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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. 290 

din 12.11.2010, ora 16.00      

 

Al şedinţei ordinare a 

COMISIEI ELECTORALE CENTRALE 

        

Preşedinte:                 Eugeniu Ştirbu 

Vicepreşedinte:          Renata Lapti  

 

Secretar:                     Iurie Ciocan 

 

Membri:                     Mihai Buşuleac  

                                   Pavel Midrigan  

                                   Vasile Gafton                                                  

 

  

 

Dl Eugeniu Ştirbu propune membrilor CEC de a începe şedinţa Comisiei. 

 

Membrii Nicolae Gîrbu, Victor Kosteţki şi Valentin Vizant lipsesc motivat (seminar 

cu funcţionarii electorali). Dl Vasile Gafton întîrzie. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____5____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

Dl Iurie Ciocan – a propus completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărîre cu 

privire la confirmarea persoanei  responsabile de finanţe (trezorierul) pe perioada 

campaniei electorale din partea dlui Ţaulean Vitalie, candidatul independent la 

funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova  

 

Dl Eugeniu Ştirbu supune votului proiectul ordinii de zi. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____5____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 
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ORDINEA DE ZI: 

 

1. Despre executarea pct. 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 

3771 din 5 noiembrie 2010 „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” 

Raportor: Eugeniu Ştirbu 

2. Cu privire la demersul dlui Volneanschi Leonid, candidat independent la 

funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, privind retragerea 

sa din campania electorală pentru alegerile parlamentare anticipate din 28 

noiembrie 2010 

Raportor: Mihai Buşuleac 

3. Cu privire la aprobarea modelului şi textului buletinului de vot pentru 

alegerile în Parlamentul Republicii Moldova din 28 noiembrie 2010 

Raportor: Iurie Ciocan 

4. Cu privire la tipărirea şi distribuirea buletinelor de vot  pentru alegerile 

parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 

Raportor: Iurie Ciocan 

5. Cu privire la modul de participare a cetăţenilor Republicii Moldova 

domiciliaţi în Unităţile Administrativ-Teritoriale din stînga Nistrului, în 

municipiul Bender şi în unele localităţi ale raionului Căuşeni la alegerile 

parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 

Raportor: Iurie Ciocan 

6. Cu privire la votarea în cadrul alegerilor parlamentare anticipate din 28 

noiembrie 2010 în baza actelor de identitate cu termen de valabilitate 

expirat   

Raportor: Iurie Ciocan 

7. 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, modificată prin  hotărîrea nr. 3772 din 5 noiembrie 2010 

Raportor: Iurie Ciocan 

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

Parlamentul Republicii Moldova pentru alegerile parlamentare  

anticipate din 28 noiembrie 2010 din partea Partidului Comuniştilor  

din Republica Moldova,  înregistrată  prin  hotărîrea  Comisiei   

Electorale  Centrale nr. 3627 din  11 octombrie 2010 

Raportor: Mihai Buşuleac 

9. Cu privire la înregistrarea persoanei de încredere din partea Mişcării 

Social-Politice a Romilor din Republica Moldova 

Raportor: Iurie Ciocan 
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10.  Cu privire la confirmarea persoanei  responsabile de finanţe (trezorierul) 

din partea candidatului independent la funcţia de deputat în Parlamentul 

Republicii Moldova, dna Burghilă-Leonte Elena 

Raportor: Mihai Buşuleac 

11. Cu privire la constituirea Oficiului de protocol al observatorilor 

internaţionali pentru alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 

2010 

Raportor: Eugeniu Ştirbu 

12. Cu privire la acreditarea observatorilor naţionali şi internaţionali din partea 

Reprezentanţei „International Foundation for Electoral Systems” (IFES) 

pentru monitorizarea alegerilor parlamentare anticipate din 28 noiembrie 

2010 

Raportor: Renata Lapti 

13. Cu privire la acreditarea observatorilor internaţionali din partea Misiunii de 

observatori a Comunităţii Statelor Independente pentru monitorizarea 

alegerilor parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 

Raportor: Renata Lapti  

14. Cu privire la acreditarea observatorilor naţionali şi internaţionali din partea 

Asociaţiei Obşteşti „Reprezentanţa din Moldova a International Republican 

Institute din SUA” (IRI) pentru monitorizarea alegerilor parlamentare 

anticipate din 28 noiembrie 2010 

Raportor: Renata Lapti 

15. Cu privire la acreditarea observatorilor naţionali din partea Asociaţiei 

obşteşti „PROMO-LEX” pentru monitorizarea alegerilor parlamentare 

anticipate din 28 noiembrie 2010 

Raportor: Renata Lapti 

16. Cu privire la acreditarea observatorilor naţionali şi internaţionali din partea 

Ambasadei Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord în 

Republica Moldova pentru monitorizarea alegerilor parlamentare 

anticipate din 28 noiembrie 2010 

Raportor: Renata Lapti 

17.  Cu privire la contestaţia AP2010-9/40 din 8 noiembrie 2010 a dlui  Roman 

Andrieş, reprezentantul Partidului Liberal în Comisia Electorală Centrală  

Raportor: Mihai Buşuleac 

18. Cu privire la contestaţile AP2010-9/41 din 8 noiembrie 2010 a dlui  

Roman Andrieş, reprezentantul Partidului Liberal şi  AP2010-9/48 din 10 

noiembrie 2010 a dnei Natalia Mihai, reprezentantul Partidul Popular 

Creştin Democrat în Comisia Electorală Centrală 

Raportor: Mihai Buşuleac 

19.  Cu privire la contestaţia AP2010-9/44 din 9 noiembrie 2010 a dlui  Vadim 

Moţarschi, reprezentantul Partidului Comuniştilor din Republica Moldova 

în Comisia Electorală Centrală 

Raportor: Iurie Ciocan 

20. Cu privire la contestaţiile nr. AP 2010 – 9/49, nr. AP 2010 – 9/50 din 10 

noiembrie 2010 ale dnei Natalia Mihai, reprezentantul Partidul Popular 

Creştin Democrat şi nr. AP2010 – 9/52 din 11 noiembrie 2010 a dlui  
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Vadim Moţarschi, reprezentantul Partidului Comuniştilor din Republica 

Moldova în Comisia Electorală Centrală 

Raportor: Mihai Buşuleac 

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

parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010, la situaţia din 12 noiembrie 

2010 

Raportor: Iurie Ciocan 

22. Cu privire la confirmarea persoanei  responsabile de finanţe 

(trezorierul) pe perioada campaniei electorale din partea dlui Ţaulean 

Vitalie, candidatul independent la funcţia de deputat în Parlamentul 

Republicii Moldova  

Raportor: Iurie Ciocan 

 

 

1. S-A AUDIAT: 

Dl Eugeniu Ştirbu, preşedinte al Comisiei - În temeiul pct. 2 din hotărîrea nr. 

3771 din 5 noiembrie 2010, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor 

şi Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor au fost atenţionate 

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 obligate să prezinte informaţiile 

despre mersul executării hotărîrii respective la şedinţa Comisiei Electorale Centrale 

din 12 noiembrie 2010. 

Prin urmare, la data de 9 noiembrie, respectiv 12 noiembrie 2010, ministerele 

susmenţionate au prezentat informaţiile solicitate. 

În acest context, în temeiul cu art. 18, 22 şi 26 din Codul electoral nr.1381-

XIII din 21 noiembrie 1997, 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 Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor 

- Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor 

(informaţiile generalizate se anexează). 

 

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____5____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

 

2. S-A AUDIAT: 

Dl Mihai Buşuleac, membru al Comisiei – La 11 noiembrie 2010, dl 

Volneanschi Leonid, a depus la Comisia Electorală Centrală, conform prevederilor 

art. 46 şi 80 din Codul electoral nr. 1381- XIII din 21 noiembrie 1997, un demers 
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cu privire la retragerea sa din campania electorală pentru alegerile parlamentare 

anticipate din 28 noiembrie 2010.  

În conformitate cu art. 18, 26,  46 şi 80 din Codul electoral nr.1381-XIII din 

21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se acceptă retragerea din campania electorală pentru alegerile 

parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 a concurentului electoral 

Volneanschi Leonid, candidat independent, înregistrat prin hotărîrea nr. 3740 din 2 

noiembrie 2010 „Cu privire la înregistrarea dlui Volneanschi Leonid în calitate de 

candidat independent la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova”. 

2. În hotărîrea nr. 3770 din 5 noiembrie 2010 „Cu privire la stabilirea ordinii 

de înscriere a concurenţilor electorali în buletinul de vot pentru alegerile 

Parlamentului Republicii Moldova din 28 noiembrie 2010” poziţia „nr. 30 - 

Volneanschi Leonid” - se exclude.    

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____5____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

 

3. S-A AUDIAT: 

Dl Iurie Ciocan, secretar al Comisiei – a propus spre aprobare proiectul de 

hotărîre cu privire la aprobarea modelului şi textului buletinului de vot pentru 

alegerile în Parlamentul Republicii Moldova din 28 noiembrie 2010.  

 

AU LUAT CUVÎNTUL: 

 

Dl Dumitru Graur, reprezentantul AMN – a propus numerotarea concurenţilor 

electorali în buletinul de vot. 

Dl Iurie Ciocan – a menţionat că buletinul de vot va fi tipărit în conformitate 

art. 48 din Codul electoral, care prevede ce trebuie să conţină un buletin de vot şi 

de aceea concurenţii electorali nu vor fi numerotaţi. 

 

În conformitate cu art. 18, 26 alin.(1) lit. f), 48, 49 şi 83 din Codul electoral 

nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE: 

1. Se aprobă modelul buletinului de vot pentru alegerile în Parlamentul 

Republicii Moldova din 28 noiembrie 2010.  

Buletinul de vot este divizat în 39 de patrulatere, fiecare avînd dimensiunile 

de 110 mm pe 20 mm. Lungimea buletinului este de 945 mm, iar lăţimea – de 140 

mm. 

La o distanţă de 15 mm deasupra primului patrulater se aplică două numere: 

în partea stîngă – numărul de ordine al circumscripţiei electorale, iar în partea 

dreaptă – numărul de ordine al secţiei de votare. 

În patrulater, în partea stîngă se imprimă simbolul concurentului electoral cu 

dimensiunile de 15 mm pe 15 mm; în centru se înscrie denumirea partidului, 

mişcării social-politice sau numele şi prenumele candidatului independent.  
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În partea dreaptă se imprimă un cerc cu diametrul de 15 mm, în care 

alegătorul urmează să aplice ştampila cu inscripţia „Votat”. 

Distanţa dintre patrulatere este de 2,5 mm. 

2. Se aprobă textul buletinului de vot pentru alegerea în Parlamentul 

Republicii Moldova din 28 noiembrie 2010. Concurenţii electorali se înscriu în 

buletinul de vot cu litere majuscule în ordinea, stabilită prin hotărîrea nr. 3770 din 

5 noiembrie 2010, cu modificările ulterioare, conform tragerii la sorţi efectuată de 

către Comisia Electorală Centrală, după cum urmează: 
 

PPAARRTTIIDDUULL  NNAAŢŢIIOONNAALL  LLIIBBEERRAALL    

PPAARRTTIIDDUULL  DDEEMMOOCCRRAATT  DDIINN  MMOOLLDDOOVVAA  

PPAARRTTIIDDUULL  LLIIBBEERRAALL    

PPAARRTTIIDDUULL  „„MMOOLLDDOOVVAA  UUNNIITTĂĂ  ––  EEДДИИННААЯЯ  ММООЛЛДДООВВАА””  

PPAARRTTIIDDUULL  PPOOPPUULLAARR  CCRREEŞŞTTIINN  DDEEMMOOCCRRAATT    

PPAARRTTIIDDUULL  MMIIŞŞCCAARREEAA  AACCŢŢIIUUNNEEAA  EEUURROOPPEEAANNĂĂ    

PPAARRTTIIDDUULL  PPOOLLIITTIICC  ,,,,PPAATTRRIIOOŢŢIIII  MMOOLLDDOOVVEEII’’’’    

PPAARRTTIIDDUULL  PPOOLLIITTIICC  „„PPEENNTTRRUU  NNEEAAMM  ŞŞII  ŢŢAARRĂĂ””  

PPAARRTTIIDDUULL  RREEPPUUBBLLIICCAANN  DDIINN  MMOOLLDDOOVVAA    

PPAARRTTIIDDUULL  PPOOLLIITTIICC  „„AALLIIAANNŢŢAA  MMOOLLDDOOVVAA  NNOOAASSTTRRĂĂ””  

PPAARRTTIIDDUULL  UUMMAANNIISSTT  DDIINN  MMOOLLDDOOVVAA  

PPAARRTTIIDDUULL  CCOOMMUUNNIIŞŞTTIILLOORR  DDIINN  RREEPPUUBBLLIICCAA  MMOOLLDDOOVVAA  

PPAARRTTIIDDUULL  LLIIBBEERRAALL  DDEEMMOOCCRRAATT  DDIINN  MMOOLLDDOOVVAA  

PPLLEEŞŞCCAA  VVAALLEERRIIUU,,  CCAANNDDIIDDAATT  IINNDDEEPPEENNDDEENNTT  

PPAARRTTIIDDUULL  CCOONNSSEERRVVAATTOORR  

                        SSTTAATTII  GGAABBRRIIEELL,,  CCAANNDDIIDDAATT  IINNDDEEPPEENNDDEENNTT  

PPAARRTTIIDDUULL  PPOOPPUULLAARR  RREEPPUUBBLLIICCAANN    

MMIIŞŞCCAARREEAA  SSOOCCIIAALL--PPOOLLIITTIICCĂĂ  „„RRAAVVNNOOPPRRAAVVIIEE””    

PPAARRTTIIDDUULL  SSOOCCIIAALL  DDEEMMOOCCRRAATT    

SSTTEEPPAANNIIUUCC  VVIICCTTOORR,,  CCAANNDDIIDDAATT  IINNDDEEPPEENNDDEENNTT  

MMIIŞŞCCAARREEAA  SSOOCCIIAALL--PPOOLLIITTIICCĂĂ  AA  RROOMMIILLOORR  DDIINN  RREEPPUUBBLLIICCAA  MMOOLLDDOOVVAA  

NNAAZZAARREENNCCOO  EEVVGGHHEENNII,,  CCAANNDDIIDDAATT  IINNDDEEPPEENNDDEENNTT  

RRUUSSSSUU  GGHHEEOORRGGHHEE,,  CCAANNDDIIDDAATT  IINNDDEEPPEENNDDEENNTT  

PPAARRTTIIDDUULL  MMUUNNCCIIII    

LLAAGGUUTTAA  MMAAIIAA,,  CCAANNDDIIDDAATT  IINNDDEEPPEENNDDEENNTT  

                        PPAARRTTIIDDUULL  PPOOLLIITTIICC  PPAARRTTIIDDUULL  EECCOOLLOOGGIISSTT  „„AALLIIAANNŢŢAA  VVEERRDDEE””  DDIINN  

MMOOLLDDOOVVAA  

                      ŢŢÎÎMMBBAALLIISSTT  TTAATTIIAANNAA,,  CCAANNDDIIDDAATT  IINNDDEEPPEENNDDEENNTT  

CCEERREETTEEUU  RROOMMEEOO,,  CCAANNDDIIDDAATT  IINNDDEEPPEENNDDEENNTT    

BBÎÎRRLLAADDEEAANNUU  AAFFAANNAASSIIEE,,  CCAANNDDIIDDAATT  IINNDDEEPPEENNDDEENNTT  

BBOOLLOOTTNNIICCOOVV  OOLLEEGG,,  CCAANNDDIIDDAATT  IINNDDEEPPEENNDDEENNTT  

CCAAZZAACC  OOLLEEGG,,  CCAANNDDIIDDAATT  IINNDDEEPPEENNDDEENNTT  

ŢŢAAUULLEEAANN  VVIITTAALLIIEE,,  CCAANNDDIIDDAATT  IINNDDEEPPEENNDDEENNTT  

BBUURRGGHHIILLĂĂ--LLEEOONNTTEE  EELLEENNAA,,  CCAANNDDIIDDAATT  IINNDDEEPPEENNDDEENNTT    

CCUUŞŞNNIIRR  VVAALLEENNTTIINNAA,,  CCAANNDDIIDDAATT  IINNDDEEPPEENNDDEENNTT      

DDEEMMIIAANN  AALLEEXXAANNDDRRUU,,  CCAANNDDIIDDAATT  IINNDDEEPPEENNDDEENNTT  

IIAACCHHIIMM  SSEERRGGIIUU,,  CCAANNDDIIDDAATT  IINNDDEEPPEENNDDEENNTT    

AAXXEENNOOVVAA  NNAATTAALLIIAA,,  CCAANNDDIIDDAATT  IINNDDEEPPEENNDDEENNTT      

LLUUPPAAŞŞCCUU  VVAASSIILLEE,,  CCAANNDDIIDDAATT  IINNDDEEPPEENNDDEENNTT  

                        BBAANNAARRII  SSEERRGGIIUU,,  CCAANNDDIIDDAATT  IINNDDEEPPEENNDDEENNTT          

 

3. Buletinele de vot se vor tipări pe hîrtie opacă (mată) de culoare albă.   

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

Pentru  _____5___,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

 

4. S-A AUDIAT: 

Dl Iurie Ciocan, secretar al Comisiei – În conformitate cu art. 18, 26 şi 49 din Codul 

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

HOTĂRĂŞTE: 

1. Buletinele de vot pentru alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 

se tipăresc în număr de 2804408 ex. dintre care în limba de stat 2109215 ex. şi 695193 

ex. în limba rusă. 

2. Buletinele de vot tipărite se vor distribui consiliilor electorale de circumscripţie, 

după cum urmează: 

Circumscripţia electorală 
Numărul de 

alegători 

Total 

buletine 

solicitate 

În limba de 

stat 

În limba 

rusă 

Chişinău, nr.1 

- Secţiile de votare din 

străinătate 

611253 620545 

130530 

 

401851 

106250 

218694 

24280 

Bălţi, nr. 2 106625 106625 53811 52814 

Anenii Noi, nr. 4 

- UAT din stînga Nistrului, 

mun. Bender, unele localităţi 

ale raionului Căuşeni 

66145 

 

66145 

6000 

53967 

3000 

12178 

3000 

Basarabeasca, nr. 5 16126 16126 9019 7107 

Briceni, nr. 6 57683 57683 41204 16479 

Cahul, nr. 7 92239 92239 70700 21539 

Cantemir, nr. 8 44480 44480 41407 3073 

Călăraşi, nr. 9 

- Staţiunea balneară (secţia 

de votare nr.19) 

61067 61067 

260 

57512 

200 

3555 

60 

Căuşeni, nr. 10 

- UAT din stînga Nistrului, 

mun. Bender, unele localităţi 

ale raionului Căuşeni 

- Spitalul raional (secţia de 

votare nr. 7) 

65757 

 

65757 

1000 

 

 

150 

57188 

500 

 

 

100 

8569 

500 

 

 

50 

Cimişlia, nr. 11 45297 45297 38958 6339 

Criuleni, nr. 12 57351 57351 54701 2650 

Donduşeni, nr.13 31882 31882 24634 7248 

Drochia, nr. 14 67076 67076 59669 7407 

Dubăsari, nr.15 

- UAT din stînga Nistrului, 

mun. Bender, unele localităţi 

ale raionului Căuşeni  

26904 26904 

3000 

23782 

1500 

3122 

1500 

Edineţ, nr. 16 63519 63519 44285 19234 
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Făleşti, nr. 17 70640 70640 56743 13897 

Floreşti, nr. 18 

- UAT din stînga Nistrului, 

mun. Bender, unele localităţi 

ale raionului Căuşeni  

68736 68736 

1000 

55131 

400 

13605 

600 

Glodeni, nr. 19 45850 45850 37047 8803 

Hînceşti, nr. 20 90740 90740 84480 6260 

Ialoveni, nr. 21 76794 76794 73749 3045 

Leova, nr. 22 41577 41577 34289 7288 

Nisporeni, nr.23 44446 44446 44446 - 

Ocniţa, nr. 24 40758 40758 23682 17076 

Orhei, nr. 25 94461 94461 88111 6350 

Rezina, nr. 26 

- UAT din stînga Nistrului, 

mun. Bender, unele localităţi 

ale raionului Căuşeni 

- Penitenciarul nr.17 (secţia 

de votare nr. 8) 

36912 

 

36912 

2500 

 

 

400 

 

33552 

1000 

 

 

300 

3360 

1500 

 

 

100 

 

Rîşcani, nr. 27 53287 53287 38510 14777 

Sîngerei, nr. 28 66505 66505 56422 10083 

Soroca, nr. 29 70606 70606 61393 9213 

Străşeni, nr. 30 72766 72766 69831 2935 

Şoldăneşti, nr. 31 32510 32510 31937 573 

Ştefan Vodă, nr.32 

- UAT din stînga Nistrului, 

mun. Bender, unele localităţi 

ale raionului Căuşeni 

53139 53139 

300 

48351 

150 

4788 

150 

Taraclia, nr. 33 33226 33226 2169 31057 

Teleneşti, nr. 34 50957 50957 50457 500 

Ungheni, nr. 35 84481 84481 71353 13128 

UTA Găgăuzia, nr. 36 108181 108181 1474 106707 

Total  2649976 2804408 2109215 695193 

 

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____5____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

 

5. S-A AUDIAT: 

Dl Iurie Ciocan, secretar al Comisiei – a propus spre examinare următorul 

proiect de hotărîre: 
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Pentru a asigura exercitarea dreptului de vot al cetăţenilor Republicii Moldova 

domiciliaţi în unităţile administrativ-teritoriale din stînga Nistrului, în municipiul 

Bender şi în unele localităţi ale raionului Căuşeni, aflate provizoriu în afara 

controlului suveran din partea autorităţilor constituţionale ale Republicii Moldova, 

la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 şi în conformitate cu art. 

18 şi 26 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia 

Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE: 

1. Se stabileşte că în cadrul alegerilor parlamentare anticipate din 28 noiembrie 

2010 cetăţenii Republicii Moldova, domiciliaţi în unităţile administrativ-teritoriale 

din stînga Nistrului, în municipiul Bender şi în unele localităţi ale raionului 

Căuşeni, aflate provizoriu în afara controlului suveran al autorităţilor 

constituţionale ale Republicii Moldova, pot vota în  una din următoarele secţii de 

votare: 

 

 - secţia de votare nr. 5 amplasată în incinta Gimnaziului nr. 17 (adresa: mun. 

Chişinău, bul. Dacia, 75); 

 - secţia de votare nr. 120 amplasată în incinta Direcţiei Căilor Ferate din 

Moldova (adresa: mun. Chişinău, str. Vlaicu Pîrcălab, 48); 

  - secţia de votare nr. 187 amplasată în incinta SA „Transenergoreparaţie” (adresa: 

mun. Chişinău, str. Transnistria, 4); 

 - secţia de votare nr. 24 amplasată în Liceul teoretic din satul Gura Bîcului, 

raionul Anenii Noi; 

 - secţiile de votare nr. 40 şi 41 amplasate în Centrul de cultură şi tineret din 

satul Varniţa, raionul Anenii Noi; 

- secţia de votare nr. 23 amplasată în Liceul teoretic „Prometeu” din satul 

Copanca, raionul Căuşeni; 

- secţia de votare nr. 27 din incinta Liceului teoretic din satul Fîrlădeni, 

raionul Căuşeni; 

- secţia de votare nr. 33 amplasată în Casa de cultură din satul Hagimus, 

raionul Căuşeni; 

 - secţia de votare nr. 4 amplasată în Liceul teoretic „Vlad Ioviţă” din satul 

Cocieri, raionul Dubăsari; 

 - secţia de votare nr. 6 amplasată în Căminul cultural din satul Doroţcaia, 

raionul Dubăsari; 

  - secţia de votare nr. 10 amplasată în Căminul cultural din comuna Molovata 

Nouă, raionul Dubăsari; 

- secţia de votare nr. 14 amplasată în Căminul cultural din satul Ustia, raionul 

Dubăsari; 

 - secţia de votare nr. 74 amplasată în Liceul teoretic din satul Sănătăuca, 

raionul Floreşti; 

- secţia de votare nr. 42 amplasată în Centrul comunitar din oraşul Rezina, 

raionul Rezina; 

- secţia de votare nr. 24 amplasată în Casa de cultură din satul Răscăieţi, 

raionul Ştefan Vodă. 
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 2. Alegătorii specificaţi la punctul 1 din prezenta hotărîre se înscriu în lista 

suplimentară la prezentarea actului de identitate, ce atestă domiciliul sau reşedinţa 

persoanei în localitatea corespunzătoare , iar la rubrica „Notă” din această listă se 

va consemna „ UAT din stînga Nistrului”.  

  3. Ministerul Afacerilor Interne, în baza atribuţiilor ce-i revin conform 

prevederilor Codului electoral, va întreprinde toate măsurile necesare privind 

menţinerea ordinii publice în localităţile unde îşi au sediul secţiile de votare 

menţionate la punctul 1 din prezenta hotărîre. 

 4. În scopul garantării securităţii procesului de votare la secţiile de votare 

din localităţile aflate în Zona de Securitate, Comisia Electorală Centrală face apel 

către observatorii naţionali, internaţionali şi Comisia Unificată de Control, în 

vederea monitorizării desfăşurării paşnice a procesului electoral în cadrul secţiilor 

de votare menţionate.  

 5. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

AU LUAT CUVÎNTUL: 

 

Dl Mihai Buşuleac – a propus amînarea acestui proiect de hotărîre pentru 

şedinţa următoare, pentru ca ceilalţi membri care lipsesc azi de la şedinţă să se 

expună asupra acestuia. 

Dl Iurie Ciocan – a acceptat propunerea. 

 

Dl Eugeniu Ştirbu a anunţat examinarea proiectului de hotărîre cu privire la 

modul de participare a cetăţenilor Republicii Moldova domiciliaţi în Unităţile 

Administrativ-Teritoriale din stînga Nistrului, în municipiul Bender şi în unele 

localităţi ale raionului Căuşeni la alegerile parlamentare anticipate din 28 

noiembrie 2010 pentru şedinţa următoare. 

 

6. S-A AUDIAT: 

Dl Iurie Ciocan, secretar al Comisiei – a propus examinarea proiectului de 

hotărîre cu privire la votarea în cadrul alegerilor parlamentare anticipate din 28 

noiembrie 2010 în baza actelor de identitate cu termen de valabilitate expirat. 

 

AU LUAT CUVÎNTUL: 

Dl Pavel Midrigan – a întrebat reprezentantul Ministerului Tehnologiilor 

Informaţionale şi Comunicaţiilor dacă există vreo statistică privind numărul de acte 

de identitate expirate. 

Dl Iovu, reprezentantul Ministerului Tehnologiilor Informaţionale şi 

Comunicaţiilor – a menţionat că această analiză la ziua de azi nu este, insă aceasta 

s-a efectuat anterior. 

Dl Andrei Volentir, reprezentantul PDM – a propus ca în cazul votării în baza 

actului de identitate expirat să se depună o declaraţie pe proprie răspundere de 

către persoana care votează astfel. 

Dl Iurie Ciocan – consideră că nu este necesar acest lucru, deoarece persoana 

respectivă este înscrisă în lista electorală, care conţine toată informaţia necesară 

pentru a nu vota cu două acte de identitate. 
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În conformitate cu art. 11, 18, 22, 26 şi 53 alin. (3) din Codul electoral nr. 1381-

XIII din 21 noiembrie 1997, precum şi reieşind din experienţa alegerilor trecute, 

Comisia Electorală Centrală consideră necesar a permite cetăţenilor Republicii 

Moldova cu drept de vot să participe la votare, în cadrul alegerilor parlamentare 

anticipate din 28 noiembrie 2010, în baza actelor de identitate cu termen de 

valabilitate expirat. Din aceste considerente, Comisia Electorală Centrală 

HOTĂRĂŞTE:  
 

1. Se permite cetăţenilor Republicii Moldova cu drept de vot să participe la 

votare, în cadrul alegerilor parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010, în baza 

actelor de identitate cu termen de valabilitate expirat.  

 

2.  Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

   

AU VOTAT: 

Pentru  ____5____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-____ 

 

7. 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. 09/2 din 11 noiembrie 2010, prin care candidaturile a trei 

persoane au fost retrase din Lista candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul 

Republicii Moldova pentru alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 

2010, fiind înlocuite cu alte trei candidaturi.  

 În conformitate cu art. 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 şi modificată prin  hotărîrea nr. 3772 din 5 noiembrie 2010, după cum 

urmează: 

se exclud candidaturile dlor Sîciov Roman (nr. 25), Costin Vasile (nr. 64) şi 

Arapu Ilie Mihail (nr. 90); 

 se includ candidaturile dlor:   

Enachi Maxim (nr. 25), domiciliat în mun. Chişinău, a. n. 1984, drept public, 

temporar neangajat în cîmpul muncii; 

Sigalus Alexandr (nr. 64), domiciliat în s. Suruceni, r-nul Ialoveni, a. n. 

1952, pedagog,  consultant financiar, SC „Sigalus & Partenerii” SRL, s. Suruceni, 

r-nul Ialoveni; 

Ferari Anatolie (nr. 90), domiciliat în or. Floreşti, a. n. 1961, administrator, 

ÎI „Ferari Anatolie”, or. Floreşti. 

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

Pentru  ____5____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

 

8. S-A AUDIAT: 

Dl Mihai Buşuleac, membru al Comisiei – Pe data de 12 noiembrie 2010 Partidul 

Comuniştilor din Republica Moldova a depus la Comisia Electorală Centrală  

hotărîrea Comitetului Executiv Politic al Comitetului Central al PCRM din 10 

noiembrie 2010, prin care două persoane au fost excluse din Lista candidaţilor la 

funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru alegerile 

parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 şi au fost propuse pentru a fi incluse 

în listă alte două persoane, iar ordinea de plasare în listă a unor candidaţi a fost 

modificată. 

În conformitate cu art. 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 Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, înregistrată prin 

hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3627 din 11 octombrie, după cum 

urmează: 

- se exclud candidaturile dlui Cernavca Nicolae (nr. 85) şi a dnei 

Cogîlniceanu Maria (nr. 97); 

- se includ următoarele persoane: 

dl Caraseni Demian (nr. 51), domiciliat în s. Congaz, UTA Găgăuzia, a. n. 

1966, pedagog,  magistru în relaţii internaţionale şi drept, prim-vicepreşedinte, 

Adunarea Populară a Găgăuziei; 

dl Ţveatcov Nicolai (nr. 86), domiciliat în s. Valea Perjei, r-nul Taraclia, a. 

n. 1983, politolog, dr. în ştiinţe politice,  secretarul comitetului raional al PCRM, 

sectorul Buiucani, mun. Chişinău; 

-  începînd cu poziţia „nr. 51 Bogatico Victor” şi pînă la poziţia „nr. 84 

Stancev Gheorghe” şi, respectiv, începînd cu poziţia „nr. 86 Filipenco Olga” şi 

pînă la poziţia „nr. 96 Groapă Veaceslav”, candidaţii se plasează cu un număr mai 

jos. 

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____5____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

9. S-A AUDIAT: 

Dl Iurie Ciocan, secretar al Comisiei – Prin demersul din 11 noiembrie 2010, 

Mişcarea Social-Politică a Romilor din Republica Moldova a solicitat Comisiei 

Electorale Centrale, conform art. 45 din Codul electoral, înregistrarea în calitate de 

persoană de încredere a dlui Tighineanu Vasile în circumscripţia electorală 

municipală Chişinău nr. 1 la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 

2010. Demersul este întemeiat.  
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În conformitate cu art. 18, 26 şi 45 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se înregistrează în calitate de persoană de încredere din partea Mişcarii 

Social-Politice a Romilor din Republica Moldova dl Tighineanu Vasile în 

circumscripţia electorală municipală Chişinău nr. 1 pentru alegerile parlamentare 

anticipate din 28 noiembrie 2010. 

 2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____5____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-____ 

 

10. S-A AUDIAT: 

Dl Mihai Buşuleac, membru al Comisiei – În conformitate cu art. 18 şi 38 alin. 

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

Centrală HOTĂRĂŞTE: 

 

          1. Se confirmă dna Raţă Violeta în calitate de persoană responsabilă de 

finanţe (trezorier) pe perioada campaniei electorale din partea dnei Burghilă 

Leonte-Elena, candidatul independent la funcţia de deputat în Parlamentul 

Republicii Moldova în cadrul alegerilor parlamentare anticipate din 28 noiembrie 

2010.  

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____5____,  Contra ____-____, S-au abţinut ___-____ 

 

11. S-A AUDIAT: 

Dl Eugeniu Ştirbu, ppreşedinte al Comisiei – În scopul asigurării activităţii 

eficiente a observatorilor internaţionali în perioada electorală pentru alegerile 

parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 şi în conformitate cu art. 18, 22 şi 

63 alin. (7) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 şi pct. 17 din 

Regulamentul privind statutul observatorilor şi procedura de acreditare a acestora, 

Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se constituie Oficiul de protocol al observatorilor internaţionali pe lîngă 

Comisia Electorală Centrală (în continuare - Oficiul) în următoarea componenţă: 

 

Prisăcaru Ion             - şef al Oficiului, consultant superior în Direcţia 

administraţie publică locală, Cancelaria de Stat; 

Matcovschi  Sergiu           - şef-adjunct al Oficiului, secretar III în direcţia drept şi 

relaţii consulare, departamentul afaceri consulare, 

Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene. 

  

Membrii Oficiului: 

Bordeianu  Doina     - şef al secţiei educaţie civică, traininguri şi secretariat, 
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direcţia management alegeri, aparatul Comisiei 

Electorale Centrale;  

Buciuşcanu Ştefan  - ataşat, direcţia cooperare regională, departamentul 

integrare europeană, Ministerul Afacerilor Externe şi 

Integrării Europene; 

Darii Elena               - consultant în direcţia relaţii internaţionale şi integrare 

europeană, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii 

Drumurilor;  

Cociul Lilia  - secretar III în direcţia NATO şi cooperare politico-

militară, departamentul cooperare multilaterală, 

Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene; 

Palachi  Eugenia      - consultant principal în secţia integrare europeană, 

relaţii şi proiecte internaţionale, Ministerul Culturii;  

Pasat Corneliu                            - consultant superior în secţia educaţie civică, traininguri 

şi secretariat, direcţia management alegeri, aparatul 

Comisiei Electorale  Centrale; 

Toma Victor - consultant principal în Direcţia administrare şi 

management intern, Cancelaria de Stat. 

        2. Sediul Oficiului de protocol al observatorilor internaţionali se stabileşte în 

incinta Comisiei Electorale Centrale. 

3. Oficiul de protocol are următoarele atribuţii: 

- organizarea întîlnirii şi cazării observatorilor; 

- organizarea înregistrării actelor de acreditare la Comisia Electorală Centrală 

şi eliberării legitimaţiilor de observator; 

- coordonarea acţiunilor cu Comisia Electorală Centrală privind asigurarea 

activităţii observatorilor; 

- coordonarea cu Comisia Electorală Centrală a aspectelor privind organizarea 

deplasărilor în teritoriu şi a întrunirilor, la solicitarea observatorilor; 

- acumularea informaţiei cu privire la derularea alegerilor de la observatorii 

internaţionali şi generalizarea ei; 

- organizarea briefingurilor cu participarea observatorilor internaţionali. 

 4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____5___,  Contra ____-____, S-au abţinut ___-_____ 

 

 

12. S-A AUDIAT: 

Dna Renata Lapti, vicepreşedinte al Comisiei - Reprezentanţa „International 

Foundation for Electoral Systems” a înaintat Comisiei Electorale Centrale un 

demers privind acreditarea unei persoane în calitate de observator internaţional, 3 

persoane în calitate de observatori naţionali şi a unei persoane în calitate de 

observator naţional în secţiile de votare, constituite în afara ţării, pentru 

monitorizarea alegerilor parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010. 
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Reprezentanţa „International Foundation for Electoral Systems” 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. (2) şi (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 dl Steven Mark Gray (cetăţean al Statelor Unite ale 

Americii) în calitate de observator internaţional şi 3 persoane în calitate de 

observatori naţionali, conform listei anexate, din partea Reprezentanţei 

„International Foundation for Electoral Systems” pentru monitorizarea alegerilor 

parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010. 

2. Se acreditează dl Pavel Cabacenco ( ) în calitate de observator naţional în 

secţia de votare nr. 297, or. Bruxelles, Regatul Belgiei, secţia de votare nr. 316, or. 

Paris, Republica Franceză, şi secţia de votare nr. 317, or. Strasbourg, Republica 

Franceză, pentru monitorizarea alegerilor parlamentare anticipate din 28 noiembrie 

2010. 

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

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

4. 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. 

5. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____5___,  Contra ____-____, S-au abţinut ___-_____ 

 

 

13. S-A AUDIAT: 

Dna Renata Lapti, vicepreşedinte al Comisiei - Misiunea de observatori a 

Comunităţii Statelor Independente a înaintat Comisiei Electorale Centrale un 

demers privind acreditarea a 21 de persoane în calitate de observatori internaţionali 

pentru monitorizarea alegerilor parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010. 

În conformitate cu art. 18 şi 63 alin. (3) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 

21 noiembrie 1997 şi pct. 5 din Regulamentul privind statutul observatorilor şi 

procedura de acreditare a acestora, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale 

Centrale nr. 332 din 24 octombrie 2006, Comisia Electorală Centrală 

HOTĂRĂŞTE: 

1. Se acreditează în calitate de observatori internaţionali 21 de persoane din 

partea Misiunii de observatori a Comunităţii Statelor Independente pentru 

monitorizarea alegerilor parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010, conform 

listei anexate. 
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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  ____5___,  Contra ____-____, S-au abţinut ___-_____ 

 

14. S-A AUDIAT: 

Dna Renata Lapti, vicepreşedinte al Comisiei - Asociaţia Obştească 

„Reprezentanţa din Moldova a International Republican Institute din SUA” (IRI) a 

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

calitate de observatori naţionali şi 2 persoane în calitate de observatori 

internaţionali pentru monitorizarea alegerilor parlamentare anticipate din 28 

noiembrie 2010. 

Asociaţia Obştească „Reprezentanţa din Moldova a International Republican 

Institute din SUA” (IRI) 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. (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 3 persoane în calitate de observatori naţionali, conform 

anexei nr. 1, şi 2 persoane în calitate de observatori internaţionali, conform anexei 

nr. 2, din partea Asociaţiei Obşteşti „Reprezentanţa din Moldova a International 

Republican Institute din SUA” (IRI) 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  ____5___,  Contra ____-____, S-au abţinut ___-_____ 

 

15. S-A AUDIAT: 

Dna Renata Lapti, vicepreşedinte al Comisiei - Asociaţia obştească „PROMO-

LEX” a înaintat Comisiei Electorale Centrale un demers privind acreditarea a 678 

de persoane în calitate de observatori naţionali pentru monitorizarea alegerilor 

parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010. 
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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 678 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  ____5___,  Contra ____-____, S-au abţinut ___-_____ 

 

16. S-A AUDIAT: 

Dna Renata Lapti, vicepreşedinte al Comisiei - Ambasada Regatului Unit al 

Marii Britanii şi Irlandei de Nord în Republica Moldova a înaintat Comisiei 

Electorale Centrale un demers privind acreditarea a 4 persoane în calitate de 

observatori naţionali şi 4 persoane în calitate de observatori internaţionali pentru 

monitorizarea alegerilor parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010. 

În conformitate cu art. 18 şi 63 alin. (3) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 

21 noiembrie 1997 şi pct. 5 din Regulamentul privind statutul observatorilor şi 

procedura de acreditare a acestora, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale 

Centrale nr. 332 din 24 octombrie 2006, Comisia Electorală Centrală 

HOTĂRĂŞTE: 

1. Se acreditează 4 persoane în calitate de observatori naţionali, conform 

anexei nr. 1, şi 4 persoane în calitate de observatori internaţionali, conform anexei 

nr. 2, din partea Ambasadei Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord 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  ____5___,  Contra ____-____, S-au abţinut ___-_____ 
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17. S-A AUDIAT: 

Dl Mihai Buşuleac, membru al Comisiei - La 8 noiembrie 2010 dl Roman 

Andrieş, reprezentantul concurentului electoral Partidul Liberal în Comisia 

Electorală Centrală (în continuare CEC) a depus o contestaţie în care solicită: 

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

concurentul electoral Partidul Popular Creştin Democrat (în continuare 

PPCD); 

- 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. AP2010-9/40 din 8 noiembrie 

2010. 

În motivarea contestaţiei, se arată că materialul publicitar de agitaţie 

electorală – foaie volantă, contravine prevederilor art. 641 alin. (6) din Codul 

electoral şi art. 50 alin. (2) din Codul contravenţional deoarece nu conţine 

elementul – data tipăririi. În viziunea contestatarului, această încălcare a 

legislaţiei electorale s-ar putea comite intenţionat şi cu un scop bine determinat. 

La 10 noiembrie curent, reprezentantul PPCD în CEC, dna Natalia Mihai, a 

depus referinţa la contestaţia nr. AP2010 – 9/40 din 8 noiembrie, prin care solicită 

respingerea acesteia motivînd în felul următor. 

Din cauza unei greşeli tehnice în procesul de editare, elementul - data 

tipăririi a acestei foi volante a fost omis, iar această greşeală nu a fost observată 

de către persoanele responsabile. 

Totodată, reprezentantul PPCD contestă acuzaţia reprezentantului PL în CEC 

(precum că această scăpare ar fi avut intenţie şi scop bine determinat) prin 

prezentarea raportului financiar al PPCD recepţionat de CEC la 5 noiembrie şi a 

facturii fiscale KX nr. 5341097 în care sînt indicate cheltuielile efectuate pentru 

editarea materialului electoral publicitar contestat. 

La fel, la 12 noiembrie 2010, reprezentantul concurentului electoral Partidul 

Democrat din Moldova, dl Andrei Volentir a depus o contestaţie cu acelaşi 

conţinut. Suplimentar la cerinţe acesta solicită aplicarea sancţiunii 

corespunzătoare. Contestaţia a fost înregistrată la CEC sub nr. AP2010-9/54. 

Astfel, după examinarea contestaţiilor, referinţei şi a anexelor la acestea, 

CEC a constatat că: 

1. Materialul electoral publicitar prezentat în calitate de probă la contestaţia 

depusă reprezintă o foaie volantă de agitaţie electorală în favoarea concurentului 

electoral PPCD intitulată „Только вместе мы добъемся успеха”. Aceasta nu 

conţine elementul – data tipăririi.  

2. Concurentul electoral PPCD a prezentat şi a completat raportul financiar 

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

PPCD” pentru perioada  22 octombrie – 5 noiembrie, corespunzător legislaţiei în 

vigoare; 

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 
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care l-a  tipărit. Prin urmare, Comisia Electorală Centrală constată încălcarea de 

către PPCD a art. 641 alin. (6) din Codul electoral în acest sens. 

Conform art.69 alin.(2) din Codul electoral pentru încălcarea legislaţiei 

electorale, Comisia Electorală Centrală poate aplica concurenţilor electorali 

sancţiuni sub formă de avertisment.  

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. 50 alin. (2) şi 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, 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 Popular Creştin Democrat în partea ce vizează 

includerea datei tipăririi pe materialul electoral publicitar contestat. 

2. Se avertizează concurentul electoral Partidul Popular Creştin Democrat 

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

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  ____5___,  Contra ____-____, S-au abţinut ___-_____ 

 

18. S-A AUDIAT: 

Dl Mihai Buşuleac, membru al Comisiei - La 8 noiembrie 2010 dl Roman 

Andrieş, reprezentantul concurentului electoral Partidul Liberal 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 Umanist din Moldova; 

- 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. AP2010-9/41 din 8 noiembrie 

2010. 

În motivarea contestaţiei, se arată că materialul publicitar de agitaţie 

electorală – foaie volantă, contravine prevederilor art. 641 alin. (6) din Codul 
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electoral şi art. 50 alin. (2) din Codul contravenţional deoarece nu conţine 

elementul – data tipăririi. În viziunea contestatarului, această încălcare a 

legislaţiei electorale s-ar putea comite intenţionat şi cu un scop bine determinat 

şi anume pentru a putea utiliza mijloace financiare nedeclarate prin contul „Fond 

electoral”. 

Totodată, la 10 noiembrie 2010, reprezentantul Partidului Popular Creştin 

Democrat în CEC, dna Natalia Mihai, a depus o contestaţie care are ca subiect 

contestat aceiaşi foaie volantă – materialul publicitar de agitaţie electorală 

distribuit de PUM, solicitînd CEC-ului să întreprindă aceleaşi acţiuni. 

Dna Natalia Mihai sesizează CEC în ceea ce priveşte lipsa tuturor 

elementelor identificatoare, prevăzute la art. 641 alin. (6) din Codul electoral, pe 

materialul contestat şi anume: data tipăririi, tirajul materialului şi denumirea 

tipografiei care l-a tipărit. 

Necesită a fi menţionat că anterior parvenirii contestaţiilor menţionate, la 

29 octombrie 2010, prin demersul CEC 8/927, Ministerul Afacerilor Interne a 

fost sesizat de către Comisia Electorală Centrală în vederea examinării, prin 

prisma prevederilor legale şi cu întreprinderea măsurilor de rigoare, a aceluiaşi 

material electoral publicitar distribuit de PUM. 

Astfel, la momentul actual, foaia volantă contestată se examinează, conform 

competenţei, de către organele afacerilor interne. 

La 11 noiembrie curent, reprezentantul PUM în CEC, dl Olesi Grincu, a 

depus referinţa la contestaţia nr. AP2010 – 9/41 din 8 noiembrie, prin care solicită 

respingerea contestaţiei depuse de PL ca fiind depusă tardiv şi în acelaşi timp, fiind 

imposibilă şi neîntemeiată, invocînd următoarele. 

Contestaţia PL-ului este depusă tardiv, susţine dl Olesi Grincu, dat fiind 

faptul că a fost omis termenul de sesizare a organului competent, prevăzut de art. 

66 alin. (1) în Codul electoral, iar contestatarul a omis să indice expres şi să 

demonstreze cînd a luat cunoştinţă cu această foaie volantă. 

După examinarea contestaţiilor, materialului publicitar de agitaţie electorală 

contestat şi a referinţei, CEC a constatat că materialul electoral publicitar 

prezentat în calitate de probă la contestaţia depusă de dl Roman Andrieş, 

reprezentantul PL în CEC, reprezintă o foaie volantă de agitaţie electorală în 

favoarea PUM compusă din 2 file cu acelaşi conţinut - dintre care una în limba 

de stat şi una în limba rusă. Pe fila în limba de stat sunt indicate elementele 

privitor la tipar cu excepţia datei tipăririi. Referitor la materialul prezentat de dna 

Natalia Mihai, reprezentantul PPCD în CEC este de menţionat că acesta reprezintă 

doar fila în limba rusă, iar fila în limba de stat a fost înlăturată. În acest context nu 

este întemeiat argumentul reprezentantului PPCD că acest material are lipsă toate 

elementele identificatoare, prevăzute la art. 641 alin. (6) din Codul electoral. 

Reieşind din cele argumentate Comisia Electorală Centrală consideră că 

PUM a încălcat prevederile legale prin neincluderea elementului identificator pe 

materialul de agitaţie electorală– data tipăririi. 

Totodată, nu poate fi reţinut argumentul reprezentantului PUM în CEC, dl 

Olesi Grincu privitor la depunerea tardivă a contestaţiei, or în cazul de faţă nu se 

contestă acţiunile de distribuire a acestor foi volante, ci a conţinutului în partea 

ce ţine de datele privind tipărirea acestora. 
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Din considerentele expuse şi în conformitate cu art. 18, 26, 641, 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 iulie 2010, 

Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE: 

 

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

concurentul electoral Partidul Umanist din Moldova în partea ce ţine de 

includerea elementului data tipăririi materialului. 

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

Dl Vasile Gafton a intrat în sala de şedinţe. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____5___,  Contra ____-____, S-au abţinut ___1_____ 

 

19. S-A AUDIAT: 

Dl Iurie Ciocan, secretar al Comisiei - La 9 noiembrie 2010 dl Vadim Moţarschi, 

reprezentantul Partidului Comuniştilor din Republica Moldova în Comisia 

Electorală Centrală, a depus o contestaţie. Aceasta a fost înregistrată cu nr. 

AP2010-9/44. 

Prin aceasta se contestă Hotărîrea nr. 8/3 din 5 noiembrie 2010 a Consiliului 

electoral al circumscripţiei electorale municipale Bălţi nr.2 (în continuare CECEM 

Bălţi nr.2).  

Potrivit contestatarului această hotărîre a fost adoptată cu încălcarea 

prevederilor art.27 alin.(9) din Codul electoral unde se prevede că consiliul 

electoral adoptă hotărîri cu votul majorităţii  membrilor. Astfel, reprezentantul 

PCRM arată în contestaţia sa că potrivit procesului-verbal al şedinţei din 5 

noiembrie 2010, hotărîrea în cauză s-a considerat a fi adoptată cu 4 voturi „pro” şi 

2 voturi „contra”.  

La fel, contestatarul a menţionat că responsabili din CECEM Bălţi nr.2 

intenţionat au tergiversat eliberarea hotărîrii şi procesului-verbal pentru a putea fi 

contestate. Astfel, acestea au fost eliberate abia luni, 8 noiembrie curent, la orele 

16.45. Din aceste considerente, solicită a considera această contestaţie ca fiind 

depusă în termen. 

La contestaţie au fost anexate drept probe copia hotărîrii nr. 8/3 din 5 

noiembrie 2010 şi a procesului-verbal al şedinţei CECEM Bălţi nr.2 din 5 

noiembrie 2010. 

Reprezentantul PCRM, dl V. Moţarschi solicită anularea hotărîrii nr. 8/3 din 5 

noiembrie 2010 a CECEM Bălţi nr.2 ca fiind una ilegală.  

Analizînd contestaţia depusă Comisia Electorală Centrală a constatat 

următoarele.  

La data de 5 noiembrie curent CECEM Bălţi nr.2 a adoptat hotărîrea nr.8/3 

“Cu privire la examinarea contestaţiei nr.28 din 1 noiembrie 2010 din partea 

reprezentantului cu drept de vot consultativ a concurentului electoral PLDM, dna 

Marina Cosumov”. Prin această hotărîre a fost admisă contestaţia depusă, s-a 
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constatat ca fiind încălcată legislaţia electorală, anume art.1 în partea ce ţine de 

respectarea minimului de locuri speciale de afişaj electoral, respectiv, sancţionat cu 

avertizare concurentul electoral PCRM. 

Analizînd procesul-verbal al şedinţei CECEM Bălţi nr.2 din 5 noiembrie 

2010 la care a fost adoptată această hotărîre s-a constatat că proiectul propus în 

şedinţă a fost votat cu 4 voturi „pro” şi 2 voturi „contra”. În ciuda acestui fapt, în 

procesul-verbal al şedinţei s-a indicat că proiectul a fost aprobat, respectiv, ulterior 

hotărîrea a fost semnată de către preşedintele şi secretarul CECEM Bălţi nr.2. 

Potrivit hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr.3580 din 8 octombrie 2010 

“Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale 

municipale Bălţi nr. 2” acest consiliu este compus din 9 membri. Astfel, reieşind 

din prevederile art.27 alin.(9) din Codul electoral hotărîrile urmează a fi adoptate 

cu votul a 5 membri ai consiliului. 

Reieşind din cele examinate, Comisia constată adoptarea hotărîrii nr. 8/3 din 

5 noiembrie 2010 de către CECEM Bălţi nr.2 cu încălcarea procedurii prevăzute în 

Codul electoral, ceea ce atrage ilegalitatea acesteia. La fel, CECEM Bălţi nr.2 a 

aplicat sancţiune sub formă de avertisment cu depăşirea competenţei, contrar 

prevederilor art.69 alin.(3) din Codul electoral. În acest sens, Comisia urmează să 

anuleze hotărîrea CECEM Bălţi nr.2 contestată. 

Totodată, CECEM Bălţi nr.2 urmează să reexamineze contestaţia nr.28 din 1 

noiembrie 2010 din partea reprezentantului cu drept de vot consultativ a 

concurentului electoral PLDM. 

În conformitate cu art. 18, 26, 27, 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 admite contestaţia nr. AP2010 – 9/44 a reprezentantului concurentului 

electoral Partidul Comuniştilor din Republica Moldova în Comisia 

Electorală Centrală, dl Vadim Moţarschi.  

2. Se anulează hotărîrea nr. 8/3 din 5 noiembrie 2010 a CECEM Bălţi nr.2 ca 

fiind adoptată cu încălcarea procedurii stabilite la art.27 alin.(9) şi a 

prevederilor art. 69 alin.(3) din Codul electoral. 

3. Se obligă CECEM Bălţi nr.2 să reexamineze contestaţia nr.28 din 1 

noiembrie 2010 din partea reprezentantului cu drept de vot consultativ a 

concurentului electoral PLDM. 

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

AU VOTAT: 

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

 

20. S-A AUDIAT: 

Dl Mihai Buşulac, membru al Comisiei – La 10 noiembrie 2010 dna Natalia 

Mihai, reprezentantul Partidului Popular Creştin Democrat în Comisia Electorală 

Centrală, a depus două contestaţii în care solicită: 
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- constatarea încălcării de către concurentul electoral Partidul Liberal 

Democrat din Moldova (în continuare - PLDM) a art. 641 alin. (6) din Codul 

electoral; 

- remiterea către Ministerul Afacerilor Interne a materialelor electorale 

publicitare contestate, în vederea examinării, conform competenţei, a cazurilor 

descrise în contestaţii. 

Dl Vadim Moţarschi, reprezentantul Partidului Comuniştilor din Republica 

Moldova în Comisia Electorală Centrală, a depus pe 11 noiembrie 2010 o 

contestaţie în care, suplimentar la cerinţele înaintate şi de reprezentantul PPCD, 

solicită şi sancţionarea concurentului electoral PLDM. 

Contestaţiile au fost înregistrate la Comisia Electorală Centrală sub nr. AP 

2010-9/49, nr. AP 2010-9/50 din 10 noiembrie 2010 şi, respectiv, nr. AP 2010-

9/52 din 11 noiembrie 2010. 

În motivarea contestaţiei nr. AP 2010-9/49 din 10 noiembrie 2010 se arată 

că concurentul electoral PLDM a difuzat un material publicitar de agitaţie 

electorală în care lipsesc toate elementele identificatoare, prevăzute de art. 641 

alin. (6) din Codul electoral, şi anume data tipăririi şi tirajul acestui material. 

În contestaţia nr. AP 2010-9/50 din 10 noiembrie 2010 se relevă că acelaşi 

concurent electoral - PLDM - difuzează un material de agitaţie electorală care nu 

conţine nici unul din elementele de identificare, şi anume data tipăririi, tirajul şi 

denumirea tipografiei care l-a tipărit, şi că astfel acesta contravine prevederilor art. 

641 alin. (6) din Codul electoral.  

Şi cea de-a treia contestaţie - nr. AP 2010-9/52 din 10 noiembrie 2010 - 

vizează acelaşi material electoral publicitar ca şi contestaţia nr. AP 2010-9/49 din 

10 noiembrie 2010, invocîndu-se încălcarea aceluiaşi art. 641 alin. (6) din Codul 

electoral, dar numai în partea ce vizează includerea datei tipăririi.  

Contestatarii consideră că, prin difuzarea materialelor electorale publicitare 

neconforme, concurentul electoral PLDM încalcă prevederile art. 641 alin. (6) din 

Codul electoral şi art. 50 alin. (2) din Codul contravenţional. 

La data de 12 noiembrie 2010 dl Vitalie Modrîngă, reprezentantul 

concurentului electoral PLDM în Comisia Electorală Centrală a depus două referinţe 

prin care solicită respingerea contestaţiilor din 10 noiembrie 2010, ca fiind 

neîntemeiată. 

În motivarea sa autorul referinţelor confirmă că materialul publicitar anexat la 

contestaţia nr. AP 2010-9/49 din 10 noiembrie 2010 aparţine PLDM. Totodată, dl 

V. Modrîngă  consideră că materialul în cauză, cu excepţia semnelor care lipsesc, a 

fost produs şi difuzat cu respectarea celorlalte cerinţe legale, inclusiv cu respectarea 

prevederilor referitoare la utilizarea mijloacelor financiare.  

Autorul referinţei susţine că cel de-al doilea material publicitar contestat nu 

aparţine concurentului electoral PLDM, întrucît, în afară de faptul că acesta nu 

conţine semnele distinctive prevăzute de legislaţia electorală, are o altă culoare faţă 

de cel original şi este imprimat pe hîrtie de o altă calitate, decît cel produs şi 

difuzat de PLDM.  

După examinarea contestaţiilor şi materialelor anexate la acestea, Comisia 

Electorală Centrală a stabilit următoarele. 
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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. 

Materialele electorale publicitare, prezentate în calitate de probă la 

contestaţiile înregistrate la Comisia Electorală Centrală sub nr. AP 2010-9/49 din 

10 noiembrie 2010 şi nr. AP 2010-9/52 din 11 noiembrie 2010, sînt identice 

după formă şi conţinut, reprezentînd o foaie volantă cu genericul „MOLDOVA 

FĂRĂ SĂRĂCIE! PLDM Pe 28 Noiembrie Votează Stejarul!” şi simbolul 

electoral al concurentului electoral PLDM. Ca urmare a examinării conţinutului  

foii volante contestate, Comisia Electorală Centrală stabileşte că aceasta nu 

conţine doar unul din elementele de identificare descrise mai sus, şi anume data 

tipăririi. Totodată, Comisia Electorală Centrală califică drept neveridică 

afirmaţia din contestaţia nr. AP 2010-9/49 din 10 noiembrie 2010, precum că 

lipseşte tirajul materialului, întrucît această foaie volantă conţine elementul 

respectiv, fiind indicat un tiraj de 45 mii exemplare.  

În atare circumstanţe şi cu referire la acest caz, Comisia Electorală 

Centrală constată încălcarea art. 641 alin. (6) din Codul electoral doar în partea 

ce vizează includerea datei tipăririi. 

Cît priveşte materialul electoral publicitar anexat la contestaţia nr. AP 

2010-9/50 din 10 noiembrie 2010, Comisia Electorală Centrală reţine că acesta 

reprezintă o foaie volantă cu genericul „Angajament pentru MOLDOVA FĂRĂ 

SĂRĂCIE!” şi simbolul electoral al concurentului electoral PLDM, care nu 

conţine, cu excepţia denumirii concurentului electoral, elementele de identificare 

prevăzute la art. 641 alin. (6) din Codul electoral. 

Prin urmare, Comisia Electorală Centrală stabileşte, şi în cel de-al doilea 

caz, încălcarea de către concurentul electoral PLDM a prevederilor art. 641 alin. 

(6) din Codul electoral. 

La constatarea încălcării legislaţiei electorale de către concurenţii 

electorali, Comisia Electorală Centrală este în drept să decidă, în temeiul art. 69 

alin. (2) din Codul electoral, asupra tragerii la răspundere juridică a acestor 

subiecţi şi aplicarea faţă de ei a sancţiunilor corespunzătoare. Astfel, Comisia 

consideră necesar de a aplica concurentului electoral PLDM sancţiunea sub 

formă de avertisment pentru încălcarea prevederilor art. 641 alin. (6) din Codul 

electoral.   

Cît priveşte invocarea de către contestatari a faptului că concurentul 

electoral PLDM a încălcat prevederile art. 50 alin. (2) din Codul contravenţional, 

Comisia Electorală Centrală relevă că, potrivit 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 pornind de la cerinţele din contestaţiile depuse, Comisia 

Electorală Centrală consideră necesară remiterea către Ministerul Afacerilor 
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Interne a materialelor publicitare electorale prezentate drept probă, pentru 

examinare conform competenţei. 

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

71 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 şi 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 admit contestaţiile nr. AP 2010–9/49, nr. AP 2010–9/50 din 10 

noiembrie 2010, înaintate de dna Natalia Mihai, reprezentantul concurentului 

electoral Partidul Popular Creştin Democrat în Comisia Electorală Centrală, şi nr. 

AP 2010–9/52 din 11 noiembrie 2010, depusă de dl 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 Liberal Democrat din Moldova. 

3. Se avertizează concurentul electoral Partidul Liberal Democrat din 

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

4. Se remit Ministerului Afacerilor Interne materialele electorale publicitare 

contestate, în vederea examinării, conform competenţei, a faptelor descrise în 

contestaţii, cu informarea Comisiei Electorale Centrale asupra măsurilor 

întreprinse într-un termen rezonabil.  

5. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

AU VOTAT: 

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

 

21. S-A AUDIAT: 

Dl Iurie Ciocan, secreatar al Comisiei - În conformitate cu cerinţele art. 38 

alin.(10) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, la data de 12 

noiembrie 2010 rapoartele financiare au fost depuse de către următorii concurenţi 

electorali: 

Partidul Liberal Democrat din Moldova, 

Nazarenco Evgheni, candidat independent, 

Russu Gheorghe, candidat independent, 

Partidul Muncii, 

Pаrtidul Politic Partidul Ecologist „Alianţa Verde” din Moldova, 

Ţîmbalist Tatiana, candidat independent.  

Nu a prezentat raportul financiar dna Laguta Maia, candidat independent, 

Conform informaţiilor depuse la Comisia Electorală Centrală, nu au deschis 

conturi bancare candidaţii independenţi Nazarenco Evgheni, Russu Gheorghe şi 

Ţimbalist Tatiana. Nu a efectuat cheltuieli Partidul Muncii. 

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

cheltuielile raportate corespund cu datele prezentate de băncile unde au fost 

deschise conturile „Fond electoral” ale concurenţilor electorali. 

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 
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campaniilor electorale şi a partidelor politice, Comisia Electorală Centrală 

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

concurenţilor electorali (Informaţia generalizatoare asupra acestora se anexează). 

2.  Se aprobă raportul financiar privind veniturile şi cheltuielile concurenţilor 

electorali în campania electorală pentru alegerile parlamentare anticipate din 28 

noiembrie 2010 la venituri în sumă de 6096800 lei şi la cheltuieli în sumă de 

6028893,85 lei, conform situaţiei la data de 12 noiembrie 2010. 

3. Se atenţionează candidatul independent Laguta Maia pentru încălcarea art. 

38 din Codului electoral. 

4. 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 - În conformitate cu art. 18 şi 38 alin. (3) 

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

Centrală HOTĂRĂŞTE: 

 

          1. Se confirmă dl Ţaulean Artur în calitate de persoană responsabilă de 

finanţe (trezorier) pe perioada campaniei electorale din partea dlui Ţaulean Vitalie, 

candidatul independent la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova în 

cadrul alegerilor parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010.  

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

AU VOTAT: 

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

 

 

Dl Eugeniu Ştirbu a anunţat închisă şedinţa Comisiei. 

 

Preşedintele  

Comisiei Electorale Centrale                                             Eugeniu ŞTIRBU 

 

Secretarul 
Comisiei Electorale Centrale                                             Iurie CIOCAN 
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