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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. 288 

din 05.11.2010, 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 motivat. 

 

AU VOTAT: 

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

 

 

Dl Eugeniu Ştirbu supune votului proiectul ordinii de zi. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____7____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 
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ORDINEA DE ZI: 

 

1. Cu privire la stabilirea ordinii de înscriere a concurenţilor  

electorali în buletinul de vot pentru alegerile Parlamentului Republicii 

Moldova din 28 noiembrie 2010 

     Raportor: Iurie Ciocan 

2. Despre mersul executării hotărîrii nr. 3690 din 22 octombrie 2010 „Cu 

privire la responsabilităţile suplimentare ale unor autorităţi ale 

administraţiei publice centrale şi altor instituţii ce ţin de asigurarea 

desfăşurării în bune condiţii a alegerilor parlamentare anticipate din 28 

noiembrie 2010” 

     Raportor: Eugeniu Ştirbu  

3. Cu privire la modificarea Listei candidaţilor pentru funcţia de deputat în 

Parlamentul Republicii Modova  pentru alegerile parlamentare anticipate 

din 28 noiembrie 2010 din partea Mişcării Social-Politice a Romilor din 

Republica Moldova,  înregistrată  prin  hotărîrea  nr. 3704 din  26 

octombrie 2010 şi înlocuirea reprezentantului cu drept de vot consultativ în 

Comisia Electorală Centrală 

     Raportor: Iurie Ciocan 

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

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

5 noiembrie 2010 

     Raportor: Eugeniu Ştirbu  

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

Popular Creştin Democrat 

     Raportor: Nicolae Gîrbu 

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

Politic Partidul Liberal 

     Raportor: Nicolae Gîrbu  

7. Cu privire la înregistrarea persoanelor de încredere din partea candidatului 

independent la funcţia de deputat în Parlament, dl Nazarenco Evgheni 

        Raportor: Victor Kosteţki 

8. Cu privire la înregistrarea persoanelor de încredere din partea candidatului 

independent la funcţia de deputat în Parlament, dnei Cuşnir Valentina 

     Raportor: Nicolae Gîrbu 

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

Comisia Electorală Centrală şi persoanei  responsabile de finanţe 

(trezorierul) din partea dlui Bîrladeanu Afanasie, candidat independent la 

funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova  

     Raportor: Victor Kosteţki      

10. Cu privire la înregistrarea simbolului electoral al dlui Cazac Oleg, candidat 

independent la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova 

     Raportor: Vasile Gafton 
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11. Privind modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 3591 din 8 

octombrie 2010 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al 

circumscripţiei electorale raionale Drochia nr. 14” 

     Raportor: Nicolae Gîrbu 

12. Privind modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 3612 din 8 

octombrie 2010 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al 

circumscripţiei electorale raionale Ungheni  nr. 35” 

     Raportor: Mihai Buşuleac 

13.  Cu privire la acreditarea experţilor electorali internaţionali din partea 

Autorităţii Electorale Permanente a României la alegerile parlamentare 

anticipate din 28 noiembrie 2010 

     Raportor: Iurie Ciocan 

14. Cu privire la acreditarea observatorilor naţionali din partea Asociaţiei 

Obşteşti Centrul de Resurse al Organizaţiilor Neguvernamentale pentru 

Drepturile Omului din Republica Moldova (CReDO) în vederea 

monitorizării alegerilor parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 

     Raportor: Iurie Ciocan 

15. Cu privire la acreditarea observatorilor naţionali din partea Fundaţiei Est-

Europene din Moldova în vederea monitorizării alegerilor parlamentare 

anticipate din 28 noiembrie 2010 

     Raportor: Iurie Ciocan 

16. Cu privire la acreditarea observatorilor naţionali din partea concurentului 

electoral, Partidul Politic „Patrioţii Moldovei”, în secţiile de votare 

constituite în afara Republicii Moldova, pentru monitorizarea alegerilor 

parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 

     Raportor: Iurie Ciocan 

17. Cu privire la acreditarea observatorilor naţionali din partea Asociaţiei 

obşteşti „PROMO-LEX” pentru monitorizarea alegerilor parlamentare 

anticipate din 28 noiembrie 

     Raportor: Iurie Ciocan 

18. Cu privire la acreditarea observatorilor internaţionali din partea Ambasadei 

Ucrainei în Republica Moldova pentru monitorizarea alegerilor 

parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 

     Raportor: Iurie Ciocan 

19. Cu privire la acreditarea experţilor electorali internaţionali din partea 

Comisiei Electorale Centrale a Bosniei şi Herţegovina la alegerile 

parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 

     Raportor: Iurie Ciocan 

20. Cu privire la contestaţiile nr. AP2010 – 9/21 din 28 octombrie  şi nr. 

AP2010– 9/33 din 3 noiembrie 2010 ale dlor Andrei Volentir şi Roman 

Andrieş,  reprezentanţii Partidului Democrat din Moldova şi Partidului 

Politic „Partidul Liberal” în Comisia Electorală Centrală 

    Raportor: Nicolae Gîrbu 
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21. Cu privire la contestaţia AP2010-9/26 din 1 noiembrie 2010 a dlui  Vadim 

Moţarschi, reprezentantul Partidului Comuniştilor din Republica Moldova 

în Comisia Electorală Centrală 

     Raportor: Iurie Ciocan 

22. Cu privire la contestaţia AP2010-9/27 din 1 noiembrie 2010 a dlui  Vadim 

Moţarschi, reprezentantul Partidului Comuniştilor din Republica Moldova 

în Comisia Electorală Centrală  

    Raportor: Nicolae Gîrbu 

23. Cu privire la contestaţia AP2010-9/28 din 28 1 noiembrie 2010 a dlui  

Andrei Volentir, reprezentantul Partidului Democrat din Moldova în 

Comisia Electorală Centrală 

     Raportor: Iurie Ciocan  

24. Cu privire la contestaţia AP2010-9/30 din 2 noiembrie 2010 a dlui  Vadim 

Moţarschi, reprezentantul Partidului Comuniştilor din Republica Moldova 

în Comisia Electorală Centrală  

    Raportor: Pavel Midrigan 

  Diverse 

 

1. S-A AUDIAT: 

Dl Iurie Ciocan, secretar al Comisiei - În baza proceselor-verbale nr. 1 – 13 cu 

privire la ordinea de înscriere în buletinul de vot, întocmite după depunerea actelor 

necesare pentru înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul 

Republicii Moldova şi efectuarea tragerii la sorţi, a fost stabilită ordinea de înscriere în 

buletinul de vot a 40 de concurenţi electorali (conform anexei).  

În conformitate cu art. 18, 26, 48 alin. (3) din Codul electoral nr.1381-XIII 

din 21 noiembrie 1997 şi pct. 16 din Regulamentul cu privire la procedurile de tragere 

la sorţi, aprobat prin hotărîrea nr. 1811 din 5 august 2008, Comisia Electorală Centrală 

HOTĂRĂŞTE: 
 

1. Se stabileşte ordinea de înscriere a concurenţilor electorali în buletinul de 

vot pentru alegerea Parlamentului Republicii Moldova din 28 noiembrie 2010, după 

cum urmează:          

Partidul Naţional Liberal  

Partidul Democrat din Moldova 

Partidul Politic Partidul Liberal 

Partidul „Moldova Unită – Eдиная Молдова” 

Partidul Popular Creştin Democrat  

Partidul Mişcarea Acţiunea Europeană  

Partidul Politic ,,Patrioţii Moldovei’’  

Partidul Politic „PENTRU NEAM ŞI ŢARĂ” 

Partidul Republican din Moldova  

Partidul Politic „Alianţa MOLDOVA NOASTRĂ” 

Partidul Umanist din Moldova 

Partidul Comuniştilor din Republica Moldova 

Partidul Liberal Democrat din Moldova 
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Pleşca Valeriu, candidat independent 

Partidul Conservator 

          Stati Gabriel, candidat independent 

Partidul Popular Republican  

Mişcarea social-politică „RAVNOPRAVIE”  

Partidul Social Democrat  

Stepaniuc Victor, candidat independent 

Mişcarea Social-Politică a Romilor din Republica Moldova 

Nazarenco Evgheni, candidat independent 

Russu Gheorghe, candidat independent 

Partidul Muncii  

Laguta Maia, candidat independent 

          Partidul Politic Partidul Ecologist „Alianţa Verde” din Moldova 

          Ţîmbalist Tatiana, candidat independent 

Cereteu Romeo, candidat independent  

Bîrladeanu Afanasie, candidat independent 

Volneanschi Leonid, candidat independent 

Bolotnicov Oleg, candidat independent 

Cazac Oleg, candidat independent 

Ţaulean Vitalie, candidat independent 

Burghilă-Leonte Elena, candidat independent  

Cuşnir Valentina, candidat independent   

Demian Alexandru, candidat independent 

Iachim Sergiu, candidat independent  

Axenova Natalia, candidat independent   

Lupaşcu Vasile, candidat independent 

Banari Sergiu, candidat independent          

 

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.  

 

AU VOTAT: 

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

 

2. S-A AUDIAT: 

Dl Eugeniu Ştirbu, preşedinte al Comisiei – a propus spre examinare proiectul 

de hotărîre despre mersul executării hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 3690 

din 22 octombrie 2010 „Cu privire la responsabilităţile suplimentare ale unor 

autorităţi ale administraţiei publice centrale şi altor instituţii ce ţin de asigurarea 

desfăşurării în bune condiţii a alegerilor parlamentare anticipate din 28 noiembrie 

2010” 

 

AU LUAT CUVÎNTUL:  

 

Dl Eugeniu Ştirbu – a întrebat reprezentantul MAI dacă a primit sesizări 

referitoare la întîlnirea cu alegătorii de la ASEM. 



 6 

Dl Anatol Rusica, reprezentantul MAI – a menţionat că cunoaşte acest caz, 

iar CEC va fi informat despre acesta. 

  Dl Nicolae Gîrbu – a solicitat ca la fiecare şedinţă a Comisiei să fie prezent 

un reprezentant al MAI pentru a oferi informaţii operative la diferite cazuri.  

 Dl Iurie Ciocan – a întrebat reprezentantul S.A. „Moldtelecom” dacă pentru 

securizarea linei telefonice către organele electorale pot fi utilizate liniile telefonice 

existente deja, pentru că în bugetul CEC nu este planificat conectarea unor linii 

telefonice noi. A solicitat examinarea acestei propuneri.  

 Dl Vadim Moţarschi, reprezentantul PCRM – a întrebat reprezentantul MAI 

dacă s-au aplicat sancţiuni pentru nerespectarea art.50 alin. (2) din Codul 

contravenţional. 

Dl Anatol Rusica, reprezentantul MAI – a menţionat că s-au atestat 15 cazuri 

de afişaj electoral şi de distribuire a materialelor neautorizate.  

Dl Andrei Volentir, reprezentantul PDM – a întrebat reprezentantul MAI 

dacă cunoaşte faptul că sunt accesate datele cu caracter personal ale membrilor 

PDM. 

Dl Anatol Rusica, reprezentantul MAI – a răspuns că nu cunoaşte asemenea 

cazuri, însă va verifica dacă există vreo sesizare. 

 Dl Eugeniu Ştirbu – a menţionat că informaţia prezentată de către autorităţile 

publice centrale pe site-ul CEC. 

 

S-A HOTĂRÎT: 

În conformitate cu art. 18, 22 şi 26 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 

noiembrie 1997, pct. 3 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3690 din 22 

octombrie 2010 „Cu privire la responsabilităţile suplimentare ale unor autorităţi ale 

administraţiei publice centrale şi altor instituţii ce ţin de asigurarea desfăşurării în 

bune condiţii a alegerilor parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010”, Comisia 

Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE: 

1. Se ia act de informaţiile ce ţin de asigurarea desfăşurării în bune condiţii a 

alegerilor parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 prezentate de: 

 

 - Ministerul Economiei;  

- Ministerul Afacerilor Interne; 

- Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene; 

- Serviciul de Informaţii şi Securitate; 

- „Moldtelecom” S.A. 

(informaţiile generalizate se anexează). 

2. Se atenţionează Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor 

şi Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor asupra neprezentării 

informaţiei privind îndeplinirea pct. 3 al hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 

3690 din 22 octombrie 2010 „Cu privire la responsabilităţile suplimentare ale unor 

autorităţi ale administraţiei publice centrale şi altor instituţii ce ţin de asigurarea 

desfăşurării în bune condiţii a alegerilor parlamentare anticipate din 28 noiembrie 

2010” şi se obligă să prezinte informaţiile despre mersul executării hotărîrii 

respective la şedinţa Comisiei Electorale Centrale din 12 noiembrie 2010. 
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3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

AU VOTAT: 

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

 

 

3. S-A AUDIAT: 

Dl Iurie Ciocan, secretar al Comisiei – Mişcarea Social-Politică a Romilor din 

Republica Moldova a depus la Comisia Electorală Centrală  hotărîrea Consiliului 

Politic Naţional nr. 08/2 din 3 noiembrie 2010, prin care au fost retrase 

candidaturile a trei persoane din Lista candidaţilor la funcţia de deputat în 

Parlamentul Republicii Moldova pentru alegerile parlamentare anticipate din 28 

noiembrie 2010, au fost propuse pentru a fi incluse în listă trei persoane, alte trei 

fiind transferate de la un număr la altul. Prin hotărîrea nr.  08/3 din aceeaşi dată a 

fost desemnat în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ al partidului în 

Comisia Electorală Centrală, dl Doroftei Roman în locul dlui Dodon Sergiu.  

 În conformitate cu art. 15, 18, 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 Mişcării Social-Politice a Romilor din Republica Moldova, 

înregistrată prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3704 din 26 octombrie 

2010, după cum urmează: 

se exclud candidaturile dlor Raducan Gheorghe (nr. 22), Pletescu Nicolae 

(nr. 44) şi Creciun Vasile (nr. 55); 

 candidatura dlui Răducan Mihail se transferă de la nr. 15 la nr. 22, a dlui 

Baranciuc Nicolae – de la nr. 20 la nr. 44 şi a dlui Ala Gheorghe Petru – de la nr. 

16 la nr. 55; 

se includ:   

dl Midari Vladimir (nr. 15), domiciliat în mun. Chişinău, a. n. 1958, arhitect, 

director, SRL „VTV-LOCO”, mun. Chişinău; 

dl Dodon Sergiu (nr. 16), domiciliat în mun. Chişinău, a. n. 1982, drept 

public, administrator, SC „Dornat & Com” SRL, mun. Chişinău; 

dl Stanciu Gheorghe (nr. 20), domiciliat în s. Micleuşeni, r-nul Nisporeni, a. 

n. 1970, şofer mecanic, temporar neangajat în cîmpul muncii. 

2. În locul dlui Dodon Sergiu se confirmă în calitate de reprezentant al 

Mişcării Social-Politice a Romilor din Republica Moldova cu drept de vot 

consultativ în Comisia Electorală Centrală pe perioada campaniei, dl Doroftei 

Roman. 

           3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.      

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____7____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 
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4. 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 5 

noiembrie 2010 a fost depus raportul financiar de către concurenul electoral: 

- Gabriel Stati, candidat independent.  

În urma verificării raportului prezentat, s-a constatat că veniturile şi 

cheltuielile raportate corespund cu datele trimise de banca unde a fost deschis 

contul „Fond electoral” al concurentului electoral. 

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 raportul financiar privind veniturile şi cheltuielile raportate. 

2. Se aprobă raportul financiar privind veniturile şi cheltuielile concurentului 

electoral Gabriel Stati, candidat independent, în campania electorală pentru 

alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 la venituri în sumă de 

1 462 813 lei şi la cheltuieli în sumă de 1 445 016,76 lei, conform situaţiei la data 

de 5 noiembrie 2010. 

3. Prezenta hotărîre intră in vigoare la data adoptării. 

 

AU VOTAT: 

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

 

 

5. S-A AUDIAT: 

Dl Nicolae Gîrbu, membru al Comisiei – Prin demersurile din 3 şi 5 noiembrie 

2010 adresate Comisiei Electorale Centrale, Partidul Popular Creştin Democrat a 

solicitat, conform art. 45 din Codul electoral, înregistrarea a 115 persoane de 

încredere la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010.  Demersurile 

sînt întemeiate.  

În conformitate cu art. 18, 26 şi 45 din Codul electoral, Comisia Electorală 

Centrală HOTĂRĂŞTE: 

1. Se înregistrează 115 persoane de încredere din partea Partidului Popular 

Creştin Democrat la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 

(listele se anexează). 

  2. 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 - Prin demersurile din 21 octombrie şi 4 

noiembrie 2010 Partidul Politic Partidul Liberal a solicitat, conform art. 45 din 
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Codul electoral, înregistrarea a 6 persoane de încredere la alegerile parlamentare 

anticipate din 28 noiembrie 2010.  Demersurile sînt întemeiate.  

În conformitate cu art. 18, 26 şi 45 din Codul electoral, Comisia Electorală 

Centrală HOTĂRĂŞTE: 

1. Se înregistrează 6 persoane de încredere din partea Partidului Politic 

Partidul Liberal la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010. 

  2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

   

AU VOTAT: 

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

 

 

7. S-A AUDIAT: 

Dl Victor Kosteţki, membru al Comisiei – La 1 noiembrie 2010 candidatul 

independent la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, dl 

Nazarenco Evgheni, conform art. 45 din Codul electoral, a depus la Comisia 

Electorală Centrală o cerere privind înregistrarea a 6 persoane de încredere în 35 de 

circumscripţii electorale de nivelul doi, la alegerile parlamentare anticipate din 28 

noiembrie 2010.    

În conformitate cu art. 18, 26 şi 45 din Codul electoral, Comisia Electorală 

Centrală HOTĂRĂŞTE: 

1. Se înregistrează 6 persoane de încredere în 35 de circumscripţii electorale 

de nivelul doi din partea candidatului independent la funcţia de deputat în 

Parlamentul Republicii Moldova, dl Nazarenco Evgheni, la alegerile parlamentare 

anticipate din 28 noiembrie 2010. 

  2. 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 4 noiembrie 2010 candidatul 

independent la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, dna Cuşnir 

Valentina, conform art. 45 din Codul electoral, a depus la Comisia Electorală 

Centrală un demers privind înregistrarea a 4 persoane de încredere în 

circumscripţia electorală municipală Chişinău nr. 1 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 4 persoane de încredere în circumscripţia electorală 

municipală Chişinău nr. 1 din partea candidatului independent la funcţia de deputat 

în Parlamentul Republicii Moldova, dna Cuşnir Valentina, la alegerile 

parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010. 

  2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 



 10 

AU VOTAT: 

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

 

9. S-A AUDIAT: 

Dl Victor Kosteţki, membru al Comisiei – La 3 noiembrie 2010 dl Bîrladeanu 

Afanasie, candidat independent la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii 

Moldova,  conform art. 15 şi 38 alin. (3) din Codul electoral, a înaintat la Comisia 

Electorală Centrală un demers prin care solicită confirmarea dlui Fotescu Grigore 

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

Centrală şi a dnei Filip Maria 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 dl Fotescu Grigore în calitate de reprezentant cu drept de vot 

consultativ în Comisia Electorală Centrală şi dna Filip Maria în calitate de 

persoană responsabilă de finanţe (trezorier), din partea dlui Bîrladeanu Afanasie, 

candidat independent la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova,  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 ___-____ 

 

10. S-A AUDIAT: 

Dl Vasile Gafton, membru al Comisiei – La 3 noiembrie 2010 dl Cazac Oleg, 

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

înaintat Comisiei Electorale Centrale un demers, prin care solicită înregistrarea 

simbolului său electoral – o casă, plasată în interiorul unui cerc, avînd în partea de 

jos inscripţia „Casa părintească nu se vinde”.  

 

AU LUAT CUVÎNTUL: 

 

  Dl Pavel Midrigan – a menţionat că sintagma „Casa părintească nu se vinde” 

este denumirea unui cîntec şi reprezintă operă de artă. A întrebat dacă se respectă 

drepturile de autor în acest caz. 

 Dl Vasile Gafton – a specificat că părţile se pot adresa în instanţa de judecată 

dacă va apărea careva litigiu- 

 Dl Mihai Buşuleac – a precizat că este un fapt notoriu că aceste cuvinte îi 

aparţin regretatului Griegore Vieru. A propus amînarea proiectului de hotărîre, 

pentru examinarea demersului sub toate aspectele legale.  

  

Dl Eugeniu Ştirbu – a supus votului propunerea dlui M. Buşuleac. 

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

 

11. S-A AUDIAT: 

Dl Nicolae Gîrbu, membru al Comisiei – Partidul Politic ,,Alianţa MOLDOVA 

NOASTRĂ” solicită Comisiei Electorale Centrale excluderea dlui Şochichiu 

Vasile, prin revocare, din componenţa Consiliului electoral al circumscripţiei 

electorale raionale Drochia nr. 14 şi includerea dnei Digodi Eugenia. 

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 Comisiei Electorale Centrale nr. 3591 din 8 

octombrie 2010 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei 

electorale raionale Drochia nr. 14”, după cum urmează: 

- se exclude din componenţa Consiliului electoral al circumscripţiei 

electorale raionale Drochia nr. 14 dl Şochichiu Vasile;  

- se include în componenţa Consiliului electoral al circumscripţiei electorale 

raionale Drochia nr. 14 dna Digodi Eugenia, pedagog, pensionară, din partea 

Partidului Politic ,,Alianţa MOLDOVA NOASTRĂ”.  

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

AU VOTAT: 

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

 

12. S-A AUDIAT: 

Dl Mihai Buşuleac, membru al Comisiei - În conformitate cu art. 18, 26, 27şi 74 

din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997 şi în baza deciziei 

Consiliului raional Ungheni, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Pct. 1 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3612 din  8 octombrie 

2010 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale 

raionale Ungheni nr. 35”, după poziţia 7) se completează cu două noi poziţii, 8) şi 

9), cu următorul cuprins:  

 

„8) Botnaru Iulian –  specialist în problemele administraţiei publice, protecţiei 

civile şi serviciului de alternativă, Consiliul raional 

Ungheni, din partea Consiliului raional Ungheni”; 

 

„9) Croitoru Marina – asistent social, specialist principal în protecţia drepturilor 

copilului, Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei, 

Consiliul raional Ungheni, din partea Consiliului raional 

Ungheni”. 

 

    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

AU VOTAT: 

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

Dl Iurie Ciocan, secretar al Comisiei - Autoritatea Electorală Permanentă a 

României 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 dna Ana-Maria 

Pătru şi dnii Tiberiu Csaba Kovacs şi Mihai Milca (cetăţeni ai României) din 

partea Autorităţii Electorale Permanente a României 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 

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 ___-_____ 

 

14. S-A AUDIAT: 

Dl Iurie Ciocan, secretar al Comisiei - Asociaţia Obştească Centrul de Resurse al 

Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Republica 

Moldova (CReDO) a înaintat Comisiei Electorale Centrale un demers privind 

acreditarea a 37 de persoane în calitate de observatori naţionali pentru 

monitorizarea alegerilor parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010. 

Asociaţia Obştească Centrul de Resurse al Organizaţiilor Neguvernamentale 

pentru Drepturile Omului din Republica Moldova (CReDO) 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 37 de persoane din partea 

Asociaţiei Obşteşti Centrul de Resurse al Organizaţiilor Neguvernamentale pentru 

Drepturile Omului din Republica Moldova (CReDO) 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, Regulamentul privind statutul observatorilor 
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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 ___-_____ 

 

15. S-A AUDIAT: 

Dl Iurie Ciocan, secretar al Comisiei - Fundaţia Est-Europeană din Moldova a 

înaintat Comisiei Electorale Centrale un demers privind acreditarea a 12 persoane 

în calitate de observatori naţionali pentru monitorizarea alegerilor parlamentare 

anticipate din 28 noiembrie 2010. 

Fundaţia Est-Europeană din Moldova 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 12 persoane din partea 

Fundaţiei Est-Europene din Moldova 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, 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 ___-_____ 

 

16. S-A AUDIAT: 

Dl Iurie Ciocan, secretar al Comisiei - Concurentul electoral, Partidul Politic 

„Patrioţii Moldovei”, a înaintat la Comisia Electorală Centrală un demers privind 

acreditarea a 2 observatori, în secţiile de votare constituite în afara Republicii 

Moldova, pentru monitorizarea alegerilor parlamentare anticipate din 28 noiembrie 

2010. 

În conformitate cu art. 18 şi 63 alin. (2) 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: 
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1. Se acreditează în calitate de observatori naţionali 2 persoane din partea 

concurentului electoral, Partidul Politic „Patrioţii Moldovei”, în secţiile de votare 

constituite în afara Republicii Moldova, în vederea monitorizării alegerilor 

parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010, conform listei anexate. 

2. Acreditarea în cauză nu poate fi folosită drept pretext pentru obţinerea 

documentelor de călătorie şi de şedere în afara hotarelor Republicii Moldova. 

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

Republicii Moldova, Codul electoral, 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. 

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

AU VOTAT: 

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

 

17. S-A AUDIAT: 

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

înaintat Comisiei Electorale Centrale un demers privind acreditarea a 396 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 396 de persoane din 

partea Asociaţiei obşteşti „PROMO-LEX” pentru monitorizarea 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  ____7___,  Contra ____-____, S-au abţinut ___-_____ 

 

Dl Vasile Gafton a ieşit din sala de şedinţe. 
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18. S-A AUDIAT: 

Dl Iurie Ciocan, secretar al Comisiei - Ambasada Ucrainei în Republica 

Moldova a înaintat Comisiei Electorale Centrale un demers privind acreditarea a 5 

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, conform listei anexate, în calitate de observatori 

internaţionali 5 persoane din partea Ambasadei Ucrainei în Republica Moldova 

pentru monitorizarea 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 ___-_____ 

 

Dl Vasile Gafton a intrat în sala de şedinţe. 

 

19. S-A AUDIAT: 

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

Herţegovinei a înaintat Comisiei Electorale Centrale un demers privind acreditarea 

a 2 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 Branko 

Petrić şi Stjepan Mikić (cetăţeni ai Bosniei şi Herţegovinei) din partea Comisiei 

Electorale Centrale a Bosniei şi Herţegovinei 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 

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. 
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AU VOTAT: 

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

 

20. S-A AUDIAT: 

Dl Nicolae Gîrbu, membru al Comisiei - Reprezentanţii concurenţilor electorali 

în Comisia Electorală Centrală, dl Andrei Volentir şi dl Roman Andrieş, au înaintat 

cîte o contestaţie, înregistrate la Comisia Electorală Centrală cu nr. AP2010-9/21 

din 28 octombrie 2010 şi, respectiv, nr. AP2010-9/33 din 3 noiembrie 2010.  

În contestaţia depusă de dl Andrei Volentir, reprezentantul PDM în Comisia 

Electorală Centrală, se 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. 

Cel de-al doilea contestatar, dl Roman Andrieş, prin contestaţia nr. AP2010-

9/33 din 3 noiembrie 2010, solicită obligarea concurentului electoral PCRM de a 

retrage din difuzare spotul electoral şi de a sancţiona acest concurent pentru 

încălcarea art. 47 din Codul electoral. 

În motivarea contestaţiilor 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 contestatarilor, 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 autorii 

contestaţiilor, 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, dl R. Andrieş susţine că spotul electoral în cauză contravine art. 47 din 

Codul electoral şi pct. 20 din Regulamentul sus-menţionat, întrucît reprezintă un 

mixaj din mai multe frînturi de imagini, rupte din context, care au ca scop crearea 

unei imagini eronate în adresa dlui M. Ghimpu, calităţile căruia nu sunt supuse 

discuţiilor, iar secvenţele în care apare nu reuşesc să dezvăluie în întregime sensul 

real al acţiunilor sale.  

Totodată, autorul contestaţiei nr. AP2010-9/21 din 28 octombrie 2010 

menţionează că materialele de arhivă utilizate în spotul electoral contestat, contrar 

pct. 20 din Regulamentul citat, nu conţin menţiunea video sau audio „Arhiva”, iar 

materialele respective nu pot fi utilizate în cazul în care denaturează sensul lor 

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

Comisia Electorală Centrală, a depus o referinţă asupra contestaţiei nr. AP2010-9/21 

din 28 octombrie 2010, prin care solicită respingerea acesteia 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. 

La data de 4 noiembrie 2010, reprezentantul PCRM a depus o nouă referinţă 

asupra contestaţiei nr. AP2010-9/33 din 3 noiembrie 2010 în care susţine că spotul 

electoral contestat conţine secvenţe ale unor evenimente din activitatea dlui M. 

Ghimpu, ce s-au defăşurat de fapt, fiind difuzate în emisiunile de ştiri ale mijloacelor 

de informare în masă. Prin urmare, dl V. Moţarschi consideră că prin difuzarea 

spotului respectiv nu se lezează imaginea dlui M. Ghimpu, întrucît acesta reflectă 

nişte evenimente reale la care a participat preşedintele PL.  

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, precum şi de a face agitaţie 

electorală în cadrul adunărilor, mitingurilor, întîlnirilor cu alegătorii, prin 

intermediul mijloacelor de informare în masă, prin expunerea de afişe electorale 

sau prin intermediul altor forme de comunicare. 

Totodată potrivit aliniatului (2) al articolului citat, exerciţiul acestui drept 

poate fi supus unor formalităţi, condiţii, restricţii sau sancţiuni prevăzute de lege, 

care constituie măsuri necesare într-o societate democratică, pentru protecţia 

moralei, protecţia reputaţiei, apărarea drepturilor altora. 

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 

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. 

Reieşind din cadrul legal citat, precum şi din analiza conţinutului spotului 

electoral publicitar contestat, Comisia Electorală Centrală relevă că acesta reprezintă 

în sine un material de agitaţie electorală efectuat în defavoarea concurenţilor 

electorali, PDM şi PL. Astfel, Comisia apreciază că concurentul electoral PCRM, 

conform art. 47 alin. (1) din Codul electoral, şi-a exercitat dreptul de a efectua 

agitaţie electorală prin desfăşurarea acţiunilor de pregătire şi difuzare a informaţiei 
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prin care supune liberei aprecieri şi sub toate aspectele calităţile politice, 

profesionale şi personale ale candidaţilor din partea concurenţilor electorali.  

Totodată, Comisia Electorală Centrală precizează că  în cadrul oricărei 

campanii electorale, acţiunile concurenţilor electorali îndreptate spre a desfăşura 

agitaţie electorală în favoarea sau defavoarea candidaţilor trebuie să ţină cont de 

formalităţile, condiţiile, restricţiile art. 47 alin. (2) din Codul electoral. 

În acest context, Comisia menţionează că art. 16 din Codul civil protejează 

onoarea, demnitatea şi reputaţia profesională atît a persoanei fizice, cît şi a celei 

juridice, iar litigiile în acest sens ţin de competenţa judecătoriilor de drept comun. 

Prin urmare, competenţa materială la soluţionarea unor astfel de pricini aparţine 

instanţelor judecătoreşti, care urmează să verifice în ce măsură informaţiile despre 

dezminţirea cărora este înaintată acţiunea au fost răspîndite, dacă acestea cu 

adevărat defăimează onoarea, demnitatea şi reputaţia profesională a persoanei şi nu 

corespund realităţii.  

În această ordine de idei, Comisia Electorală Centrală conchide că nu ţine de 

competenţa acestei aprecierea conţinutului spotului electoral publicitar contestat sub 

aspectul protecţiei demnităţii şi reputaţiei candidaţilor din partea concurenţilor 

electorali. 

 

AU LUAT CUVÎNTUL: 

 

Dl Eugeniu Ştirbu – a dus la cunoştinţă publică că acestă contestaţie se 

examinează a patra oară consecutive în şedinţa CEC. 

Dl Nicolae Gîrbu – a întrebat reprezentantul PL şi reprezentantul PDM de ce 

consideră că a fost încălcat art. 47 din Codul electoral, ce prejuducii de imagine a 

adus dlui M. Lupu şi dlui M. Ghimpu şi dacă prin acest spot se îndeamnă de a vota 

împotriva Partidului Liberal. 

Dl Roman Andrieş, reprezentantul PL – a menţionat că în spot nu este clar 

sub ce aspecte este supus discuţiilor programul electoral al Partidului Liberal şi ce 

calităţi personale sunt discutate. 

Dl Andrei Volentir, reprezentantul PDM – a specificat că interviul din spot 

nu este integral, ci sunt nişte frînturi dintr-un interviu, care denaturează sensul. 

 

S-A HOTĂRÎT: 

Pentru considerentele expuse şi în conformitate cu art. 18, 26, 47, 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: 

 

1. Se ia act de contestaţiile nr. AP2010 – 9/21 din 28 octombrie 2010 a dlui 

Andrei Volentir, reprezentantul Partidului Democrat din Moldova în Comisia 

Electorală Centrală şi nr. AP2010 – 9/33 din 3 noiembrie 2010 a dlui Roman 

Andrieş, reprezentantul Partidului Politic „Partidul Liberal” în Comisia Electorală 

Centrală şi se constată că aprecierea conţinutului spotului electoral publicitar 



 19 

contestat sub aspectul protecţiei demnităţii şi reputaţiei candidaţilor din partea 

concurenţilor electorali ţine de competenţa instanţei de judecată. 

2. Se recomandă concurenţilor electorali, Partidul Democrat din Moldova şi 

Partidul Politic „Partidul Liberal”, să se adreseze în instanţa de judecată 

competentă cu o cerere de chemare în judecată cu privire la protecţia demnităţii şi 

reputaţiei candidaţilor acestor concurenţi electorali. 

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

AU VOTAT: 

Pentru  ____6___,  Contra ________, S-au abţinut ___1____ 

 

21. S-A AUDIAT: 

Dl Iurie Ciocan, secreatar al Comisiei - La 1 noiembrie 2010 dl Vadim 

Moţarschi, reprezentantul concurentului electoral Partidul Comuniştilor din 

Republica Moldova în Comisia Electorală Centrală a depus o contestaţie în care 

solicită: 

- a constata încălcarea art. 641 alin. (6) din Codul electoral de către 

concurentul electoral partidul Mişcarea Acţiunea Europeană; 

- a remite Ministerului Afacerilor Interne materialul electoral publicitar 

contestat în vederea examinării şi informării CEC asupra măsurilor 

întreprinse. 

Contestaţia a fost înregistrată la CEC sub nr. AP2010-9/26 din 1 noiembrie 

2010. 

În motivarea contestaţiei, se arată că afişajul electoral plasat de MAE nu 

conţine elementul - data tipăririi, condiţie prevăzută la art. 641 alin. (6) din Codul 

electoral. 

De asemenea, contestatarul remarcă faptul că contrar datelor raportului 

financiar al MAE pentru perioada 15-22 octombrie 2010 în care s-au reflectat zero 

venituri şi zero cheltuieli, prin oraş se observă afişaj electoral al acestui concurent 

electoral. 

În acest context şi în vederea verificării faptelor expuse, a fost examinat 

raportul financiar „privind veniturile parvenite şi cheltuielile efectuate din Fondul 

electoral de către MAE” şi s-a solicitat acestuia prezentarea contractului privind 

tipărirea afişajului electoral contestat. 

Astfel, la 4 noiembrie curent, reprezentantul concurentului electoral MAE în 

CEC, dl Andrei Lozinschi, a prezentat contractul de antrepriză nr.29 din 

16.10.2010 încheiat între S.C. EUROPRES SRL şi MAE şi a depus o referinţă la 

contestaţia respectivă, prin care solicită respingerea integrală a acesteia, explicînd 

următoarele. 

Conform pct. 3.1 al contractului susmenţionat, MAE îşi asumă obligaţiunea 

de a achita costul total al lucrărilor în timp de 10 (zece zile) calendaristice din 

momentul primirii facturii-cont de la Antreprenor (EUROPRES SRL). 
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Factura nr. 402-37 datează din 16.10.2010, respectiv data limită de achitare 

al costului lucrării a fost data de 25.10.2010, iar factura fiscală a fost eliberată la 

data de 29.10.2010 de către Antreprenor. 

Respectiv, menţionează reprezentantul MAE, la data de 26.10.2010, cînd a 

fost aprobată hotărîrea CEC „cu privire la rapoartele financiare ale concurenţilor 

electorali la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010, conform 

situaţiei la data de 26 octombrie 2010”, aceste cheltuieli nu puteau fi incluse în 

raportul dat, deoarece MAE a depus raportul, pentru perioada 15 – 22 octombrie, la 

data de 22.10.2010, respectiv au fost incluse în raportul financiar următor, care a 

fost prezentat astăzi. 

Referitor la lipsa elementului - data tipăririi, condiţie prevăzută la art. 641 

alin. (6) din Codul electoral, în referinţă se apreciază că „data tiparului este 

necesară anume pentru a controla dacă acest material a fost comandat şi achitat 

după ce MAE a fost înregistrat în calitate de concurent electoral ori pînă la acel 

moment, dar se susţine că s-a comis o greşeală tehnică, care a fost făcută din 

neatenţie, fapt care deja a fost înlăturat. Dovadă greşelii tehnice fiind prezenţa pe 

materialul publicitar a celorlalte elemente”. 

Astfel, după examinarea contestaţiei şi a referinţei, CEC a constatat că: 

1. concurentul electoral MAE a prezentat şi a completat raportul financiar 

„privind veniturile parvenite şi cheltuielile efectuate din Fondul electoral de către 

MAE” pentru perioada 15 – 22 octombrie, corespunzător legislaţiei în vigoare; 

2. în conformitate cu art. 641 alin. (6) din Codul electoral, răspunderea 

pentru conţinutul materialelor electorale publicitare, difuzate sau publicate, o 

poartă concurentul electoral. Fiecare material publicitar trebuie să includă 

denumirea concurentului electoral, data tipăririi, tirajul materialului şi denumirea 

tipografiei care l-a  tipărit. 

Materialul electoral publicitar prezentat în calitate de probă la contestaţia 

depusă nu conţine elementul – data tipăririi, prin urmare Comisia Electorală 

Centrală constată încălcarea art. 641 alin. (6) din Codul electoral în acest sens. 

Potrivit art. 50 alin. (2) din Codul contravenţional, săvîrşirea faptelor ce ţin de 

producerea şi/sau difuzarea materialelor publicitare de agitaţie electorală care nu 

conţin denumirea concurentului electoral, data tipăririi, tirajul materialelor şi 

denumirea tipografiei care le-a tipărit, constituie contravenţie ce atentează la 

drepturile politice ale persoanei fizice. 

Conform art. 71 alin. (1) şi (2) din Codul electoral, se consideră contravenţii şi 

sînt pasibile de răspundere contravenţională faptele prevăzute la art. 47–53 din 

Codul contravenţional, care se constată şi se examinează de către organele 

afacerilor interne conform Codului contravenţional. 

Astfel, în temeiul art. 71 din Codul electoral, art. 400 din Codul 

contravenţional, precum şi reieşind din cerinţele contestaţiei depuse, Comisia 

Electorală Centrală consideră necesară remiterea către Ministerul Afacerilor 

Interne a materialului publicitar electoral prezentat drept probă, pentru examinare 

conform competenţei. 
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AU LUAT CUVÎNTUL: 

 

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

contestaţie. De asemenea, a solicitat ca concurentul electoral Mişcarea Acţiunea 

Europeană să fie avertizat.  

Dl Iurie Ciocan – a menţionat că reprezentantul MAE a depus o referinţă la 

CEC, care cere respingerea contestaţiei.  

 

S-A HOTĂRÎT: 

Din considerentele expuse şi în conformitate cu art. 18, 26, 641, 65-67 şi 71 

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 iulie 2010, 

Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se admite parţial contestaţia nr. AP2010 – 9/26 din 1 noiembrie 2010 a 

dlui Vadim Moţarschi, reprezentantul concurentului electoral Partidul 

Comuniştilor din Republica Moldova în Comisia Electorală Centrală. 

2. Se constată încălcarea art. 641 alin. (6) din Codul electoral de către 

concurentul electoral partidul Mişcarea Acţiunea Europeană în partea ce vizează 

includerea datei tipăririi. 

3. Se remite Ministerului Afacerilor Interne materialul electoral publicitar 

contestat, în vederea examinării, conform competenţei, a cazului descris în 

contestaţie, cu informarea Comisiei Electorale Centrale asupra măsurilor 

întreprinse în termen rezonabil.  

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____6___,  Contra ________, S-au abţinut ___1_____ 

 

 

22. S-A AUDIAT: 

Dl Nicoale Gîrbu, membru al Comisiei - La 1 noiembrie 2010 dl Vadim 

Moţarschi, reprezentantul Partidului Comuniştilor din Republica Moldova în 

Comisia Electorală Centrală a depus o contestaţie în care solicită: 

- constatarea încălcării de către concurentul electoral, Partidul Politic 

„Partidul Liberal” (în continuare - PL), a art. 641 alin. (6) din Codul electoral, în 

partea ce vizează includerea datei tipăririi; 

- remiterea Ministerului Afacerilor Interne materialul electoral publicitar 

contestat, în vederea examinării, conform competenţei, a cazului descris în 

contestaţie, cu informarea Comisiei Electorale Centrale asupra măsurilor 

întreprinse în termen rezonabil. 

Contestaţia a fost înregistrată la Comisia Electorală Centrală sub nr. AP 2010-

9/27 din 1 noiembrie 2010. 
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În motivarea contestaţiei se arată că concurentul electoral PL difuzează un 

material publicitar de agitaţie electorală – foaie volantă, care contravine 

prevederilor art. 641 alin. (6) din Codul electoral şi art. 50 alin. (2) din Codul 

contravenţional, or fiecare material publicitar trebuie să includă şi data tipăririi 

acestuia. 

Autorul contestaţiei susţine că această încălcare a legislaţiei electorale s-ar 

putea comite intenţionat, cu un scop bine determinat, şi anume utilizarea 

mijloacelor financiare nedeclarate prin contul „Fond electoral”. La fel, în 

contestaţie se indică că lipsa datei tipăririi pe materialele publicitare permite 

concurentului electoral să manipuleze cu veniturile şi cheltuielile nedeclarate şi 

reflectarea cifrelor convenabile în rapoartele financiare depuse la Comisia 

Electorală Centrală pentru anumite perioade ale campaniei electorale. 

După examinarea contestaţiei şi materialului anexat la aceasta, precum şi a 

cerinţelor contestatarului, Comisia Electorală Centrală a stabilit următoarele.  

În conformitate cu art. 641 alin. (6) din Codul electoral, răspunderea pentru 

conţinutul materialelor electorale publicitare, difuzate sau publicate, o poartă 

concurentul electoral. Fiecare material publicitar trebuie să includă denumirea 

concurentului electoral, data tipăririi, tirajul materialului şi denumirea tipografiei 

care l-a tipărit. 

Materialul electoral publicitar prezentat în calitate de probă la contestaţia 

depusă nu conţine unul din elementele de identificare descrise mai sus, şi anume 

data tipăririi acestui material. Prin urmare, Comisia Electorală Centrală constată 

încălcarea art. 641 alin. (6) din Codul electoral în partea ce vizează includerea 

datei tipăririi. 

Cu referire la invocarea încălcării legislaţiei electorale de către concurentul 

electoral PL în partea ce ţine utilizarea mijloacelor financiare ce n-au fost virate 

în contul „Fond electoral” şi prezentarea de către acest concurent a rapoartelor 

financiare care să conţină informaţii neveridice la capitolul venituri şi cheltuieli 

conform destinaţiei, Comisia Electorală Centrală precizează ca la data de 26 

octombrie 2010 a examinat rapoartele financiare depuse de către concurenţii 

electorali înregistraţi la Comisie la data de 11octombrie 2010. În rezultatul 

verificării acestor rapoarte, Comisia Electorală Centrală a adoptat hotărîrea nr. 

3711 din 26 octombrie 2010.  

Partidul Liberal se enumeră printre concurenţii electorali care au depus la 

Comisie rapoartele financiare ce conţin informaţii referitoare la veniturile şi 

cheltuielile efectuate conform destinaţiei, la situaţia de 26 octombrie 2010. 

Astfel, raportul financiar prezentat de către PL conţine la rubrica „Cheltuieli” 

informaţia privind achitarea sumei de 61 000,00 lei societăţii cu răspundere 

limitată „Balacron”, conform ordinului de plată nr. 1 din 15.10.2010 pentru 

acordarea serviciilor de publicitate electorală. 

Tot în acest context, Comisia Electorală Centrală relevă că concurentul 

electoral PL a prezentat Comisiei copia contractului nr. 41/10 din 12 octombrie 

2010 încheiat cu „Balacron” SRL, prin care cel din urmă se obligă să execute 

lucrări prepress şi tipar a materialelor solicitate de către PL, conform anexei la 

acest contract. Astfel, potrivit anexei nr. 1 la contractul nr. 41/10 din 12 
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octombrie 2010, „Balacron” SRL a prestat servicii tipografice concurentului 

electoral PL în valoare de 61 000, 00 lei, care au şi fost reflectate în primul 

raport financiar prezentat la Comisie de către acest concurent electoral.  

Potrivit art. 50 alin. (2) din Codul contravenţional, săvîrşirea faptelor ce ţin de 

producerea şi/sau difuzarea materialelor publicitare de agitaţie electorală care nu 

conţin denumirea concurentului electoral, data tipăririi, tirajul materialelor şi 

denumirea tipografiei care le-a tipărit, constituie contravenţie ce atentează la 

drepturile politice ale persoanei fizice. 

Conform art. 71 alin. (1) şi (2) din Codul electoral, se consideră contravenţii şi 

sînt pasibile de răspundere contravenţională faptele prevăzute la art. 47–53 din 

Codul contravenţional, care se constată şi se examinează de către organele 

afacerilor interne conform Codului contravenţional. 

Astfel, în temeiul art. 71 din Codul electoral, art. 400 din Codul 

contravenţional, precum şi reieşind din cerinţele contestaţiei depuse, Comisia 

Electorală Centrală consideră necesară remiterea către Ministerul Afacerilor 

Interne a materialului publicitar electoral prezentat drept probă, pentru examinare 

conform competenţei. 

 

Din considerentele expuse şi în conformitate cu art. 18, 26, 38, 641, 65-67 şi 

71 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 iulie 2010, 

Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se constată încălcarea art. 641 alin. (6) din Codul electoral de către 

concurentul electoral Partidul Politic „Partidul Liberal” în partea ce vizează 

includerea datei tipăririi. 

2. Se remite Ministerului Afacerilor Interne materialul electoral publicitar 

contestat, în vederea examinării, conform competenţei, a cazului descris în 

contestaţie, cu informarea Comisiei Electorale Centrale asupra măsurilor 

întreprinse în termen rezonabil.  

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____6___,  Contra ________, S-au abţinut ____1____ 

 

23. S-A AUDIAT: 

Dl Iurie Ciocan, secretar al Comisiei - La 1 noiembrie 2010 dl Andrei Volentir, 

reprezentantul Partidului Democrat din Republica Moldova în Comisia Electorală 

Centrală a depus o contestaţie în care solicită: 

- constatarea încălcării de către concurentul electoral, Partidul Politic 

„Patrioţii Moldovei” (în continuare - PPPM), a art. 641 alin. (6) din Codul 

electoral, cu aplicarea sancţiunii corespunzătoare faţă de acesta;  
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- sesizarea organelor afacerilor interne în vederea stabilirii circumstanţelor în 

care a fost confecţionat materialul publicitar electoral contestat şi aplicării 

sancţiunii contravenţionale prevăzute la art. 50 din Codul contravenţional. 

Contestaţia a fost înregistrată la Comisia Electorală Centrală sub nr. AP 2010-

9/28 din 1 noiembrie 2010. 

În motivarea contestaţiei se arată că concurentul electoral PPPM difuzează un 

material publicitar de agitaţie electorală – foaie volantă, care nu conţine elementele 

prevăzute de art. 641 alin. (6) din Codul electoral, şi anume data tipăririi, tirajul 

materialului şi tipografia care l-a tipărit. La fel, contestatarul indică că potrivit art. 

641 alin. (6) din Codul electoral, răspunderea pentru conţinutul materialelor 

electorale publicitare, difuzate sau publicate, o poartă concurentul electoral.    

Totodată, autorul contestaţiei afirmă că concurentul electoral PPPM nu a 

prezentat nici un raport financiar la Comisia Electorală Centrală. 

La data de 4 noiembrie 2010, concurentul electoral PPPM a depus la Comisia 

Electorală Centrală o referinţă, semnată de preşedintele acestei formaţiuni politice, 

dl M. Garbuz. 

În motivarea referinţei se arată că PPPM a comandat producerea afişelor 

electorale contestate, într-un tiraj de 120 000 de exemplare, potrivit Contractului 

nr. 7-PM din 20.10.2010 încheiat cu „Eurocrov” SRL.  

Totodată, autorul referinţei susţine că din neatenţie pe un tiraj de 200 de 

exemplare nu a fost imprimată informaţia cu privire la data tipăririi, tirajul 

materialului şi tipografia care l-a tipărit.  

Întru susţinerea afirmaţiilor expuse în referinţă, la aceasta a fost anexat un 

material electoral publicitar, cu acelaşi conţinut informaţional, şi care conţine 

elementele prevăzute de art. 641 alin. (6) din Codul electoral. 

După examinarea contestaţiei şi materialului anexat la aceasta, Comisia 

Electorală Centrală a stabilit următoarele. 

Potrivit art. 641 alin. (6) din Codul electoral, fiecare material publicitar trebuie 

să includă denumirea concurentului electoral, data tipăririi, tirajul materialului şi 

denumirea tipografiei care l-a tipărit. Din conţinutul materialului publicitar 

prezentat în calitate de probă, Comisia Electorală Centrală apreciază că acesta, 

contrar  art. 641 alin. (6) din Codul electoral, nu include elementele pe care trebuie 

să le conţină orice material de agitaţie electorală.  

Codul electoral, la art. 641 alin. (6), stabileşte că răspunderea pentru conţinutul 

materialelor electorale publicitare, difuzate sau publicate, o poartă concurentul 

electoral. Prin urmare, Comisia Electorală Centrală constată încălcarea 

prevederilor legislaţiei electorale de către concurentul electoral, PPPM, sub 

aspectul neincluderii în conţinutul materialului electoral publicitar contestat a 

elementelor ce ţin de data tipăririi, tirajul materialului şi denumirea tipografiei care 

l-a tipărit. 

Din aceste considerente, Comisia Electorală Centrală consideră justificată 

cerinţa contestatarului privind sancţionarea concurentului electoral PPPM pentru 

încălcarea prevederilor art. 641 alin. (6) din Codul electoral, şi anume aplicarea 

sancţiunii sub formă de avertisment. 
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Tot sub acest aspect, Comisia Electorală Centrală menţionează că 

reprezentantul PDM, dl A. Volentir prin contestaţia depusă a solicitat sesizarea 

organelor afacerilor interne în vederea stabilirii circumstanţelor în care a fost 

confecţionat materialul publicitar electoral contestat şi aplicării sancţiunii 

contravenţionale prevăzute la art. 50 din Codul contravenţional. Potrivit aliniatului 

(2) al acestui articol, săvîrşirea faptelor ce ţin de producerea şi/sau difuzarea 

materialelor publicitare de agitaţie electorală care nu conţin denumirea 

concurentului electoral, data tipăririi, tirajul materialelor şi denumirea tipografiei 

care le-a tipărit, constituie contravenţie ce atentează la drepturile politice ale 

persoanei fizice. 

La fel, conform art. 71 alin. (1) şi (2) din Codul electoral, se consideră 

contravenţii şi sînt pasibile de răspundere contravenţională faptele prevăzute la 

art.47–53 din Codul contravenţional al Republicii Moldova. Totodată, 

contravenţiile se constată şi se examinează de către organele afacerilor interne 

conform Codului contravenţional. 

Astfel, în temeiul art. 71 din Codul electoral, art. 400 din Codul 

contravenţional, precum şi reieşind din cerinţele contestaţiei depuse, Comisia 

Electorală Centrală consideră necesară remiterea către Ministerul Afacerilor 

Interne a materialului publicitar electoral prezentat drept probă, pentru examinare 

conform competenţei. 

Cu referire la aspectul invocat de contestatar, şi anume neprezentarea 

raportului financiar de către concurentul electoral PPPM, Comisia Electorală 

Centrală precizează că la situaţia de 26 octombrie curent, conform art. 38 alin. (3) 

din Codul electoral, PPPM a informat Comisia despre faptul nedeschiderii contului 

bancar special „Fond electoral”. Acest fapt a fost reflectat în hotărîrea CEC nr. 

3711 din 26 octombrie 2010 „Cu privire la rapoartele financiare ale 

concurenţilor electorali la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 

2010”. 

Tot în acest context, Comisia Electorală Centrală menţionează că după 

adoptarea hotărîrii nr. 3711 din 26 octombrie 2010, concurentul electoral PPPM 

a informat Comisia despre deschiderea contului bancar cu menţiunea „Fond 

electoral” şi a prezentat un raport financiar la situaţia de 2.11.2010 prin care 

arată lipsa oricăror surse de venit, precum şi lipsa efectuării oricăror cheltuieli în 

vederea susţinerii financiare a campaniei sale electorale.  

Totodată, potrivit clauzelor contractuale inserate în contractul nr. 7-PM din 

20 octombrie 2010 încheiat cu „Eurocrov” SRL, concurentul electoral PPPM 

urmează să achite cheltuielile aferente producerii materialului publicitar 

contestat, conform anexei la prezentul contract.  Astfel, potrivit anexei nr. 1 la 

contractul nr. 7-PM din 20 octombrie 2010, valoarea serviciului prestat, şi 

anume producerea materialului electoral contestat, constituie 4 700 lei, sumă 

care urmează a fi achitată pînă la 25 ianuarie 2011.  

Reieşind din prevederile contractului respectiv, Comisia Electorală Centrală 

constată că clauza referitoare la termenul de achitare pentru serviciile prestate 

contravine legislaţiei electorale, întrucît cheltuielile aferente producerii 

materialului electoral publicitar urmează a fi  virate prin contul bancar special 
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„Fond electoral”, iar ultimele achitări din acest cont se fac pînă la sfîrşitul zilei de 

vineri anterioară zilei alegerilor. 

În aceste condiţii, concurentul electoral, PPPM urmează să asigure, în temeiul 

art. 38 alin. (2) şi (8) din Codul electoral, achitarea tuturor cheltuielilor aferente 

producerii materialului electoral publicitar contestat şi virarea acestora prin contul 

special bancar deschis „Fond electoral”, cu reflectarea în următorul raport financiar 

a informaţiilor referitoare la veniturile şi cheltuielile efectuate în legătură cu 

producerea acestui material. 

Din considerentele expuse şi în conformitate cu art. 18, 26, 38, 641, 65-67, 69 

şi 71 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 iulie 

2010, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE: 

1. Se constată încălcarea art. 641 alin. (6) din Codul electoral de către 

concurentul electoral Partidul Politic „Patrioţii Moldovei”. 

2. Se avertizează concurentul electoral, Partidul Politic „Patrioţii Moldovei”, 

pentru nerespectarea prevederilor art. 641 alin. (6) din Codul electoral. 

3. Se obligă concurentul electoral, Partidul Politic „Patrioţii Moldovei”, să 

asigure achitarea cheltuielilor aferente producerii materialului electoral publicitar 

contestat şi virarea acestora prin contul special bancar deschis „Fond electoral”, cu 

reflectarea în următorul raport financiar a informaţiilor referitoare la veniturile şi 

cheltuielile efectuate în legătură cu producerea acestui material. 

4. Se remite Ministerului Afacerilor Interne materialul electoral publicitar 

contestat, în vederea examinării, conform competenţei, a cazului descris în 

contestaţie, cu informarea Comisiei Electorale Centrale asupra măsurilor 

întreprinse în termen rezonabil.  

5. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

AU VOTAT: 

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

 

 

24. S-A AUDIAT: 

Dl Pavel Midrigan, membru al Comisiei - La 02 noiembrie 2010 dl Vadim 

Moţarschi, reprezentantul Partidului Comuniştilor din Republica Moldova (PCRM) 

în Comisia Electorală Centrală, a depus o contestaţie în care solicită: 

- Avertizarea concurentului electoral Partidul Liberal Democrat din 

Moldova (PLDM); 

-  Obligarea acestuia de a asigura respectarea de către dl Vladimir 

Hotineanu, candidat la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din 

partea PLDM a dispoziţiei Prim-ministrului nr.100-d din 19 octombrie 2010 cu 

privire la suspendarea activităţii în funcţia de ministru al sănătăţii; 

- Constatarea încălcării art.641 alin.(6) din Codul electoral de către 

concurentul electoral PLDM în partea ce vizează neincluderea elementelor de 

identificare pe materialul electoral publicitar;  
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- Remiterea materialului electoral publicitar contestat în vederea 

examinării conform competenţei Ministerului Afacerilor Interne, cu informarea 

ulterioară a Comisiei Electorale Centrale în acest sens. 

Contestaţia a fost înregistrată la Comisia Electorală Centrală cu nr. AP 2010-

9/30 din 02 noiembrie 2010. 

În motivarea contestaţiei se invocă faptul că, potrivit dispoziţiei Prim-

ministrului R.M. dlui Vladimir Filat nr.100-d din 19 octombrie 2010 în legătură cu 

participarea în cadrul alegerilor parlamentare din 28 noiembrie 2010 în calitate de 

candidat la funcţia de deputat în Parlament pe lista PLDM şi în conformitate cu 

prevederile art.13 alin.(3) din Codul electoral, activitatea domnului Vladimir 

Hotineanu în funcţia de ministru al sănătăţii a fost suspendată începînd cu data de 

20 octombrie 2010, pe durata campaniei electorale. 

De asemenea, se indică faptul că, domnul Vladimir Hotineanu utilizează în 

continuare această funcţie şi beneficiază în acest fel de resursele administrative. 

Drept argument în susţinerea celor invocate a fost prezentat un anunţ cu 

imaginea dlui Vladimir Hotineanu privitor la întâlnirea electorală cu următorul 

conţinut: 

„Astăzi, 25 octombrie, ora 18:30, 

Auditoriul „Nicolae Eşanu” (aula D) 

în incinta  Institutului Cardiologic, str. N. Testemiţanu 20 

Întîlnirea studenţilor cu  

Ministrul Sănătăţii al Republicii Moldova 

Vladimir HOTINEANU” 

Totodată se invocă şi faptul că afişajul respectiv nu conţine data tipăririi, 

tirajul materialului şi denumirea tipografiei care l-a tipărit, fiind contrar 

prevederilor art.641 alin.(6) din Codul electoral. 

Reprezentantul PLDM în Comisia Electorală Centrală, dl Vitalie Modrîngă, 

prin referinţa depusă, a solicitat respingerea contestaţiei invocînd drept argumente, 

că afişajul contestat este un simplu anunţ referitor la o întîlnire electorală, iar 

pentru emiterea acestui anunţ nu era nevoie de cheltuit  careva surse financiare, 

respectiv nu putea fi înscrisă data şi tirajul lui, materialul fiind emis la o simplă 

imprimantă.  

Se mai arată, că nu este întemeiată nici încălcarea de către concurent a art. 

13 din Codul electoral, deoarece după cum rezultă din noţiunea de suspendare, 

aceasta nu însemnă şi renunţarea la calitatea de ministru. Calitatea de ministru este 

pierdută conform altor cerinţe legale şi nu celor referitoare la suspendare, iar 

Tineretul Liberal Democrat din Moldova, a afişat, fără ştirea candidatului, un anunţ 

despre întîlnirea care urma să aibă loc. 

Verificînd materialele contestaţiei, Comisia Electorală Centrală o consideră 

parţial întemeiată din următoarele motive. 

Prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3656 din 15 octombrie 2010, 

au fost înregistraţi candidaţii la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii 

Moldova din partea Partidului Liberal Democrat din Moldova pentru alegerile 

parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010, dl Vladimir Hotineanu fiind la nr.7 

în lista candidaţilor.    
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Din conţinutul afişajului reiese clar că dl Vladimir Hotineanu, candidat la 

funcţia de deputat din partea PLDM, la întîlnirea din 25 octombrie 2010 cu 

studenţii institutului cardiologic este prezentat în calitate de ministru al sănătăţii, 

fapt care contravine atît prevederilor art.13 alin.(3) lit.a) din Codul electoral 

potrivit cărora „cetăţenii Republicii Moldova care, în virtutea funcţiei pe care o 

deţin, nu au dreptul să fie membri ai partidelor sau ai altor organizaţii social-

politice, precum şi persoanele cu înaltă funcţie de răspundere al căror mod de 

numire sau de alegere este reglementat de Constituţia Republicii Moldova şi/sau de 

legile organice, din momentul înregistrării lor în calitate de concurenţi electorali, 

îşi suspendă activitatea în funcţia pe care o deţin. Persoanele care cad sub incidenţa 

acestor prevederi sînt: viceprim-miniştrii, miniştrii şi viceminiştrii, membrii din 

oficiu ai Guvernului”, cît şi dispoziţiei Prim-ministrului Vladimir Filat nr.100-d 

din 19 octombrie 2010, prin care dl Vladimir Hotineanu a fost suspendat din 

funcţia de ministru al sănătăţii pe durata campaniei electorale pentru alegerile 

parlamentare din 28 noiembrie 2010.   

Comisia Electorală Centrală menţionează că suspendarea din funcţie a 

persoanelor pe durata campaniei electorale, care cad sub incidenţa art.13 alin.(3) 

din Codul electoral, urmează a fi şi de jure dar şi de facto, iar prezentarea 

candidaţilor la funcţia de deputat în calitate de miniştri actuali (conducători ai 

autorităţilor publice centrale, primari, preşedinţi de raion ş.a. potrivit art. 13 

alin.(3) din Codul electoral) fiind suspendaţi din funcţii, ar putea crea favoruri 

acestor candidaţi, fiind diminuată egalitatea şanselor candidaţilor la funcţia de 

deputat garantată atît de prevederile sus-indicate cît şi de art.46 alin.(1) din Codul 

electoral. Concurentul electoral, la organizarea întîlnirilor candidaţilor de pe lista 

partidului cu alegătorii, nu este în drept să indice funcţia persoanelor publice, în  

timp ce aceste persoane sînt suspendate din funcţia deţinută. 

Ce ţine de solicitarea contestatarului de a obliga concurentul electoral  

PLDM să asigure respectarea de către dl Vladimir Hotineanu, candidat la funcţia 

de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea PLDM, a dispoziţiei 

Prim-ministrului nr.100-d din 19 octombrie 2010 cu privire la suspendarea 

activităţii în funcţia de ministru al sănătăţii, Comisia Electorală Centrală o 

consideră neîntemeiată, deoarece potrivit art.65 alin.(5) din Codul electoral 

contestaţia urmează să conţină probe, iar în cazul de faţă contestatarul nu a 

demonstrat că anume dl Valdimir Hotineanu s-a prezentat la întîlnire în calitate de 

ministru al sănătăţii, fiind prezentat în această calitate de către Tineretul Liberal 

Democrat din Moldova (aripa tinerilor membri ai PLDM) prin intermediul afişei 

contestate, respectiv în cazul de faţă anume partidul urmează să respecte 

prevederile citate şi nu persoană vizată. Iar potrivit art.641 alin.(6) din Codul 

electoral „Răspunderea pentru conţinutul materialelor electorale publicitare, 

difuzate sau publicate, o poartă concurentul electoral”, respectiv, conform 

noţiunilor indicate în art.1 din Codul electoral, concurentul electoral este PLDM, 

iar dl Valdimir Hotineanu are statut de candidat la funcţia de deputat din partea 

partidului sus-indicat. 

Referitor la încălcarea de către concurentul electoral PLDM a prevederilor 

art.641 alin.(6) din Codul electoral, Comisia Electorală Centrală relevă că 
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prevederile normei vizate, ce ţin de necesitatea includerii în materialele electorale a 

informaţiei privind data tipăririi, tirajul materialului şi denumirea tipografiei se 

referă la acele materiale care au fost tipărite prin intermediul tipografiei. În cazul 

de faţă, anunţul fiind tipărit pe foaie obişnuită de format A4, nefiind necesar un 

anumit tiraj pentru necesitatea apelării la servicii poligrafice din partea tipografiei, 

şi în lipsa de probe care ar confirma contrariul (tiraj voluminos, implicarea 

tipografiei), Comisia Electorală Centrală constată lipsa încălcării art.641 alin.(6) 

din Codul electoral. Totodată, se atrage atenţia asupra necesităţii includerii tuturor 

cheltuielilor legate de desfăşurarea campaniei electorale, inclusiv tipărirea 

materialelor din resursele proprii.   

 

 

AU LUAT CUVÎNTUL: 

  

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

contestaţie. 

Dl Vitalie Modrîngă, reprezentantul PLDM – a respins acuzaţiile şi a 

menţionat că a depus referinţă. 

Dl Nicolae Gîrbu – a întrebat reprezentantul PCRM cum prin anunţul 

respectiv s-au utilizat resursele administrative. 

Dl Vadim Moţarschi, reprezentantul PCRM – a menţionat că dl Vl. 

Hotineanu este prezentat în calitate de ministru al sănătăţii şi beneficiază de 

imagine în comparaţie cu alţi concurenţi electorali. 

Dl Iurie Ciocan – a precizat că este straniu că studenţi Universităţii de 

Medicină şi Farmacie au fost invitaţi la întîlnirea cu ministrul sănătăţii, Vl. 

Hotineanu. A propus ca în proiectul de hotărîre să fie indicat faptul că dl Vl. 

Hotineanu a încălcat dispoziţia Prim-ministrului cu privire la suspendarea 

activităţii în funcţia de ministru al sănătăţii, cu toate că acesta era suspendat din 

funcţie. Acesta a făcut transfer de imagine a funcţiei de ministru asupra acestei 

întrevederi. 

Dl Mihai Buşuleac – a menţionat că acesta este un material cu caracter 

informativ şi că nu se cunoaşte faptul dacă a avut loc întîlnirea. Consideră că nu a 

fost încălcat Codul electoral, iar PLDM nu poate fi sancţionat pentru aceasta. 

Susţine că va vota împotriva acestui proiect de hotărîre. 

Dl Nicolae Gîrbu – consideră că trebuie să se facă distincţie între informaţie 

şi agitaţie electorală. Susţine cele spuse de către dl M. Buşuleac.  

 Dl Eugeniu Ştirbu – a întrebat reprezentantul PCRM dacă deţine probe de la 

întîlnirea cu alegătorii. 

Dl Vadim Moţarschi, reprezentantul PCRM – a precizat că în reţeaua de 

socializare Facebook sunt facute comentarii referitoare la această întîlnire, însă nu 

a reuşit să facă rost de poze. Contestă acţiunile PLDM, care utilizează resursele 

administrative şi consideră că acesta este favorizat în raport cu alţi concurenţi 

electorali, ceea ce reprezintă o inegalitate. 

Dl Eugeniu Ştirbu – a menţionat că întîlnirea a avut loc pe 25 octombrie, iar 

PCRM depune contestaţie la 2 noiembrie.  
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Dl Iurie Ciocan – a propus respingerea contestaţiei ca tardivă în conformitate 

cu art. 66 alin. (1) din Codul electoral şi remiterea acesteia contestatarului. 

Dl Pavel Midrigan – a menţionat că reprezentantul PLDM nu a invocat acest 

motiv în referinţa sa, de aceea nu s-a referit la caracterul tardiv al contestaţiei. 

Dl Mihai Buşuleac – susţine propunerea dlui Iu. Ciocan de respingere a 

contestaţiei ca tardivă.  
 

Dl Eugeniu Ştirbu a supus votului proiectul de hotărîre de bază prezentat de 

către dl P. Midrigan. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____1___,  Contra ____3____, S-au abţinut ____3____ 

 

Examinarea proiectului de hotărîre este amînat pentru şedinţa următoare. Dl 

Eugeniu Ştirbu a propus să fie raportor dl M. Buşuleac care urmează să 

pregătească proiectul de hotărîre privind contestaţia examinată în şedinţa de azi 

cu stabilirea ca fiind depusă tardiv. 

 

Diverse. 
 

Dl Eugeniu Ştirbu: 

- s-a adresat către mass-media cu de a difuza informaţia că în perioada 

electorală, orice sondaje de opinie privind preferinţele politice ale 

alegătorilor pot fi efectuate numai cu condiţia înştiinţării prealabile a 

Comisiei Electorale Centrale. Acest lucru este stipulat expres în art. 64¹ alin. 

(10) din Codul electoral.Potrivit aceluiaşi articol rezultatele sondajelor pot fi 

date publicităţii cel tîrziu cu 5 zile înainte de ziua alegerilor iar în ziua 

alegerilor, pînă la închiderea secţiilor de votare, se interzice a da publicităţii 

în mijloacele de informare în masă materiale, inclusiv interviuri cu 

alegătorii, despre numărul de voturi întrunite de concurenţii electorali pe 

parcursul zilei şi despre şansele acestora, inclusiv rezultatele exit-poll-urilor.  

- A menţionat că reprezentantul PCRM a depus la CEC un demers prin care 

solicită informaţie referitor la activitatea organelor de poliţie în perioada 

electorală. În acest sens, ca răspuns la acest demers, informaţia solicitată va 

fi plasată pe pagina oficială a Comisiei.  

 

Dl Eugeniu Ştirbu a anunţat închisă şedinţa Comisiei. 

 

Preşedintele  

Comisiei Electorale Centrale                                             Eugeniu ŞTIRBU 
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Comisiei Electorale Centrale                                             Iurie CIOCAN 
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