent la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova 

     Raportor: Iurie Ciocan 

10. Cu privire la înregistrarea dlui Ţaulean Vitalie în calitate de candidat 

independent la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova  

     Raportor: Nicolae Gîrbu 

11. Cu privire la înregistrarea dnei Burghilă-Leonte Elena în calitate de 

candidat independent la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii 

Moldova  

     Raportor: Mihai Buşuleac 

12. Cu privire la înregistrarea dnei Axenova Natalia în calitate de candidat 

independent la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova  

     Raportor: Victor Kosteţki 
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13. Cu privire la înregistrarea dlui Banari Sergiu în calitate de candidat 

independent la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova 

     Raportor: Pavel Midrigan 

14. Cu privire la rapoartele financiare ale concurenţilor electorali la alegerile 

parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010, conform situaţiei la data de 

2 noiembrie 2010 

     Raportor: Victor Kosteţki 

15. 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 Conservator,  înregistrată  prin  

hotărîrea  Comisiei  Electorale Centrale nr. 3668 din 19 octombrie 2010  

     Raportor: Pavel Midrigan 

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

Comisia Electorală Centrală din partea dnei Laguta Maia, candidat 

independent la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, şi 

înregistrarea semnului electoral 

     Raportor: Pavel Midrigan 

17. Cu privire la confirmarea persoanei  responsabile de finanţe (trezorierul) 

din partea Mişcării Social-Politice a Romilor din Republica Moldova pe 

perioada campaniei electorale pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor 

parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010  

     Raportor: Iurie Ciocan 

18. Cu privire la confirmarea persoanei  responsabile de finanţe (trezorierul) 

din partea Partidului Politic Partidul Ecologist „Alianţa Verde” din 

Moldova pe perioada campaniei electorale pentru organizarea şi 

desfăşurarea alegerilor parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 

     Raportor: Pavel Midrigan 

19. Cu privire la contestaţia nr. AP2010 – 9/24 din 1 noiembrie 2010 a 

reprezentantului Partidului Comuniştilor din Republica Moldova în 

Comisia Electorală Centrală, dl Vadim Moţarschi  

     Raportor: Pavel Midrigan      

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

Politic „Alianţa MOLDOVA NOASTRĂ”  

     Raportor: Vasile Gafton 

21. Cu privire la revenirea la locul de muncă permanent şi degrevarea de 

atribuţiile de locul de muncă permanent a unui membru al Consiliului 

electoral al circumscripţiei electorale raionale Briceni nr. 6 

     Raportor: Vasile Gafton 

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

Democrat din MOLDOVA 

     Raportor: Iurie Ciocan     

23. Cu privire la degrevarea de atribuţiile de la locul de muncă permanent şi 

convocarea unor membri ai Consiliului electoral al circumscripţiei 

municipale Bălţi nr. 2 şi Consiliului electoral al circumscripţiei raionale 
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Străşeni nr. 30 pentru alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 

2010 

     Raportor: Iurie Ciocan     

24. Privind modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 3580 din 8 

octombrie 2010 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al 

circumscripţiei electorale municipale Bălţi nr. 2” 

     Raportor: Iurie Ciocan 

25. Cu privire la acreditarea observatorilor din partea Ambasadei Georgiei în 

România şi Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor 

parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 

     Raportor: Iurie Ciocan 

26. Cu privire la acreditarea experţilor electorali internaţionali din partea 

Comisiei Electorale Centrale a Georgiei la alegerile parlamentare 

anticipate din 28 noiembrie 2010 

     Raportor: Iurie Ciocan 

27. 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 

28. Cu privire la contestaţia nr. AP2010 – 9/21 din 28 octombrie 2010 a 

reprezentantului Partidului Democrat din Moldova în Comisia Electorală 

Centrală, dl Andrei Volentir 

     Raportor: Iurie Ciocan 

   Diverse 

 

 

1. S-A AUDIAT: 

Dl Victor Kosteţki, membru al Comisiei - La 27 octombrie 2010 dl Cereteu 

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

41, 44, 48 alin. (4), 75, 77 şi 78 din Codul electoral, 58 liste de subscripţie cu 2152 

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 pe 

ultimii doi ani, un demers, prin care a solicitat confirmarea dlui Iovu Corneliu în 

calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ al concurentului electoral în 

Comisia Electorală Centrală şi a dnei Cereteu Ana în calitate de persoană 

responsabilă de finanţe (trezorier).  

          După verificarea documentelor prezentate, s-a constatat că dl Cereteu 

Romeo 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 depistate unele încălcări ale 

legislaţiei în vigoare, ceea ce a condus la excluderea a 36 de semnături ale 

susţinătorilor, rămînînd valabile 2116 de semnături. 
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 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 anticipate parlamentare din 28 

noiembrie 2010 dl Cereteu Romeo, domiciliat în mun. Chişinău, născut în anul 

1971, economist, profesor, Colegiul Financiar Bancar “A.Diordiţa”. 

2. Se confirmă în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ al 

concurentului electoral în Comisia Electorală Centrală pentru campania electorală 

dl Iovu Corneliu. 

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

pentru campania electorală dna Cereteu Ana. 

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

AU VOTAT: 

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

 

 

2. S-A AUDIAT: 

Dl Victor Kosteţki, membru al Comisiei – La 27 octombrie 2010 dl Volneanschi 

Leonid a prezentat la Comisia Electorală Centrală, în conformitate cu art. 13, 41, 

42, 43, 44, 48 alin. (4), 75, 77, 78 din Codul electoral, 87 liste de subscripţie cu 

3232 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 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, un demers, prin care a solicitat confirmarea dnei Melnic Irina în 

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

şi a dlui Bunescu Oleg în calitate de persoană responsabilă de finanţe (trezorier). 

De asemenea, a prezentat simbolul electoral pe suport electronic şi pe hîrtie 

– un ceasornic, avînd în partea de jos inscripţia „Timpul nu aşteaptă!”.  

După verificarea documentelor depuse, s-a constatat că dl Volneanschi 

Leonid 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. Totodată, în procesul 

verificării listelor au fost depistate unele încălcări ale legislaţiei în vigoare, ceea ce 

a condus la excluderea a 524 de semnături ale susţinătorilor, rămînînd valabile 

2708 de semnături. 

În conformitate cu art. 13, 18, 26, 41, 42, 43, 44, 48 alin. (4), 75, 77 şi 78 din 

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

HOTĂRĂŞTE: 
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1. Se înregistrează în calitate de candidat independent la funcţia de deputat 

în Parlamentul Republicii Moldova pentru alegerile din 28 noiembrie 2010 dl 

Volneanschi Leonid, domiciliat în mun. Chişinău, născut în anul 1954, inginer-

electrician, preşedintele consiliului ÎM „Elat” SA. 

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

alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 – un ceasornic, avînd în 

partea de jos inscripţia „Timpul nu aşteaptă!”.   

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

Comisia Electorală Centrală pentru perioada electorală dna Melnic Irina. 

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

pentru perioada electorală dl Bunescu Oleg. 

5. 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 27 octombrie 2010 dl Bîrladeanu 

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

41, 44, 48 alin. (4), 75, 77 şi 78 din Codul electoral, 60 liste de subscripţie cu 2119  

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 şi declaraţia cu privire la venituri şi proprietate 

pe ultimii doi ani.   

          După verificarea documentelor prezentate, s-a constatat că dl Bîrladeanu 

Afanasie este cetăţean al Republicii Moldova cu domiciliul permanent în ţară şi are 

dreptul de a fi ales în organul legislativ.  

             Listele de subscripţie au fost întocmite conform prevederilor art. 42 şi 78 

din Codul electoral. În procesul verificării listelor, au fost depistate unele încălcări 

ale legislaţiei în vigoare, ceea ce a condus la excluderea a 102 de semnături ale 

susţinătorilor şi recunoaşterea valabilităţii a 2017  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 Bîrladeanu Afanasie, domiciliat în mun. Chişinău, născut în 

anul 1953, vicedirector, SRL “Tomigan”. 

  

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 
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AU VOTAT: 

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

 

 

4. S-A AUDIAT: 

Dl Vasile Gafton, membru al Comisiei – La 27 octombrie 2010 dl Cazac Oleg a 

prezentat la Comisia Electorală Centrală, în conformitate cu art. 13, 15, 41, 44, 75, 

77 şi 78 din Codul electoral, 75 liste de subscripţie cu 2514 semnături ale 

susţinătorilor, datele biografice, declaraţia privind consimţămîntul de a candida la 

funcţia de deputat în Parlament la alegerile parlamentare anticipate din 28 

noiembrie 2010, declaraţia pe proprie răspundere despre lipsa interdicţiilor 

legale/judecătoreşti de a candida şi declaraţia cu privire la venituri şi proprietate.  

De asemenea, candidatul l-a desemnat pe dl Lotca Dumitru în calitate de 

reprezentant cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală pentru 

perioada campaniei electorale. 

După examinarea documentelor prezentate, s-a constatat că dl Cazac Oleg 

este cetăţean al Republicii Moldova, cu domiciliul permanent în ţară şi avînd 

dreptul de a fi ales în organul legislativ.   

În rezultatul verificării listelor de subscripţie, s-a constatat că majoritatea au 

fost întocmite conform prevederilor art. 42, 43 şi 78 din Codul electoral.  

Totodată, în procesul verificării listelor, au fost depistate unele încălcări ale 

legislaţiei în vigoare, ceea ce a condus la excluderea a 115 semnături ale 

susţinătorilor, rămînînd valabile 2399 de semnături.  

În conformitate cu art. 13, 15, 18, 26 alin. (1) lit. d), 41, 42, 43, 44, 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 Cazac Oleg, domiciliat în mun. Chişinău, a. n. 1956, inginer 

constructor, dr. în ştiinţe, conferenţiar universitar, Universitatea Tehnică a 

Moldovei.  

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

Comisia Electorală Centrală pentru perioada campaniei electorale dl Lotca 

Dumitru.  

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.  

 

AU VOTAT: 

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

 

 

5. S-A AUDIAT: 

Dl Nicolae Gîrbu, membru al Comisiei – La 27 octombrie 2010 dl Bolotnicov 

Oleg a prezentat la Comisia Electorală Centrală, în conformitate cu art. 13, 15, 41, 

44, 48 alin. (4), 75, 77 şi 78 din Codul electoral, 68 liste de subscripţie cu 2608 

semnături ale susţinătorilor, datele biografice, declaraţia privind consimţămîntul de 
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a candida la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova la alegerile 

parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010, declaraţia pe proprie răspundere 

despre lipsa interdicţiilor legale/judecătoreşti de a candida, declaraţia cu privire la 

venituri şi proprietate pe ultimii doi ani şi un demers, prin care a solicitat 

confirmarea dnei Cechir Viorelia în calitate de reprezentant cu drept de vot 

consultativ al concurentului electoral în Comisia Electorală Centrală şi a dlui 

Leahu Viorel în calitate de persoană responsabilă de finanţe (trezorier).  

          În urma verificării documentelor prezentate, s-a constatat că dl Bolotnicov 

Oleg este cetăţean al Republicii Moldova cu domiciliul permanent în ţară şi are 

dreptul de a fi ales în organul legislativ.  

Listele de subscripţie au fost întocmite conform prevederilor art. 42 şi 78 din 

Codul electoral. În procesul verificării listelor, au fost depistate unele încălcări ale 

legislaţiei în vigoare, ceea ce a condus la excluderea a 425 de semnături ale 

susţinătorilor, rămînînd valabile 2183 de semnături.  

Dl Bolotnicov Oleg a înaintat Comisiei simbolul electoral pentru imprimare 

în buletinul de vot – o stea cu opt colţuri, patru lungi şi patru mai scurte, fiecare 

colţ pe verticală divizat în două părţi egale, o parte a fiecărui colţ fiind de culoare 

neagră, cealaltă parte de culoare albă. 

 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 Bolotnicov Oleg, domiciliat în mun. Chişinău, s. Gidighici, 

născut în anul 1975, fermier.  

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

alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 - o stea cu opt colţuri, 

patru lungi şi patru mai scurte, fiecare colţ pe verticală divizat în două părţi egale, 

o parte a fiecărui colţ fiind de culoare neagră, cealaltă parte de culoare albă. 

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

concurentului electoral în Comisia Electorală Centrală pentru perioada campaniei 

electorale dna Cechir Viorelia. 

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

pentru perioada campaniei electorale dl Leahu Viorel. 

5. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

AU VOTAT: 

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

 

 

6. S-A AUDIAT: 

Dl Vasile Gafton, membru al Comisiei - La 28 octombrie 2010 dl Lupaşcu 

Vasile a prezentat la Comisia Electorală Centrală, în conformitate cu art. 13, 41, 

44, 75, 77 şi 78 din Codul electoral, 64 liste de subscripţie cu 2544 semnături ale 

susţinătorilor, datele biografice, declaraţia privind consimţămîntul de a candida la 
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funcţia de deputat în Parlament la alegerile parlamentare anticipate din 28 

noiembrie 2010, declaraţia pe proprie răspundere despre lipsa interdicţiilor 

legale/judecătoreşti de a candida şi declaraţia cu privire la venituri şi proprietate.  

După examinarea documentelor prezentate, s-a constatat că dl Lupaşcu 

Vasile este cetăţean al Republicii Moldova, cu domiciliul permanent în ţară şi 

avînd dreptul de a fi ales în organul legislativ.   

În rezultatul verificării listelor de subscripţie, s-a constatat că majoritatea au 

fost întocmite conform prevederilor art. 42, 43 şi 78 din Codul electoral.  

Totodată, în procesul verificării listelor, au fost depistate unele încălcări ale 

legislaţiei în vigoare, ceea ce a condus la excluderea a 6 semnături ale 

susţinătorilor, rămînînd valabile 2538 de semnături.  

În conformitate cu art. 13, 18, 26 alin. (1) lit. d), 41, 42, 43, 44, 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 Lupaşcu Vasile, domiciliat în or. Cantemir, a. n. 1962, pedagog, 

şef, Centrul de Cooperare Transfrontalieră  şi Atragere a Investiţiilor, Consiliul 

raional Cantemir.  

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

   

AU VOTAT: 

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

 

 

7. S-A AUDIAT: 

Dl Mihai Buşuleac, membru al Comisiei – La 28 octombrie 2010 dl Iachim 

Sergiu a prezentat la Comisia Electorală Centrală, în conformitate cu art. 13, 41, 

42, 43, 44, 48 alin. (4), 75, 77, 78 din Codul electoral, 75 liste de subscripţie cu 

2422 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 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, din darea în 

arendă a proprietăţii, un demers, prin care a solicitat confirmarea dlui Iachim Igor 

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

Centrală. 

De asemenea, a prezentat simbolul electoral pe suport electronic şi pe hîrtie 

– inscripţia „Sergiu Iachim”, în dreapta căreia sînt reprezentate trei păsări în zbor 

stilizate, compoziţia avînd la bază o bandă. 

După verificarea documentelor depuse, s-a constatat că dl Iachim Sergiu 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 
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prevederilor art. 42 şi 78 din Codul electoral. Totodată, în procesul verificării 

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

la excluderea a 123 de semnături ale susţinătorilor, rămînînd valabile 2299 de 

semnături. 

În conformitate cu art. 13, 18, 26, 41, 42, 43, 44, 48 alin. (4), 75, 77 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 

Iachim Sergiu, domiciliat în or. Ialoveni, născut în anul 1979, economist, actuar, 

manager de riscuri financiare, AG Insurance, Belgia. 

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

alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 – inscripţia „Sergiu 

Iachim”, în dreapta căreia sînt reprezentate trei păsări în zbor stilizate, compoziţia 

avînd la bază o bandă.  

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

Comisia Electorală Centrală pentru perioada electorală dl Iachim Igor. 

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

AU VOTAT: 

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

 

 

8. S-A AUDIAT: 

Dl Nicolae Gîrbu, membru al Comisiei – La 28 octombrie 2010 dna Cuşnir 

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

41, 44, 48 alin. (4), 75, 77 şi 78 din Codul electoral, 70 liste de subscripţie cu 2488 

de semnături ale susţinătorilor, datele biografice, declaraţia privind consimţămîntul 

de a candida la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova la alegerile 

parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010, declaraţia pe proprie răspundere 

despre lipsa interdicţiilor legale/judecătoreşti de a candida şi declaraţia cu privire la 

venituri şi proprietate pe ultimii doi ani. 

În urma verificării documentelor prezentate, s-a constatat că dna Cuşnir 

Valentina este cetăţeană  a Republicii Moldova cu domiciliul permanent în ţară şi 

are dreptul de a fi aleasă în organul legislativ.  

Listele de subscripţie au fost întocmite conform prevederilor art. 42 şi 78 din 

Codul electoral. În procesul verificării listelor, au fost depistate unele încălcări ale 

legislaţiei în vigoare, ceea ce a condus la excluderea a 141 de semnături ale 

susţinătorilor, rămînînd valabile 2347 de semnături. 

În conformitate cu art. 18, 38 alin. (3), 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 
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noiembrie 2010 dna Cuşnir Valentina, domiciliată în or. Călăraşi, născută în anul 

1954, inginer-tehnolog vinificator, temporar neangajată în cîmpul muncii. 

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

AU VOTAT: 

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

 

Dl Vasile Gafton a ieşit din sala de şedinţe. 

 

 

9. S-A AUDIAT: 

Dl Iurie Ciocan, secretar al Comisiei – La 28 octombrie 2010 dl Demian 

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

41, 42, 43, 44, 48 alin. (4), 75, 77, 78 din Codul electoral, 75 liste de subscripţie cu 

2224 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 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.  

Verificînd documentele depuse, s-a constatat că dl Demian Alexandru 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 

depistate unele încălcări ale legislaţiei în vigoare, ceea ce a condus la excluderea a 

200 de semnături ale susţinătorilor, rămînînd valabile 2024 semnături. 

În conformitate cu art. 13, 18, 26, 41, 42, 43, 44, 48 alin. (4), 75, 77 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 Demian Alexandru, domiciliat în satul Cinişeuţi, r-nul Rezina, 

născut în anul 1982, licenţiat în drept, şofer, SRL „Vevion-Grup”. 

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____6____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-____ 

 

 

10. S-A AUDIAT: 

Dl Nicolae Gîrbu, membru al Comisiei – La 28 octombrie 2010 dl Ţaulean 

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

41, 44, 48 alin. (4), 75, 77 şi 78 din Codul electoral, 64 liste de subscripţie cu 2504 
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semnături ale susţinătorilor, datele biografice, declaraţia privind consimţămîntul de 

a candida la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova la alegerile 

parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010, declaraţia pe proprie răspundere 

despre lipsa interdicţiilor legale/judecătoreşti de a candida şi declaraţia cu privire la 

venituri şi proprietate pe ultimii doi ani. 

În urma verificării documentelor prezentate, s-a constatat că dl Ţaulean 

Vitalie este cetăţean  al Republicii Moldova cu domiciliul permanent în ţară şi are 

dreptul de a fi ales în organul legislativ.  

De asemenea, a fost prezentat simbolul electoral pe suport electronic şi pe 

hîrtie pentru imprimare în buletinul de vot – o torţă aprinsă, la baza căreia este 

plasată, sub formă de undă, inscripţia „Lege justiţie”. 

Listele de subscripţie au fost întocmite conform prevederilor art. 42 şi 78 din 

Codul electoral. În procesul verificării listelor, au fost depistate unele încălcări ale 

legislaţiei în vigoare, ceea ce a condus la excluderea a 327 de semnături ale 

susţinătorilor, rămînînd valabile 2177 de semnături. 

În conformitate cu art. 18, 38 alin. (3), 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 Ţaulean Vitalie, domiciliat în com. Bubueci, mun. Chişinău, 

născut în anul 1964, licenţiat în drept, lector superior universitar, Universitatea 

Liberă Internaţională din Moldova. 

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

alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 – o torţă aprinsă, la baza 

căreia este plasată, sub formă de undă, inscripţia „Lege justiţie”. 

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____6____,  Contra ____-____, S-au abţinut ___-____ 

 

 

11. S-A AUDIAT: 

Dl Mihai Buşuleac, membru al Comisiei – La 28 octombrie 2010 dna Burghilă-

Leonte Elena a prezentat la Comisia Electorală Centrală, în conformitate cu art. 13, 

41, 42, 43, 44, 48 alin. (4), 75, 77, 78 din Codul electoral, 65 de liste de subscripţie 

cu 2112 semnături ale susţinătorilor, datele biografice, declaraţia privind 

consimţămîntul de a candida la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii 

Moldova la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010, declaraţia pe 

proprie răspundere despre lipsa interdicţiilor legale/judecătoreşti de a candida şi 

declaraţia 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, din 

darea în arendă a proprietăţii. 
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De asemenea, a prezentat simbolul electoral pe suport electronic şi pe hîrtie 

– o corabie stilizată sub formă de liră, cu o pînză albă, încadrată într-un semioval 

delimitat de 13 stele, sub care este situată, pe o bandă întreruptă, inscripţia „Lenuţa 

Burghilă”. Întreaga compoziţie este amplasată într-un cerc. 

După verificarea documentelor depuse, s-a constatat că dna Burghilă-Leonte 

Elena este cetăţeană a Republicii Moldova cu domiciliul permanent în ţară şi are 

dreptul de a fi aleasă în organul legislativ. Listele de subscripţie s-au întocmit 

conform prevederilor art. 42 şi 78 din Codul electoral. Totodată, în procesul 

verificării listelor au fost depistate unele încălcări ale legislaţiei în vigoare, ceea ce 

a condus la excluderea a 65 de semnături ale susţinătorilor, rămînînd valabile  2047 

de semnături. 

În conformitate cu art. 13, 18, 26, 41, 42, 43, 44, 48 alin. (4), 75, 77 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 dna Burghilă-Leonte Elena, domiciliată în mun. Chişinău, născută 

în anul 1967, interpret de muzică uşoară şi jazz, pedagog, preşedinte, Asociaţia 

„EuroMoldovaArt”. 

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

alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 – o corabie stilizată sub 

formă de liră, cu o pînză albă, încadrată într-un semioval delimitat de 13 stele, sub 

care este situată, pe o bandă întreruptă, inscripţia „Lenuţa Burghilă”. Întreaga 

compoziţie este amplasată într-un cerc. 

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____6___,  Contra ____-____, S-au abţinut ___-_____ 

 

 

Dl Vasile Gafton a intrat în sala de şedinţe. 

 

 

12. S-A AUDIAT: 

Dl Victor Kosteţki, membru al Comisiei - La 28 octombrie 2010 dna Axenova 

Natalia a prezentat Comisiei Electorale Centrale, în conformitate cu art. 13, 41, 42, 

43, 44, 48 alin. (4), 75, 77, 78 din Codul electoral, 64 liste de subscripţie cu 2349 

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 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.  



 14 

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

electoral în actualul scrutin parlamentar – un pentagon, în interiorul căruia este un 

bărbat şi o femeie, ţinînd de mînă un băieţel şi o fetiţă.  

În urma verificării documentelor depuse, s-a constatat că dna Axenova 

Natalia este cetăţean al Republicii Moldova, cu domiciliul permanent în ţară, avînd 

dreptul de a fi ales în organul legislativ. Listele de subscripţie au fost întocmite 

conform prevederilor art. 42 şi 78 din Codul electoral. În procesul verificării 

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

la excluderea a 111 de semnături ale susţinătorilor, rămînînd valabile 2238 de 

semnături. 

În conformitate cu art. 13, 18, 26, 41, 42, 43, 44, 48 alin. (4), 75, 77 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 dna Axenova Natalia, domiciliată în mun. Chişinău, a.n. 1966, 

economist, jurist, temporar neangajată în cîmpul muncii. 

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

alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 – un pentagon, în 

interiorul căruia este un bărbat şi o femeie, ţinînd de mînă un băieţel şi o fetiţă.  

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

AU VOTAT: 

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

 

 

13. S-A AUDIAT: 

Dl Pavel Midrigan, membru al Comisiei - La 28 octombrie 2010 dl Banari 

Sergiu a prezentat Comisiei Electorale Centrale, în conformitate cu art. 13, 41, 42, 

43, 44, 75, 77 şi 78 din Codul electoral, 66 liste de subscripţie cu 2511 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 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.  

Verificînd documentele depuse, s-a constatat că dl Banari Sergiu este 

cetăţean al Republicii Moldova, cu domiciliul permanent în ţară, avînd dreptul de a 

fi ales în organul legislativ. Listele de subscripţie au fost întocmite conform 

prevederilor art. 42 şi 78 din Codul electoral. În procesul verificării listelor, au fost 

depistate unele încălcări ale legislaţiei în vigoare, ceea ce a condus la excluderea a 

438 de semnături ale susţinătorilor, rămînînd valabile 2031 semnături. 
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În conformitate cu art. 13, 18, 26, 41, 42, 43, 44, 75, 77 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 Banari Sergiu, domiciliat în mun. Bălţi, a.n. 1980, marchetolog, 

magistru în politologie, director, SRL „Varianta”, mun. Bălţi.  

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

AU VOTAT: 

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

 

Dl Eugeniu Ştirbu – a anunţat că pentru alegerile parlamentare din 28 noiembrie 

s-au înregistrat 40 de concurenţi electorali, dintre care 20 sunt partide politice şi 20 

– candidaţi independenţi. A menţionat că azi au fost înregistraţi ultimii 13 

concurenţi electorali. 

 

14. 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 de 2 

noiembrie 2010 rapoartele financiare au fost depuse de către următorii concurenţi 

electorali: 

- Partidul Liberal Democrat din Moldova, înregistrat conform hotărîrii 

Comisiei Electorale Centrale nr.3656 din 15 octombrie 2010; 

- Pleşca Valeriu, candidat independent, înregistrat conform hotărîrii Comisiei 

Electorale Centrale nr.3667 din 19 octombrie 2010; 

- Partidul Conservator, înregistrat conform hotărîrii Comisiei Electorale 

Centrale nr.3668 din 19 octombrie 2010. 

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

cheltuielile raportate corespund cu datele trimise de băncile unde au fost deschise 

conturile „Fond electoral” ale participanţilor. 

În conformitate cu art. 18, 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 

participanţilor (Informaţia generalizatoare asupra acestora se anexează). 

2.  Se aprobă raportul financiar privind veniturile şi cheltuielile concurenţilor 

electorali în campania electorală pentru alegerile parlamentare anticipate din 28 

noiembrie 2010 la venituri în sumă de 2 988 710 lei şi la cheltuieli în sumă de 

2 983 650,99 lei, conform situaţiei la data de 2 noiembrie 2010. 

3. Prezenta hotărîre intră in vigoare la data adoptării. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____7___,  Contra ____-____, S-au abţinut ___-_____ 
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15. S-A AUDIAT: 

Dl Pavel Midrigan, membru al Comisiei - Partidul Conservator a depus la 

Comisia Electorală Centrală  procesul-verbal al şedinţei Consiliului Republican al 

partidului din 29 octombrie 2010, prin care a retras 4 persoane din lista 

candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru 

alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010. 

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 Conservator, înregistrată prin hotărîrea Comisiei 

Electorale Centrale nr. 3668 din 19 octombrie, după cum urmează: 

- se exclud candidaturile dlor Sajin Ion (nr. 6), Gheorghica Igor (nr. 21), 

Şchiopu Tudor (nr. 45) şi Smolevschi Veaceslav (nr. 55). 

- numerotarea poziţiilor din listă se schimbă în conformitate cu modificările 

operate.  

          2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

AU VOTAT: 

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

 

 

16. S-A AUDIAT: 

Dl Pavel Midrigan, membru al Comisiei - La 1 noiembrie 2010 dna Laguta 

Maia, candidat independent la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii 

Moldova, a înaintat Comisiei Electorale Centrale, conform art. 15, 38 alin. (3) şi 48 

alin. (4) din Codul electoral, două demersuri, prin care solicită confirmarea dlui 

Spiridonov Evgheni în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ în 

Comisia Electorală Centrală şi înregistrarea simbolului său electoral – cifra 25, 

conturată în alb, în interiorul unui patrat negru. 

În conformitate cu art. 15, 18, 26, 38 alin. (3) şi 48 alin. (4) 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 Spiridonov Evgheni din partea dnei Laguta Maia, 

candidat independent la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, pe 

perioada campaniei electorale pentru alegerile parlamentare anticipate din 28 

noiembrie 2010. 

           2. Se înregistrează simbolul electoral electoral pentru imprimare în buletinul 

de vot la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 – cifra 25, 

conturată în alb, în interiorul unui patrat negru. 

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 
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AU VOTAT: 

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

 

 

17. S-A AUDIAT: 

Dl Iurie Ciocan, secretar al Comisiei - În conformitate cu art.18, 26, 38 alin. (3) 

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

Centrală HOTĂRĂŞTE: 

         1. Se confirmă dna Odobescu Ludmila în calitate de persoană responsabilă de 

finanţe (trezorier) din partea Mişcării Social-Politice a Romilor din Republica 

Moldova pe perioada campaniei electorale pentru organizarea şi desfăşurarea 

alegerilor parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010. 

 

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

AU VOTAT: 

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

 

 

18. S-A AUDIAT: 

Dl Pavel Midrigan, membru al Comisiei - În conformitate cu art. 18, 26, 38 alin. 

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

Centrală HOTĂRĂŞTE: 

 

         1. Se confirmă dna Mocanu Angela în calitate de persoană responsabilă de 

finanţe (trezorier) din partea Partidului Politic Partidul Ecologist “Alianţa Verde” 

din Moldova pe perioada campaniei electorale pentru organizarea şi desfăşurarea 

alegerilor parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010. 

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

AU VOTAT: 

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

 

 

19. S-A AUDIAT: 

Dl Pavel Midrigan, membru al Comisiei - Reprezentantul în Comisia Electorală 

Centrală a concurentului electoral Partidul Comuniştilor din Republica Moldova, 

dl Vadim Moţarschi, a depus pe data de 1 noiembrie curent o contestaţie. Aceasta a 

fost înregistrată cu nr. AP2010-9/24. 

Prin aceasta se contestă unele încălcări ale legislaţiei electorale comise de 

către Consiliul electoral al circumscripţiei electorale raionale Hînceşti nr.20 (în 

continuare CECER Hînceşti nr.20).  
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Potrivit contestatarului, CECER Hînceşti nr. 20 a refuzat prin hotărîre 

includerea în cadrul componenţei birourilor electorale ale secţiilor de votare a 

candidaţilor desemnaţi de către PCRM. 

Reprezentantul PCRM solicită: 

- anularea hotărîrii CECER Hînceşti nr. 20 în partea ce ţine de refuzul 

de a include în componenţa birourilor electorale ale secţiilor de 

votare din circumscripţia electorală raională Hînceşti a candidaţilor 

desemnaţi de către PCRM; 

- obligarea CECER Hînceşti nr. 20 de a include aceşti candidaţi (lista 

candidaţilor se anexează). 

Analizînd contestaţia depusă Comisia Electorală Centrală constată 

următoarele. 

La data de 29 octombrie 2010 CECER Hînceşti nr. 20 a adoptat hotărîrea 

nr.5 “Cu privire la desemnarea candidaturilor pentru funcţia de membru cu drept 

de vot deliberativ în componenţa birourilor electorale ale secţiilor de votare al 

raionului Hînceşti din partea CR Hînceşti al PCRM” prin care s-a constatat că lista 

candidaţilor pentru componenţa birourilor electorale ale secţiilor de votare în 

această circumscripţie din partea PCRM a fost depusă cu întîrziere şi anume pe 

data de 27.10.2010, termenul limită fiind 25.10.2010. Astfel, prin această hotărîre 

CECER Hînceşti nr. 20 a decis respingerea listei de candidaţi desemnaţi de către 

PCRM pentru funcţia de membru în cadrul birourilor electorale ale secţiilor de 

votare din circumscripţia electorală raională Hînceşti. 

Examinînd conţinutul hotărîrii şi decizia luată prin aceasta Comisia constată 

că potrivit Codului electoral temei pentru adoptarea unei astfel de hotărîri nu 

există. Astfel, legislaţia nu prevede adoptarea  hotărîrii în vederea respingerii sau 

admiterii listelor candidaturilor depuse din partea partidelor reprezentate în 

Parlament în componenţa birourilor electorale ale secţiilor de votare.  

Fiind adoptată a astfel de hotărîre Comisia consideră necesar a o anula în 

partea ce ţine de respingerea listei candidaturilor în birourile electorale din partea 

PCRM şi de completarea numărului necesar de candidaturi de către Consiliile 

locale. 

La fel, s-a constatat că PCRM a prezentat lista candidaturilor pîna la 

adoptarea hotărîrii de constituire a birourilor electorale ale secţiilor de votare. 

Reieşind din faptul că concurentul electoral PCRM  a propus candidaturile sale în 

componenţa birourilor electorale, la data de 27.10.2010, iar CECER Hînceşti nr. 20 

a adoptat la 29.10.2010 hotărîrea nr.6 “Cu privire la constituirea birourilor 

electorale ale secţiilor de votare în circusmcripţia electorală raională Hînceşti 

nr.20”, Comisia consideră necesar a interveni prin modificarea şi completarea 

acestei hotărîri prin excluderea candidaturilor din partea consiliilor locale care au 

substituit candidaturile din partea PCRM şi, respectiv, includerea candidaţilor 

desemnaţi de către PCRM în componenţa birourilor electorale ale secţiilor de 

votare din cadrul circumscripţiei electorale raionale Hînceşti nr.20. 
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AU LUAT CUVÎNTUL:  

 

Dl Vadim Moţarschi, reprezentantul PCRM – a susuţinut cele expuse în 

contestaţie. A menţionat că a fost depăşit termenul din cauza defecţiunior tehnice. 

Dl Pavel Midrigan – l-a întrebat pe dl Moţarschi dacă PCRM a oferit 

explicaţii în scris referitor la aceasta. 

Dl Vadim Moţarschi, reprezentantul PCRM – a menţionat că a depus astfel 

de explicaţii, însă nu s-a ţinut cont de acestea. 

Dl Vasile Gafton – a susţinut că PCRM a depus tardiv candidaturile la 

Consiliul electoral de circumscripţie Hînceşti, de aceea nu au fost incluşi în 

componenţa birourilor electorale. 

Dl Nicolae Gîrbu – a menţionat că astfel de situaţii sînt şi în alte consilii de 

circumscripţii şi că poate era mai bine dacă se deplasa un membru CEC la faţa 

locului. A propus revizuirea hotărîrii Consiliului electoral de circumscripţie 

Hînceşti, dar nu anularea acesteia. 

Dl Iurie Ciocan – a precizat că s-a încercat rezolvarea acestei situaţii pe cale 

amiabilă, cum de altfel s-a procedat şi în celelalte 7 consilii electorale de 

circumscripţii. Se riscă ca birourile să nu se convoace la timp, iar calitatea 

procesului electoral poate să sufere. A menţionat că din cauza unor astfel de 

hotărîri, opoziţia parlamentară nu va fi reprezentată în cadrul birourilor electorale, 

ceea ce organismele internaţionale nu vor trece cu vederea. 

Dl Roman Andrieş, reprezentantul PL – a menţionat că aceeaşi situaţie se 

atestă şi în consiliul electoral de circumscripţie Rezina, care nu doreşte să includă 

candidaturile PL în cadrul birourilor electorale, invocînd aceleaşi motive de 

întîrziere. 

Dl Mihai Buşuleac – a specificat că întîrzierea nu este atît de mare şi a 

propus anularea în partea ce ţine de respingerea listei candidaturilor în birourile 

electorale din partea PCRM. 

Dl Pavel Midrigan – a acceptat propunerea dlui M. Buşuleac. 

 

 

S-A HOTĂRÎT:     

Reieşind din cele examinate şi în conformitate cu art. 18, 26, 29, 65-67 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: 

2. Se admite parţial contestaţia nr. AP2010 – 9/24 a reprezentantului 

concurentului electoral Partidul Comuniştilor din Republica Moldova la 

Comisia Electorală Centrală, dl Vadim Moţarschi. 

3. Se anulează punctul 2 din hotărîrea nr.5 “Cu privire la desemnarea 

candidaturilor pentru funcţia de membru cu drept de vot deliberativ în 

componenţa birourilor electorale ale secţiilor de votare al raionului 

Hînceşti din partea CR Hînceşti al PCRM” a CECER Hînceşti nr. 20. 
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4. Se modifică şi se completează hotărîrea nr.6 “Cu privire la constituirea 

birourilor electorale ale secţiilor de votare în circumscripţia electorală 

raională Hînceşti nr.20” a CECER Hînceşti nr. 20 prin: 

- excluderea candidaturilor din partea consiliilor locale care au 

substituit candidaturile din partea PCRM (ultima persoană din rezervă 

consiliului local - o candidatură din fiecare birou electoral); 

- includerea candidaturilor din partea PCRM în componenţa birourilor 

electorale ale secţiilor de votare din circumscripţia electorală raională 

Hînceşti nr.20, conform listei de candidaturi anexate 

(nr.198/AZ/27.10.2010). 

5. Se remite prezenta hotărîre şi lista anexată Consiliului electoral al 

circumscripţiei electorale raionale Hînceşti nr.20.  

6. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

  

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____5___,  Contra ____1____, S-au abţinut ___1_____ 

 

 

Dl Iurie Ciocan şi dl Pavel Midrigan au ieşit din sala de şedinţe. 

 

20. S-A AUDIAT: 

Dl Vasile Gafton, membru al Comisiei - Prin demersul din 27 octombrie 2010 

adresat Comisiei Electorale Centrale, Partidul Politic „Alianţa MOLDOVA 

NOASTRĂ” a solicitat, conform art. 45 din Codul electoral, înregistrarea a 529 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 529 de persoane de încredere din partea Partidului Politic 

„Alianţa MOLDOVA NOASTRĂ” la alegerile parlamentare anticipate din 28 

noiembrie 2010 (lista se anexează). 

  2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____5___,  Contra ________, S-au abţinut ________ 

 

 

Prin consensul membrilor CEC s-a decis ca această hotărîre să fie semnată de 

către dl Nicolae Gîrbu, membru. 

 

Dl Iurie Ciocan a intrat în sala de şedinţă. 

 

 



 21 

21. S-A AUDIAT: 

Dl Vasile Gafton, membru al Comisiei - Consiliul electoral al circumscripţiei 

electorale raionale Briceni nr. 6 propune Comisiei Electorale Centrale degrevarea 

de atribuţiile de la locul de muncă permanent pe perioada activităţii în componenţa 

consiliului electoral a dlui  Gonciariuc Serghei, membru, în urma revenirii dlui 

Navroţchi Eugeniu, vicepreşedinte al consiliului, la locul de muncă permanent.   

  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. Revine, cu începere  de la data de 25 octombrie 2010, la locul de muncă 

permanent dl Navroţchi Eugeniu, vicepreşedinte al Consiliului electoral al 

circumscripţiei electorale raionale Briceni nr. 6, degrevat prin hotărîrea nr. 3636 

din 12 octombrie 2010.  

  2. Se degrevează, cu începere de la data de 2 noiembrie 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 Briceni 

nr. 6 dl Gonciariuc Serghei, membru”; 

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____6___,  Contra ________, S-au abţinut ________ 

 

 

22. S-A AUDIAT: 

Dl Iurie Ciocan, secretar al Comisiei - Prin demersul din 1 noiembrie 2010 

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

conform art. 45 din Codul electoral, înregistrarea a 20 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 20 de persoane de încredere din partea Partidului 

Democrat din Moldova la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 

(listele se anexează). 

  2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____6___,  Contra ________, S-au abţinut ________ 

 

 

23. 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 
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de atribuţiile de la locul de muncă permanent şi termenul degrevării la alegerile 

parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010”, modificată prin hotărîrea nr. 3725 

din 29 octombrie 2010 şi în baza propunerilor înaintate de Consiliul electoral al 

circumscripţiei electorale municipale Bălţi nr. 2 şi Consiliul electoral al 

circumscripţiei electorale raionale Străşeni nr. 30, Comisia Electorală Centrală 

HOTĂRĂŞTE: 
 

1. Se degrevează, cu începere de la data de 2 noiembrie 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:            

  dl Ciobanu Ion, vicepreşedintele Consiliului electoral al circumscripţiei 

electorale municipale Bălţi nr.2; 

      dna Placinta Irina, secretarul Consiliului electoral al circumscripţiei 

electorale raionale Străşeni nr.30. 

  2. Se convoacă, cu începere de la data de 2 noiembrie pînă la 30 noiembrie 

2010 inclusiv, pe perioada activităţii în componenţa Consiliului electoral al 

circumscripţiei electorale municipale Bălţi nr.2 dl Cebotari Iurcic, preşedinte. 

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____6___,  Contra ________, S-au abţinut ________ 

 

 

24. S-A AUDIAT: 

Dl Iurie Ciocan, secretar al Comisiei - Pe 29 octombrie 2010 la Comisia 

Electorală Centrală a parvenit decizia Consiliului municipal Bălţi cu privire la 

desemnarea dnei Derevenco Ludmila pentru funcţia de membru cu drept de vot 

deliberativ în componenţa Consiliului electoral al circumscripţiei electorale 

municipale Bălţi nr. 2. Funcţia dată a devenit vacantă  în urma demisiei dnei Mazur 

Marina, membru al consiliului electoral de circumscripţie.  

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

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se modifică hotărîrea nr. 3580 din 8 octombrie 2010 „Cu privire la 

constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale municipale Bălţi nr. 

2”, cu modificările ulterioare, după cum urmează: 

- se exclude din componenţa consiliului electoral de circumscripţie dna 

Mazur Marina;  

- se include în componenţa consiliului electoral de circumscripţie, dna 

Derevenco Ludmila, pedagog, şef, secţia administraţie publică, din partea 

Consiliului municipal Bălţi.  

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 
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AU VOTAT: 

Pentru  ____6___,  Contra ________, S-au abţinut ________ 

 

 

25. S-A AUDIAT: 

Dl Iurie Ciocan, secretar al Comisiei - Ambasada Georgiei în România şi 

Republica Moldova a înaintat la Comisia Electorală Centrală un demers privind 

acreditarea a 2 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 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 dnii Levan Metreveli şi Nikoloz Iashvili (cetăţeni ai 

Georgiei) în calitate de observatori internaţionali din partea Ambasadei Georgiei în 

România şi Republica Moldova, în vederea monitorizării alegerilor parlamentare 

anticipate din 28 noiembrie 2010. 

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  ____6___,  Contra ________, S-au abţinut ________ 

 

 

26. S-A AUDIAT: 

Dl Iurie Ciocan, secretar al Comisiei - Comisia Electorală Centrală a Georgiei a 

înaintat Comisiei Electorale Centrale un demers privind acreditarea a 3 persoane în 

calitate de experţi electorali internaţionali la alegerile 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 experţi electorali internaţionali dnii Davit 

Kirtadze, Gizo Mtchedlidze şi Tamaz Sharmanashvili (cetăţeni ai Georgiei) din 

partea Comisiei Electorale Centrale a Georgiei la alegerile parlamentare anticipate 

din 28 noiembrie 2010. 

 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 
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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  ____6___,  Contra ________, S-au abţinut ________ 

 

27. S-A AUDIAT: 

Dl Iurie Ciocan, secretar al Comisiei - Asociaţia obştească „PROMO-LEX” a 

înaintat Comisiei Electorale Centrale un demers privind acreditarea a 468 de 

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 468 de 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, 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  ____6___,  Contra ________, S-au abţinut ________ 

 

 

28. S-A AUDIAT: 

Dl Iurie Ciocan, secretar al Comisiei - La 28 octombrie 2010 dl Andrei Volentir, 

reprezentantul Partidului Democrat din Moldova în Comisia Electorală Centrală, a 

depus o contestaţie în care solicită: 

- constatarea încălcării dispoziţiilor pct. 20 din Regulamentul privind 

reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare anticipate din 28 

noiembrie 2010 în mijloacele de informare în masă în Republica Moldova de 

către concurentul electoral Partidul Comuniştilor din Republica Moldova şi 

atenţionarea acestuia asupra necesităţii respectării lor; 

- interzicerea difuzării spotului electoral contestat la orice post de 

televiziune. 
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Contestaţia a fost înregistrată la Comisia Electorală Centrală sub nr. AP2010-

9/21 din 28 octombrie 2010. 

În motivarea contestaţiei se arată că Partidul Comuniştilor din Republica 

Moldova a contractat un şir de posturi de televiziune în vederea difuzării unui spot 

electoral, care conţine imagini video cu fragmente dintr-un interviu pe care l-a 

acordat dl Marian Lupu, în decembrie 2009, mai multor jurnalişti de la cîteva 

posturi de televiziune şi radio.  

În opinia contestatarului, utilizarea de către concurentul electoral PCRM a 

unor fragmente din acest interviu şi contrapunerea lor cu alte fragmente dintr-o 

serie de interviuri şi reportaje televizate, avîndu-l ca protagonist pe dl Mihai 

Ghimpu, au scopul de a manipula opinia telespectatorului. Astfel, consideră 

autorul contestaţiei, sensul iniţial al materialului video respectiv este denaturat 

intenţionat, întrucît fragmentele din interviul dlui M. Lupu nu au nici o legătură cu 

fragmentele în care apare dl M. Ghimpu.  

La fel, contestatarul menţionează că materialele de arhivă utilizate în spotul 

electoral contestat, contrar pct. 20 din Regulamentul sus-menţionat, nu conţin 

menţiunea video sau audio „Arhiva”, iar materialele respective nu pot fi utilizate în 

cazul în care denaturează sensul lor iniţial. 

La data de 1 noiembrie 2010 dl Vadim Moţarschi, reprezentantul PCRM în 

Comisia Electorală Centrală, a depus o referinţă, prin care solicită respingerea 

contestaţiei nr. AP 2010-9/21 din 28 octombrie 2010, ca fiind neîntemeiată. 

În motivarea sa autorul referinţei afirmă că spotul electoral contestat, atît 

versiunea în limba de stat, cît şi cea rusă, conţine în partea dreaptă de jos menţiunea 

„Arhiva”.  

Totodată, dl V. Moţarschi susţine că materialele de arhivă utilizate în spotul 

electoral contestat nu denaturează sensul lor iniţial, întrucît acesta reflectă cu 

exactitate  declaraţiile acordate de către liderul PDM.  

După examinarea contestaţiei şi materialului anexat la aceasta, Comisia 

Electorală Centrală a stabilit următoarele. 

Potrivit art. 47 alin. (1) din Codul electoral, cetăţenii Republicii Moldova, 

partidele şi alte organizaţii social-politice, blocurile electorale, candidaţii şi 

persoanele de încredere ale candidaţilor au dreptul de a supune discuţiilor libere şi 

sub toate aspectele programele electorale ale concurenţilor electorali, calităţile 

politice, profesionale şi personale ale candidaţilor. 

În conformitate cu pct. 20 din Regulamentul privind reflectarea campaniei 

electorale la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 în 

mijloacele de informare în masă în Republica Moldova, aprobat prin hotărîrea 

CEC nr. 3614 din 8 octombrie 2010, utilizarea materialelor de arhivă va fi însoţită 

de menţiunea video sau audio „Arhiva”. Materialele respective nu pot fi utilizate în 

cazul în care denaturează sensul lor iniţial. În sensul prezentului Regulament se 

califică material de arhivă orice material pe suport video, audio sau pe hîrtie care s-

a produs pînă la începerea perioadei electorale. 

În urma analizei spotului publicitar contestat, Comisia Electorală Centrală a 

stabilit că acesta conţine secvenţe din cadrul mai multor evenimente: fragmente din 

interviurile acordate de dnii M. Ghimpu şi M. Lupu, imagini înregistrate în incinta 
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sălii în cadrul căreia se desfăşoară şedinţele Parlamentului, precum şi momente din 

cadrul unor întîlniri, conferinţe în care apare imaginea dlui M. Ghimpu. 

Comisia Electorală Centrală menţionează că spotul electoral contestat 

reprezintă o compilaţie  constituită din secvenţe difuzate de către mai multe instituţii 

mass-media din cadrul unor evenimente reale desfăşurate pînă la începerea 

perioadei electorale, la care au participat dnii M. Ghimpu şi M. Lupu. 

De asemenea, Comisia Electorală Centrală constată că acesta conţine materiale 

de arhivă, însoţite de menţiunea video „Arhiva” în colţul de jos, partea dreaptă a 

imaginii, iar utilizarea lor în cadrul spotului electoral contestat  nu denaturează 

sensul lor iniţial, întrucît reflectă nişte evenimente reale. 

În aceste condiţii, Comisia Electorală Centrală relevă că PCRM prin difuzarea 

materialului electoral publicitar contestat nu a încălcat pct. 20 din Regulamentul 

sus-menţionat, sub aspectul invocat în contestaţie.  

Prin urmare, Comisia Electorală Centrală consideră că publicitatea electorală 

difuzată, la solicitarea  PCRM, de către instituţiile mass-media, corespunde 

prevederilor art. 47 alin. (1) din Codul electoral şi pct. 20 din regulamentul sus-

menţionat. 

 

AU LUAT CUVÎNTUL: 

 

Dl Andrei Volentir, reprezentantul PDM – a susţinut cerinţele pe care le-a 

expus în contestaţie. 

Dl Vadim Moţarschi, reprezentantul PCRM – consideră că contestaţia este 

neîntemeiată şi cere respingerea acesteia. 

Dl Vasile Gafton – a întrebat reprezentantul PCRM care este scopul acestui 

spot electoral atunci a inclus şi imaginea dlui M. Ghimpu. Consideră că acesta nu 

este conform art. 47 alin. (1) din Codul electoral. 

Dl Vadim Moţarschi, reprezentantul PCRM – a precizat că art. 47 alin. (1) 

din Codul electoral prevede dreptul de a supune discuţiilor libere şi sub toate 

aspectele programele electorale ale concurenţilor electorali, calităţile politice, 

profesionale şi personale ale candidaţilor. 

Dl Nicolae Gîrbu – a întrebat reprezentantul PDM prin ce se denaturează 

interviul cu dl M. Lupu. 

Dl Andrei Volentir, reprezentantul PDM – a precizat că fragmentele din 

interviul dlui M. Lupu nu au nici o legătură cu fragmentele în care apare dl M. 

Ghimpu, în cadrul interviului nu se pot auzi întrebările puse dlui M. Lupu. 

Dl Vasile Gafton – a întrebat cum se va examina contestaţia dacă şi PL va 

depune o astfel de contestaţie. Astăzi există o contestaţie care urmează a fi 

examinată şi adoptată o decizie. 

Dl Iurie Ciocan – a specificat că materialul respectiv este examinat în limita 

solicitărilor din contestaţie. Consideră că în spot se contrapun două declaraţii 

făcute de către două persoane publice. 

Dl Roman Andrieş, reprezentantul PL – susţine contestaţia depusă de către 

dl A. Volentir şi a declarat că mîine va depune, de asemenea, o astfel de contestaţie 

pentru că este afectată imagimea dlui  M. Ghimpu. 
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Dl Nicolae Gîrbu – în urma celor spuse de către reprezentantul PL, a propus 

amînarea examinării contestaţiei pentru şedinţa următoare. 

Dl Iurie Ciocan – a menţionat că dacă PL va depune o contestaţie, aceasta se 

va examina conform legislaţiei sub alte aspecte, invocate de concurentul electoral 

respectiv. În prezent PL nu a depus o astfel de contestaţie. 

Dl Vasile Gafton – susţine propunerea dlui N. Gîrbu.  

Dl  Vadim Moţarschi, reprezentantul PCRM – a precizat că la moment există 

numai o singură contestaţie care trebuie examinată.  

Dl Andrei Volentir, reprezentantul PDM – consideră că declaraţia 

reprezentantului PL poate fi considerată o contestaţie verbală, iar în procesul-

verbal al şedinţei se poate menţiona aceasta. 

Dl Eugeniu Ştirbu – a menţionat că contestaţia se depune şi se înregistrează, 

aşa cum prevede legislaţia electorală, însă nu verbal. Art. 66 din Codul electoral 

prevede că acţiunile/inacţiunile concurenţilor electorali pot fi contestate la organul 

electoral în termen de 3 zile calendaristice de la data săvîrşirii acţiunii/identificării 

inacţiunii sau adoptării hotărîrii. 

Dl Iurie Ciocan – susţine că dacă contestaţia era examinată sub aspectul art. 

65 alin. (1) din Codul electoral, aceasta trebuia respinsă ca tardivă, însă aceasta a 

fost examinată sub alte aspecte.  A propus să fie supus votului proiectul de hotărîre 

cu următoarea rezoluţie: 

Pentru considerentele expuse şi în conformitate cu art. 18, 26, 47, 65-67 din 

Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, pct. 20 din Regulamentul 

privind reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare anticipate din 

28 noiembrie 2010 în mijloacele de informare în masă în Republica Moldova, 

aprobat prin hotărîrea CEC nr. 3614 din 8 octombrie 2010, 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 respinge contestaţia nr. AP2010-9/21 din 28 octombrie 2010 a dlui 

Andrei Volentir, reprezentantul Partidului Democrat din Moldova în Comisia 

Electorală Centrală, ca fiind neîntemeiată. 

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

Dl Eugeniu Ştirbu supune votului proiectul de hotărîre. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____3___,  Contra ____-____, S-au abţinut ____3____ 

 

Examinarea proiectului de hotărîre este amînat pentru şedinţa următoare. 

 

 

Diverse. 
 

Dl Andrei Volentir, reprezentantul PDM a anunţat că a depus un demers privind 

modificarea Regulamentului privind finanţarea campaniilor electorale şi a 
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partidelor politice, care care contravine Legii cu privire la protecţia datelor cu 

caracter personal. A solicitat respectuos scoaterea de pe site-ul oficial al CEC 

rapoartele financiare ale concurenţilor electorali aprobate la şedinţa precedentă a 

Comisiei. A precizat că aceste rapoarte financiare conţin date cu caracter personal 

ale deponenţilor concurenţilor electorali, şi anume este indicat domiciliul acestora. 

Dl Iurie Ciocan a menţionat că referitor la aceasta s-a procedat conform art. 38 

alin. (1) lit. c) care prevede că informaţia despre veniturile şi cheltuielile 

concurenţilor electorali se plasează pe pagina web a Comisiei Electorale Centrale 

în termen de 24 de ore de la primire şi va conţine informaţii de identificare a 

persoanei fizice sau juridice care a donat/cheltuit mijloacele, suma acestora şi 

numerele actelor financiare de evidenţă. Totoadată, a menţionat că datele din 

buletinul de identitate nu sunt confidenţiale. 

 

Dl Veaceslav Bantea-Croitorul, reprezentantul PSD a informat că postul de 

radio „Vocea Basarabiei” şi a solicitat Comisiei să ia atitudine faţă de programul 

de emisie electorală care nu este unul adecvat. 

Dl Iurie Ciocan a sugerat acestuia să se adreseze Consiliului Coordonator al 

Audiovizualului, pentru că este de competenţa CCA.  

 

 

Dl Eugeniu Ştirbu a anunţat închisă şedinţa Comisiei. 

 

 

Preşedintele  

Comisiei Electorale Centrale                                             Eugeniu ŞTIRBU 

 

Secretarul 
Comisiei Electorale Centrale                                             Iurie CIOCAN 
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