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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. 292 

din 19.11.2010, ora 16.00      

 

Al şedinţei ordinare a 

COMISIEI ELECTORALE CENTRALE 

        

Preşedinte:                 Eugeniu Ştirbu 

Vicepreşedinte:          Renata Lapti  

 

Secretar:                     Iurie Ciocan 

 

Membri:                     Mihai Buşuleac  

                                   Nicolae Gîrbu                                         

                                   Pavel Midrigan  

                                   Vasile Gafton                                                  

                                   Valentin Vizant 

 

 

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

 

Membrul Victor Kosteţki lipseşte motivat (plecat la seminar). 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____8____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

Dl Eugeniu Ştirbu supune votului proiectul ordinii de zi. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____8____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

ORDINEA DE ZI: 

 

1. Cu privire la efectuarea în ziua de 28 noiembrie 2010 a unui sondaj de 

opinie la ieşirea din secţiile de votare (de tip „exit-poll”) 

     Raportor: Iurie Ciocan 
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2. Privind modalitatea participării la votare a studenţilor şi elevilor în cadrul 

alegerilor parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 

     Raportor: Iurie Ciocan 

3. 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”, conform situaţiei din 19 noiembrie 2010 

     Raportor: Eugeniu Ştirbu 

4. Cu privire la desfăşurarea testării votului direct şi secret pentru persoanele 

cu dizabilităţi de vedere la alegerile parlamentare anticipate din 28 

noiembrie 2010 

     Raportor: Iurie Ciocan 

5. Cu privire la confecţionarea ştampilelor electorale 

     Raportor: Iurie Ciocan 

6. 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 Liberal,  înregistraţi  prin  

hotărîrea nr. 3628 din 11 octombrie 2010 (modificată prin hotărîrile nr. 

3705 din 26 octombrie 2010 şi nr. 3794 din 9 noiembrie 2010) 

     Raportor: Iurie Ciocan 

7. 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 Umanist din Moldova,  

înregistraţi  prin   hotărîrea  Comisiei  Electorale Centrale  nr. 3635  din 11 

octombrie 2010 

     Raportor: Vasile Gafton 

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 Popular Creştin Democrat,  

înregistraţi  prin  hotărîrea  nr. 3630 din 11 octombrie 2010 (modificată 

prin hotărîrea nr. 3657 din 15 octombrie 2010) 

     Raportor: Nicolae Gîrbu 

9. 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 Republican din Moldova, 

înregistraţi  prin   hotărîrea  Comisiei  Electorale Centrale  nr. 3624  din 11 

octombrie 2010 

Raportor: Iurie Ciocan 

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

Parlamentul Republicii Moldova  pentru alegerile parlamentare anticipate 

din 28 noiembrie 2010 din partea Mişcării Social-Politice „Ravnopravie”, 

înregistraţi  prin  hotărîrea  nr. 3703 din  26 octombrie 2010  

     Raportor: Vasile Gafton 

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

Parlamentul Republicii Moldova  pentru alegerile parlamentare anticipate 
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din 28 noiembrie 2010 din partea Mişcării Social-Politice a Romilor din 

Republica Moldova,  înregistraţi  prin  hotărîrea  nr. 3704 din  26 

octombrie 2010 (modificată prin  hotărîrile nr. 3772 din 5 noiembrie 2010 

şi nr. 3818 din 12 noiembrie 2010)  

     Raportor: Iurie Ciocan     

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

Parlamentul Republicii Modova  pentru alegerile parlamentare anticipate 

din 28 noiembrie 2010 din partea Partidului Muncii,  înregistraţi  prin  

hotărîrea  nr. 3715 din 29 octombrie 2010  

     Raportor: Mihai Buşuleac 

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

Parlamentul Republicii Modova  pentru alegerile parlamentare anticipate 

din 28 noiembrie 2010 din partea Partidului Politic „Patrioţii Moldovei”, 

înregistraţi  prin  hotărîrea  nr. 3626 din 11 octombrie 2010  

Raportor: Iurie Ciocan 

14. Privind modificarea hotărîrii nr. 3816 din 12 noiembrie 2010 „ Cu privire 

la tipărirea şi distribuirea buletinelor de vot pentru alegerile parlamentare 

anticipate din 28 noiembrie 2010” 

     Raportor: Iurie Ciocan 

15. Cu privire la degrevarea de atribuţiile de la locul de muncă permanent a 

unui membru al Consiliului electoral al circumscripţiei electorale 

municipale Bălţi nr. 2  

     Raportor: Iurie Ciocan 

16. Cu  privire la contestaţia nr. AP2010 – 9/57 din 17 noiembrie 2010 a dlui 

Vadim Moţarschi, reprezentantul concurentului Partidul Comuniştilor din 

Republica Moldova în Comisia Electorală Centrală 

Raportor: Pavel Midrigan  

17. Privind completarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 3609 din 8 

octombrie 2010 „Cu privire la constituirea Consiliului  

electoral al circumscripţiei electorale raionale Ştefan Vodă nr. 32” 

     Raportor: Mihai Buşuleac 

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

Mişcarea Acţiunea Europeană 

     Raportor: Iurie Ciocan 

19.  Cu privire la acreditarea observatorilor internaţionali din partea 

Ambasadei Federaţiei Ruse în Republica Moldova pentru monitorizarea 

alegerilor parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 

     Raportor: Iurie Ciocan 

20. Cu privire la acreditarea experţilor electorali internaţionali din partea 

Comisiei Electorale Centrale a Georgiei la alegerile parlamentare 

anticipate din 28 noiembrie 2010 

     Raportor: Iurie Ciocan 

21. 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: Iurie Ciocan 



 4 

22. Cu privire la acreditarea observatorilor internaţionali din partea Consiliului 

Adunării Interparlamentare a Statelor-membre ale CSI pentru 

monitorizarea alegerilor parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 

     Raportor: Iurie Ciocan 

23.  Cu privire la acreditarea observatorilor internaţionali din partea Asociaţiei 

Pro Democraţia Club Tîrgu Neamţ pentru monitorizarea alegerilor 

parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 

     Raportor: Iurie Ciocan 

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

Reprezentanţei în Moldova a Asociaţiei Obşteşti „HILFSWERK 

AUSTRIA” pentru monitorizarea alegerilor parlamentare anticipate din 28 

noiembrie 2010 

     Raportor: Iurie Ciocan 

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

Asociaţiei pentru Democraţie Participativă (ADEPT) pentru monitorizarea 

alegerilor parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 

     Raportor: Iurie Ciocan 

26. Cu privire la acreditarea observatorilor din partea Fundaţiei Est-Europene 

din Moldova în secţiile de votare constituite în afara Republicii Moldova, 

pentru monitorizarea alegerilor parlamentare anticipate din 28 noiembrie 

2010 

     Raportor: Iurie Ciocan 

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

parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010, conform situaţiei din 19 

noiembrie 2010 

     Raportor: Iurie Ciocan 

 

 

1. S-A AUDIAT: 

Dl Iurie Ciocan, secretar al Comisiei - La data de 19 noiembrie 2010 Î.M. „Ştiri 

Media Grup” S.R.L. (Postul de televiziune Publika TV), în comun cu S.C. 

„Institutul Român pentru Evaluare şi Strategie” S.R.L., a depus la Comisia 

Electorală Centrală un demers prin care informează că va organiza la 28 noiembrie 

2010 un sondaj de opinie la ieşirea din secţiile de votare (de tip „exit-poll”).  

În urma verificării documentelor prezentate pentru acreditarea a 108 

operatori de interviu la exit-poll, au fost depistate 2 persoane care nu au 18 ani 

împliniţi, iar pentru 3 persoane nu au fost prezentate copiile buletinului de 

identitate. Menţionăm că operatorii de interviu trebuie să fie persoane cu drept de 

vot, pentru acreditarea cărora trebuie prezentată copia buletinului de identitate. 

 

 

AU LUAT CUVÎNTUL: 

 

Dl Nicolae Gîrbu – a întrebat dacă operatorii de interviu pot fi cetăţeni 

străini, iar Institutul respectiv este administrat pe teritoriul Republicii Moldova şi 

cîţi cetăţeni străini vor participa la realizarea acestui sondaj. 
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Dl Iurie Ciocan – a precizat că operatorii de interviu trebuie să aibă drept de 

vot şi să fie cetăţeni ai Republicii Moldova. Pentru sondajul exit-poll nu este 

preconizată participarea cetăţenilor străini, iar sondajul se efectuează în baza unui 

accord între postul de televiziune „Publika TV” şi S.C. „Institutul Român pentru 

Evaluare şi Strategie” S.R.L. (România). Institutul respectiv asigură baza tehnică şi 

oferă instruirea persoanelor care vor realiza acest sondaj. A menţionat că pentru 

referendumul din 5 septembrie 2010, CEC a aprobat o astfel de hotărîre, iar atunci 

nu exista vreo problemă în a fi aprobată. Nu a existat nici o contestaţie sau 

pretenţie faţă de acest sondaj exit-poll, iar marja de eroare între rezultatele CEC şi 

cele ale sondajului a fost de 0,4 %.  

Dl Nicolae Gîrbu – a întrebat dacă statutul postului de televiziune „Publika 

TV” prevede şi efectuarea de sondaje de acest gen. A menţionat că prin demersul 

depus, instituţia respectivă informează CEC despre efectuarea sondajului exit-poll. 

Dl Iurie Ciocan – a concretizat că statutul postului de televiziune „Publika 

TV” nu a fost prezentat la acest dosar, deoarece acesta este comandatarul şi 

beneficiarul acestui sondaj. În conformitate cu prevederile Codului electoral, 

instituţiile care doresc să efectueze sondaje, notifică CEC despre aceasta. Totodată, 

prin acest proiect de hotărîre se acreditează operatorii de interviuri, pentru a li se 

permite accesul în aria de 100 mp. a biroului electoral al secţiei de votare. A 

respins acuzaţiile precum că ar fi cointeresat material în promovarea acestui sondaj 

şi a menţionat că va depune o cerere la Procuratura Generală pentru a cerceta care 

este interesul său material în promovarea acestui sondaj.    

 

În conformitate cu art. 18 şi art. 641 alin. (10) din Codul electoral nr. 1381-

XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE: 

          1. Se acceptă solicitarea Î.M. „Ştiri Media Grup” S.R.L. (Postul de 

televiziune Publika TV) şi S.C. „Institutul Român pentru Evaluare şi Strategie” 

S.R.L. de a efectua la 28 noiembrie 2010 un sondaj de opinie la ieşirea din secţiile 

de votare (de tip „exit-poll”). 

2. Se aprobă textul scrisorii cu instrucţiunile,  de care se vor conduce 

operatorii de interviu (grupurile de operatori de interviu) antrenate în realizarea 

sondajului de opinie la ieşirea din secţiile de votare (anexa nr. 1). 

3. Se acreditează 103 persoane desemnate să efectueze sondajul de opinie, 

conform listei din anexa nr. 2, în care sînt indicate datele lor de identificare. 

4. Se aprobă modelul legitimaţiei operatorului de interviu pentru sondajul de 

opinie la ieşirea din secţiile de votare (de tip „exit-poll”), conform anexei nr. 3.  

  5. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____6____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___2_____ 

 

2. S-A AUDIAT: 
Dl Iurie Ciocan, secretar al Comisiei – În vederea asigurării aplicării uniforme a 

legislaţiei electorale privind modul de participare la votare a studenţilor şi elevilor 

în cadrul alegerilor parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010, în conformitate 
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cu prevederile art. 11, 18, 22, 26, 84 alin. (2) şi (3) din Codul electoral nr. 1381-

XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE:  

 

1. Se aprobă Circulara privind particularităţile participării la votare a 

studenţilor şi elevilor în cadrul alegerilor parlamentare anticipate din 28 noiembrie 

2010, conform anexei. 

 

2. Se transmite prezenta Circulară consiliilor electorale de circumscripţie şi 

birourilor electorale ale secţiilor de votare în vederea aplicării uniforme a 

prevederilor 84 alin. (2) din Codul electoral. 

 

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____8____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

3. S-A AUDIAT: 

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

de hotărîre 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”, conform situaţiei din 19 

noiembrie 2010. 

 

Dl Anatol Rusica, reprezentantul MAI – a menţionat că în urma inspectării 

secţiilor de votare s-a constat că acestea nu sunt asigurate cu îndeajuns cu safeuri, 

iar aceste sesizări vor vi fi prezentate birourilor electorale. 

Dl Eugeniu Ştirbu – a specificat că nu birourile electorale asigură secţiile de 

votare cu safeuri, ci admnistraţia publică locală. Sesisările ar trebui remise acestor 

autorităţi pentru a paroviziona secţiile de votare cu necesarul tehnic.  

  

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, conform situaţiei din 19 

noiembrie 2010, prezentate de: 

 

 - Ministerul Economiei;  

- Ministerul Afacerilor Interne; 

- Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene; 

- Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor; 
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- Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor; 

- Serviciul de Informaţii şi Securitate; 

- „Moldtelecom” S.A. 

(informaţiile generalizate se anexează). 

 

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____8____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

4. S-A AUDIAT: 

Dl Iurie Ciocan, secretar al Comisiei – La 26 octombrie 2010 Reprezentanţa 

Asociaţiei Obşteşti Hilfswerk Austria în Moldova, în parteneriat cu Centrul 

Euroregional pentru Democraţie din Timişoara, România, a înaintat Comisiei 

Electorale Centrale un demers, prin care solicită aprobarea desfăşurării testării 

votului direct şi secret pentru persoanele cu dizabilităţi de vedere prin utilizarea 

plicurilor-trafaret speciale la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 

2010. 

Totodată, a fost înaintată propunerea de a efectua testarea la o secţie de votare 

din municipiul Chişinău, unde locuiesc preponderent persoane cu dizabilităţi de 

vedere.  

Pentru a asigura persoanelor cu dizabilităţi de vedere posibilitatea de a-şi 

exercita pe deplin drepturile politice şi oportunitatea de a beneficia de aceste 

drepturi în măsură egală cu ceilalţi cetăţeni ai Republicii Moldova şi în 

conformitate cu art. 16 şi 38 din Constituţia Republicii Moldova, Legea nr.821-XII 

din 24 decembrie 1991 privind protecţia socială a invalizilor, Convenţia 

Organizaţiei Naţiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, 

ratificată prin Legea nr. 166-XVIII din 9 iulie 2010 şi publicată în Monitorul 

Oficial la 23 iulie 2010, precum şi cu art.18, 22 lit. a) şi 26 alin. (1) lit. a), b) şi j) 

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

Centrală HOTĂRĂŞTE: 

 1. Se aprobă:  

- desfăşurarea testării votului direct şi secret pentru persoanele cu dizabilităţi 

de vedere prin utilizarea plicului-trafaret special la alegerile parlamentare 

anticipate din 28 noiembrie 2010 în secţia de votare nr. 151, Circumscripţia 

electorală municipală Chişinău, nr. 1, sectorul Centru aflată pe pe adresa: mun. 

Chişinău, str. Mioriţa nr. 1 şi amplasată în incinta Casei Radio, Instituţia Publică 

Naţională a Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova”; 

- modelul plicului-trafaret special (conform anexei). 

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.  

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____8____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 
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5. S-A AUDIAT: 

Dl Iurie Ciocan, secretar al Comisiei – În scopul completării setului de ştampile 

ce vor fi folosite 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. Pentru alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 se vor 

confecţiona 2 ştampile de cauciuc ale birourilor electorale ale secţiilor de votare, 

avînd imprimate textul şi numărul respectiv, conform anexei. 

Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____8____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

6. S-A AUDIAT: 

Dl Iurie Ciocan, secretar al Comisiei - Pe 17 noiembrie 2010 Partidul Liberal a 

depus la Comisia Electorală Centrală  procesul-verbal al şedinţei Biroului Politic al 

PL din 16 noiembrie 2010, prin care patru persoane au fost excluse din Lista 

candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru 

alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010, alte patru persoane au fost 

propuse pentru a fi incluse în această listă, iar ordinea de plasare a unor candidaţi a 

fost modificată. 

În conformitate cu art. 13 alin. (3), 18, 46, 75 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 Liberal, înregistraţi prin hotărîrea Comisiei Electorale 

Centrale nr. 3628 din 11 octombrie 2010, modificată prin hotărîrile nr. 3705 din 26 

octombrie 2010 şi nr. 3794 din 9 noiembrie 2010, după cum urmează: 

- se exclud dna Jocot Nina (nr. 100), dl Lai Victor (nr. 101), dna Chişca 

Valentina (nr. 102) şi dl Gălăţeanu Octavian (nr. 103); 

- începînd cu poziţia „nr. 2. Fusu Corina” şi pînă la poziţia „nr. 17. 

Vacarciuc Vadim”, candidaţii se plasează cu un număr mai jos; 

 

- se transferă:  

dl Berezovschi Valentin de la nr. 18 – la nr. 27; 

dl Moldovanu Mihail de la nr. 21 – la nr. 25; 

dl Casian Ion de la nr. 22 – la nr. 21; 

dl Arseni Alexandru de la nr. 23 – la nr. 26; 

dl Vătămanu Vasile de la nr. 42 – la nr. 35; 

- începînd cu poziţia „nr. 43. Ivasi Boris” şi pînă la poziţia „nr. 99. Spînu 

Dumitru” şi, respectiv,  începînd cu poziţia „nr. 24. Varta Ion” şi pînă la poziţia 

„nr. 30. Chitoroagă Ştefan” candidaţii se plasează cu patru numere mai jos, iar 

începînd cu poziţia „nr. 31. Amoaşii Ilie” şi pînă la poziţia „nr. 41. Huzun Maria” – 

cu cinci numere mai jos; 
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- se includ în sus-numita listă a candidaţilor la funcţia de deputat în 

Parlament următoarele persoane: 

dl Şalaru Anatolie (nr. 2), domiciliat în mun. Chişinău, a. n. 1962, medic,  

ministru, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor; 

dl Şalaru Gheorghe (nr. 22), domiciliat în com. Gradişte, r-nul Cimişlia, a. n. 

1961, pedagog, ministru, Ministerul Mediului; 

dl Marinuţa Vitalie (nr. 23), domiciliat în s. Holercani, r-nul Dubăsari, a. n. 

1970, traducător, militar, magistru, ministru, Ministerul Apărării; 

dl Cebanu Ion (nr. 24), domiciliat în mun. Chişinău, a. n. 1984, jurist, master 

în drept, ministru, Ministerul Tineretului şi Sportului. 

 

Ordinea de plasare a candidaţilor pe lista Partidului Liberal va corespunde 

modificărilor operate prin prezenta hotărîre. 

 

2. Candidaţii la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, care 

cad sub incidenţa prevederilor art. 13 alin. (3) din Codul electoral, vor depune la 

Comisia Electorală Centrală  actele de suspendare a activităţii în funcţia deţinută 

pînă la 23 noiembrie 2010.  

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

   

AU VOTAT: 

Pentru  ____8____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-____ 

 

7. S-A AUDIAT: 

Dl Vasile Gafton, membru al Comisiei – proiectul de hotărîre este amînat pentru 

finalul şedinţei pentru că necesită redacţie tehnică. 

 

8. S-A AUDIAT: 

Dl Nicolae Gîrbu, membru al Comisiei – Conform procesului-verbal nr. 010/10 

al şedinţei Consiliului Naţional al Partidului Popular Creştin Democrat din 10 

noiembrie 2010 din lista candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul 

Republicii Moldova pentru alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 

2010 a fost retrase candidaturile dlor Adauge Mihail şi Vaculovschi Ghenadie, 

fiind înlocuite cu candidaturile dlor Covaci Ivan şi Cebanu Dorin. 

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

21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE:       

 

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

Republicii Moldova pentru alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 

2010 din partea Partidului Popular Creştin Democrat, înregistraţi prin hotărîrea nr. 

3630 din 11 octombrie (modificată prin hotărîrea nr. 3657 din 15 octombrie 2010), 

după cum urmează: 

- se exclud candidaturile dlor  Adauge Mihail (nr. 7) şi Vaculovschi 

Ghenadie ( nr.8);  

 - se includ candidaturile dlor: 
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Covaci Ivan (nr. 7), domiciliat în or. Taraclia, a. n. 1972, inginer, director, 

SRL „Hartum TV”, or. Taraclia; 

Cebanu Dorin (nr. 8), domiciliat în s. Dănceni, r-nul Ialoveni, a. n. 1971, 

jurist, administrator, Agenţia de securitate „ALFASPIRIT” SRL, mun. Chişinău.  

 

           2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.   

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____8____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

9. S-A AUDIAT: 

Dl Iurie Ciocan, secretar al Comisiei – Partidul Republican din Moldova a depus 

la Comisia Electorală Centrală  procesul-verbal nr. 7 al şedinţei Consiliului 

Coordonator al PRM din 13 noiembrie 2010, prin care din lista candidaţilor la 

funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru alegerile 

parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 au fost retrase 10 persoane şi 

propuse spre includere alte 10 persoane, iar ordinea de plasare în listă a 4 candidaţi 

a fost modificată.  

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

21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE:       

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

Republicii Moldova pentru alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 

2010 din partea Partidului Republican din Moldova, înregistraţi prin hotărîrea nr. 

3624 din 11 octombrie 2010, după cum urmează: 

- se exclud candidaturile dlor  Croitoru Pavel (nr. 19), Sidorenco Maxim (nr. 

47),  Gordelean Alexandru (nr. 51), Savcenco Valeriu (nr. 53), Moga Igor (nr. 72), 

dnei Lipnevici Ana (nr. 81), dlor Veste Radu (nr. 83), Jalbu Tudor (nr. 84), Marian 

Dumitru (nr. 85) şi Paladi Andrei (nr. 101);  

- candidatura dlui Postica Vladimir se transferă de la nr. 28 la nr. 85, a dlui 

Şveţ Alexandru - de la nr. 52 la nr. 81,  dnei Nederiţa Paulina - de la nr. 66 la nr. 

87, şi a dlui Plotnic Vasile - de la nr. 87 la nr. 101; 

- se includ candidaturile: 

dlui Gorincioi Mihail (nr. 19), domiciliat în mun. Chişinău, a. n. 1949, jurist, 

şef, departamentul securitate, SRL „Olimp”; 

dlui Stînga  Gheorghe (nr. 28), domiciliat în mun. Chişinău, a. n. 1958, 

specialist în teoria şi administrarea publică, director, SRL „Clavicula”, mun. 

Chişinău; 

 dnei Sîrbu Svetlana (nr. 47), domiciliată în com. Marinici, r-nul Nisporeni, 

a. n. 1990, studentă, Colegiul de medicină, or. Ungheni; 

dnei Munteanu Taia (nr. 51), domiciliată în mun. Chişinău, a. n. 1988, 

turism şi servicii hoteliere, manager, SRL „Cristas – M”, mun. Chişinău; 

dnei Grecicovscaia  Tatiana (nr. 52), domiciliată în com. Vălcineţ, r-nul 

Ocniţa,  a. n. 1973, contabil, specialist în domeniul vamal, SRL „Aliner-Service”; 

dnei Şova Liliana (nr. 53), domiciliată în mun. Chişinău, a. n. 1988, turism şi 

servicii hoteliere, manager, SRL „Cristas – M”, mun. Chişinău; 
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dlui Mărgineanu Anatolie (nr. 66), domiciliat în or. Străşeni, a. n. 1972, 

jurist, temporar neangajat în cîmpul muncii; 

dlui Sîrbu Ion (nr. 72), domiciliat în mun. Chişinău, a. n. 1968, biologie şi 

pedologie, director, SRL „Autocomserv”, mun. Chişinău; 

dlui Grebenev Nicolai (nr. 83), domiciliat în mun. Chişinău, a. n. 1990, 

student, Academia de Studii Economice, mun. Chişinău; 

dlui Pascal Alexandru (nr. 84), domiciliat în mun. Chişinău, a. n. 1983, 

jurist, temporar neangajat în cîmpul muncii. 

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____8____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-____ 

 

10. S-A AUDIAT: 

Dl Vasile Gafton, membru al Comisiei – Pe 18 noiembrie 2010 Mişcarea 

Social-Politică „Ravnopravie” a depus la Comisia Electorală Centrală  procesul-

verbal al şedinţei consiliului mişcării din 18 noiembrie 2010, prin care trei 

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

Republicii Moldova pentru alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 

2010, iar ordinea de plasare a unor candidaţi a fost modificată. 

În conformitate cu art. 18, 46, 75 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 „Ravnopravie”, înregistraţi prin hotărîrea 

Comisiei Electorale Centrale nr. 3703 din 26 octombrie 2010, după cum urmează: 

- se exclud Semuhina Natalia (nr. 14., pe motiv de deces), dl Covali Dmitrii 

(nr. 39) şi dna Şaşcova Raisa (nr. 80); 

- se transferă: 

dl Capcec Nicolae de la nr. 3 – la nr. 70; 

dna Pugaciova Natalia de la nr. 6 – la nr. 37; 

dl Zencovici Ghennadi de la nr. 7 – la nr. 22; 

dl Tuleanţev Igor de la nr. 23 – la nr. 7; 

dl Gavrilov Veaceslav de la nr. 38 – la nr. 6; 

dl Şapovalov Boris de la nr. 72 – la nr. 3. 

Ordinea de plasare a candidaţilor pe lista Mişcării Social-Politice 

„Ravnopravie” va corespunde modificărilor operate prin prezenta hotărîre. 

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____8____,  Contra ____-____, S-au abţinut ___-____ 

 

11. S-A AUDIAT: 

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

Republica Moldova a depus la Comisia Electorală Centrală  hotărîrile Consiliului 

Politic Naţional nr. 10/2 din 16 noiembrie 2010 şi nr. 11/2 din 18 noiembrie 2010, 
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prin care candidaturile a două 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 două 

candidaturi, 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 Mişcării Social-Politice a Romilor din Republica Moldova, 

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

2010 (modificată prin  hotărîrile nr. 3772 din 5 noiembrie 2010 şi nr. 3818 din 12 

noiembrie 2010), după cum urmează:  

se exclud candidaturile dnei Deadiuc Olga (nr. 69) şi a dlui Arapu Ilie Ilie 

(nr. 97); 

candidatura dlui Dodon Sergiu se transferă de la nr. 16 la nr. 2, a dlui Cerari 

Robert - de la nr. 2 la nr. 7,  dlui Scripcari Ruslan - de la nr. 7 la nr. 16, dlui Banda 

Vasilii - de la nr. 10 la nr. 13; a dlui Baranciuc Petru - de la nr. 3 la nr. 24,  dlui 

Gulian Veaceslav - de la nr. 13 la nr. 3, dlui Sigalus Alexandr - de la nr. 64 la nr. 

18, a dlui Preida Ion - de la nr. 18 la nr. 8,  dlui Bucila Ivan - de la nr. 8 la nr. 11, 

dlui, a dlui Digori Tudor - de la nr. 14 la nr. 25,  Digori Ion – de la nr.11 la nr. 10, 

dlui Midari Vladimir - de la nr. 15 la nr. 9, dlui Ala Gheorghe - de la nr. 9 la nr. 14, 

dnei Panic Lilia - de la nr. 24 la nr. 64, dlui Enachi Maxim - de la nr. 25 la nr. 15, a 

dnei Dubovicenco Oxana - de la nr. 19 la nr. 69,  dnei Baranciuc Elena - de la nr. 

37 la nr. 73, dnei Acopean Feodora - de la nr. 73 la nr. 37, a dlui Baranciuc Nicolae 

- de la nr. 44 la nr. 97;  

 se includ candidaturile dlor:   

Untilă Eugeniu (nr. 19), domiciliat în mun. Chişinău, a. n. 1984, manager,  

SRL „Arturus Prim”, mun. Cişinău; 

Podurean Ivan (nr. 44), domiciliat în s. Suruceni, r-nul Ialoveni, a. n. 1966, 

sudor, administrator, SRL “Fraţii Pica”, s. Suruceni, r-nul Ialoveni. 

           2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____8___,  Contra ____-____, S-au abţinut ___-_____ 

 

Dl Vasile Gafton a ieşit din sala de şedinţe. 

 

12. S-A AUDIAT: 

Dl Mihai Buşuleac, membru al Comisiei - Partidul Muncii a depus la Comisia 

Electorală Centrală  procesul-verbal al şedinţei Consiliului Naţional de Coordonare 

al PM din 14 noiembrie 2010, prin care candidaturile dlor  Ciobanu Nicolae şi 

Afanas Dorin au fost excluse din lista candidaţilor la funcţia de deputat în 

Parlamentul Republicii Moldova pentru alegerile parlamentare anticipate din 28 

noiembrie 2010, în locul acestora fiind incluse  candidaturile dlor Stroncea Nicolae 

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

21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE:       

 

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

Republicii Moldova pentru alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 

2010 din partea Partidului Muncii, înregistraţi prin hotărîrea nr. 3715 din 29 

octombrie, după cum urmează: 

- se exclud candidaturile dlor  Ciobanu Nicolae (nr. 6) şi Afanas Dorin (nr. 

11);  

- se includ candidaturile dlor: 

 Stroncea Nicolae (nr. 6), domiciliat în or. Glodeni, a. n. 1978, jurist, 

temporar neangajat în cîmpul muncii; 

Cozonac Sergiu (nr. 11), domiciliat în mun. Chişinău, a. n. 1981, manager 

transporturi internaţionale, manager general, SRL „TIR-Basconi”, mun. Chişinău.   

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

AU VOTAT: 

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

 

13. S-A AUDIAT: 

Dl Iurie Ciocan, secretar al Comisiei - Partidul Politic „Patrioţii Moldovei” a 

depus la Comisia Electorală Centrală  procesul-verbal  al şedinţei Congresului VI 

al partidului din 18 noiembrie 2010, prin care a fost modificată ordinea de plasare 

în listă a unor candidaţi.   

  

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 Politic „Patrioţii Moldovei”, înregistraţi prin hotărîrea 

Comisiei Electorale Centrale nr. 3626 din  11 octombrie 2010, după cum urmează:  

candidatura dlui Stati Vasile se transferă de la nr. 3 la nr. 102, a dlui Perciun 

Serghei - de la nr. 8 la nr. 3,  dlui Molla Gheorghi - de la nr. 32 la nr. 8, dlui Erhan 

Vitalie - de la nr. 102 la nr. 32.  

  2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

AU VOTAT: 

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

 

Dl Vasile Gafton a intrat în sala de şedinţe. 

 

14. S-A AUDIAT: 

Dl Iurie Ciocan, secretar al Comisiei - Consiliul electoral al circumscripţiei 

electorale municipale Chişinău nr. 1 şi consiliile electorale ale circumscripţiilor 
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electorale raionale Cahul nr. 7 şi Hînceşti nr. 20 au solicitat Comisiei Electorale 

Centrale tipărirea suplimentară a buletinelor de vot. 

În conformitate cu art. 18, 26 şi 49 din Codul electoral nr.1381–XIII din 21 

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE: 

 

 1. Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3816 din 12 noiembrie 2010 

„Cu privire la tipărirea şi distribuirea buletinelor de vot pentru alegerile 

parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010” se modifică după cum urmează: 

 - în punctul 1 cifrele „2804408”, „2109215” şi „695193” se înlocuiesc cu 

cifrele „2808343”, „2111414” şi, respectiv, „696929”. 

          - în punctul 2:  

 cifrele din tabelul ce reflectă numărul buletinelor de vot, care urmează să fie 

tipărite pentru circumscripţiile electorale jos-indicate, se substituie cu următoarele:  

 

Circumscripţia electorală 
Numărul de 

alegători 

Total 

buletine 

solicitate 

În limba de 

stat 

În limba 

rusă 

Chişinău, nr.1 611253 624166 403351 220815 

Cahul, nr.7 92450 92450 71296 21154 

Hînceşti, nr. 20 90843 90843 84583 6260 

la poziţia „Total” cifrele „2649976”, „2804408”, „2109215” şi „695193” se 

substituie cu cifrele „2650290”, „2808343”, „2111414” şi, respectiv, „696929”. 

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____8___,  Contra ____-____, S-au abţinut ___-_____ 

 

15. S-A AUDIAT: 

Dl Iurie Ciocan, secretar al Comisiei - Consiliul electoral al circumscripţiei 

electorale municipale Bălţi nr. 2 propune Comisiei Electorale Centrale degrevarea 

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

consiliului electoral a dnei  Serdiuc Irina, vicepreşedintele Consiliului electoral al 

circumscripţiei electorale municipale Bălţi nr. 2, în urma încetării convocării dlui 

Cebotari Iurcic, membru al consiliului.   

  În temeiul art. 18, 26 alin. (1) lit. m) şi art. 32 alin. (4) din Codul electoral 

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

1. Se degrevează, cu începere de la 19 noiembrie pînă la 30 noiembrie 2010 

inclusiv, de atribuţiile de la locul de muncă permanent pe perioada activităţii în 

componenţa Consiliului electoral al circumscripţiei electorale municipale Bălţi nr. 

2 dna Serdiuc Irina, vicepreşedintele Consiliului electoral al circumscripţiei 

electorale municipale Bălţi nr. 2. 

 2. De la data de 19 noiembrie 2010 încetează convocarea dlui Cebotari 

Iurcic, membru al Consiliului electoral al circumscripţiei electorale municipale 

Bălţi nr. 2, convocat prin hotărîrea nr. 3759 din 2 noiembrie 2010. 

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

Pentru  ____8___,  Contra ____-____, S-au abţinut ___-_____ 

 

 

16. S-A AUDIAT: 

Dl Pavel Midrigan, membru al Comisiei - La 17 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. 47 alin. (7) din Codul electoral de către 

concurentul electoral Partidul Liberal Democrat din Moldova; 

- a sancţiona concurentul electoral PLDM; 

- a obliga administraţiile Universităţii de Stat din Moldova şi Spitalului 

Clinic Republican să înlăture materialul electoral contestat; 

- a remite Ministerului Afacerilor Interne prezenta contestaţie în vederea 

examinării şi informării CEC asupra măsurilor întreprinse. 

Contestaţia a fost înregistrată la CEC sub nr. AP2010-9/57 din 17 noiembrie 

2010. 

În motivarea contestaţiei, se relatează că la balcoanele şi ferestrele căminelor 

studenţeşti ale USM, la intrarea în Spitalul Clinic Republican, pe holurile şi pe 

faţada acestuia – care nu sunt locuri autorizate pentru afişajul electoral, este 

afişată publicitatea electorală a PLDM, contrar prevederilor art. 47 alin.(7) din 

Codul electoral. 

La 19 noiembrie curent, reprezentantul PLDM în CEC, dl Vitalie Modrîngă, a 

depus o referinţă la contestaţia respectivă, prin care menţionează că nu este de 

acord cu aceasta şi mai mult, nu ţine de competenţa CEC examinarea ei. 

În argumentarea sa, reprezentantul PLDM susţine că art. 47 alin. (7) din Codul 

electoral nu conţine norme care ar prevedea modalitatea amplasării materialelor de 

agitaţie electorală de către partide sau alţi subiecţi care au dreptul, conform 

alineatului 1 din acelaşi articol, să facă agitaţie electorală. Norma în cauză se referă 

doar la obligaţia autorităţilor locale de a stabili locurile în care se poate face 

agitaţie electorală. Încălcarea expusă în contestaţie este reglementată de alte 

prevederi ale legislaţiei în vigoare şi anume de art. 71 din Codul electoral care 

prevede că se consideră contravenţii şi sînt pasibile de răspundere contravenţională 

faptele prevăzute la art. 47-53 din Codul contravenţional al Republicii Moldova. 

Art. 50 al Codului contravenţional stabileşte modalitatea sancţionării pentru 

afişarea materialului de agitaţie electorală în alt loc decît cel stabilit. 

Conform alin. (2) din art. 71 al Codului electoral contravenţiile se constată şi 

se examinează de către organele afacerilor interne conform Codului 

contravenţional. 

Potrivit alin. (3) al art. 71 din Codul electoral preşedinţii organelor electorale, 

alte persoane care deţin informaţii concludente despre comiterea contravenţiilor 

sînt obligate să informeze imediat organele afacerilor interne despre faptele care le-

au devenit cunoscute şi care, după opinia lor, conţin elemente constitutive ale 

contravenţiilor legate de efectuarea alegerilor. In baza acestei norme PCRM urma 



 16 

să sesizeze organele afacerilor interne care au competenţa de a stabili faptul 

comiterii contravenţiei prevăzute de art. 50 al Codului contravenţional. 

Reprezentantul relatează şi că PLDM n-a afişat materiale publicitare în locuri 

neautorizate, necunoscînd nici faptul încălcării expuse în contestaţie. Încălcarea 

menţionată în contestaţie putea fi comisă de alte persoane neautorizate de PLDM 

care urmau să fie depistate de organele competente. 

În temeiul art. 47 alin. (4) din Codul electoral şi a Regulamentului privind 

modalitatea plasării publicităţii electorale pe panourile publicitare în perioada 

electorală aprobat prin Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3338 din 16 iulie 

2010, CEC consideră necesară examinarea contestaţiei prin prisma legislaţiei 

menţionate. 

Astfel, potrivit art. 47 alin. (7) din Codul electoral, autorităţile administraţiei 

publice locale sînt obligate să stabilească prin deciziile (dispoziţiile) lor un minim 

de locuri speciale de afişaj electoral, dar în conformitate cu prevederile 

Regulamentului privind modalitatea plasării publicităţii electorale pe panourile 

publicitare în perioada electorală, este „interzisă amplasarea afişelor electorale în 

alte locuri decît cele stabilite şi: 

- în transportul public de călători proprietate publică; 

- pe monumente, clădiri, obiecte şi încăperi, care au o valoare istorică, 

culturală sau arhitecturală, indiferent de forma de proprietate; 

- în încăperile în care sînt amplasate consiliile şi birourile electorale şi la o 

distanţă de 50 de metri de la acestea; 

- pe garduri, îngrădiri, stîlpi şi alte tipuri de construcţii, precum şi pe 

dispozitive, utilaje, indiferent de forma de proprietate”. 

Totodată, potrivit regulamentului susmenţionat, afişajul electoral pe domeniul 

privat este permis numai cu acordul proprietarilor, administratorilor sau, după caz, 

al posesorilor. 

Examinînd materialele conexe la contestaţie, Comisia Electorală Centrală 

constată că PLDM a plasat publicitate electorală pe domeniul public (clădiri) – 

contrar prevederilor legale, ori plasarea publicităţii electorale, de către concurenţii 

electorali, fiind posibilă doar în locurile prevăzute expres conform legislaţiei în 

vigoare. 

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 examinează de către organele afacerilor interne 

conform Codului contravenţional. 

Astfel, în temeiul art. 71 din Codul electoral, art. 50 alin. (1) şi art. 400 din 

Codul contravenţional, precum şi reieşind din cerinţele contestatarului, Comisia 

Electorală Centrală consideră necesară remiterea contestaţiei şi materialelor conexe 

acesteia către Ministerul Afacerilor Interne, pentru examinare conform 

competenţei. 

 

 

 

 

 



 17 

AU LUAT CUVÎNTUL: 

 

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

contestaţie. 

Dl Vitalie Modrîngă, reprezentantul PLDM – solicită respingerea contestaţiei. 

Susţine că nu cunoaşte cine a plasat acest afişaj pe clădirile respective.  

Dl Mihai Buşuleac – consideră că locul minim de afişaj electoral poate fi 

extins, iar legislaţia nu prevede interdicţii de plasare a afişajului pe clădiri sau alte 

instituţii. Nu este de acord cu proiectul de hotărîre. 

Dl Pavel Midrigan – susţine că stabilirea locului minim de afişaj electoral este 

de competenţa administraţiei publice locale. Prin urmare, afişajul electoral este 

permis numai în locurile respective, iar afişajul în locurile neautorizate este o 

contravenţie administrativă.  

Dl Vasile Gafton – consideră că proiectul de hotărîre este unul general şi că 

nici Regulamentul privind modalitatea plasării publicităţii electorale pe panourile 

publicitare în perioada electorală nu prevede interdicţia de a plasa asemenea afişaj 

pe clădirile căminelor studenţeşti. Consideră că afişajul putea fi plasat de către 

altcineva decît concurentul electoral PLDM, din aceste motive acesta nu poate fi 

avertizat.  

Dl Vadim Moţarschi, reprezentantul PCRM – a menţionat că Primăria mun. 

Chişinău deţine o listă în care sunt indicate locurile special amenajate pentru 

afişajul electoral, iar pereţii Universităţii de Stat sau Spitalului Republican nu se 

regăsesc în această listă. 

Dl Vitalie Modrîngă, reprezentantul PLDM – susţine că este sarcina poliţiei 

de a stabili plasarea neautorizată a afişajului electoral. 

Dl Eugeniu Ştirbu – a propus ca în partea hotărîtoare să se constate încălcarea 

art.47 alin. (7) din Codul electoral, iar contestaţia să fie remisă MAI.  

Dl Iurie Ciocan – a completat propunerea dlui E. Ştirbu cu „Se constată 

amplasarea afişajului electoral cu încălcarea art. 47 alin. (7) din Codul electoral”. 

Consideră că pe domeniul public amplasarea afişajului electoral trebuie coordonată 

cu autoritatea publică locală, iar afişajul electoral pe pereţii Spitalului Republican 

sigur este interzis. Nu există probe că acest afişaj electoral este plasat de către 

concurentul electoral PLDM, iar din aceste considerente contestaţia urmează a fi 

remisă MAI. 

Dl Nicolae Gîrbu – propune ca PLDM să nu fie avertizat. 

Dl Pavel Midrigan – a acceptat propunerea. 
 

Din considerentele expuse şi în conformitate cu art. 18, 26, 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 amplasarea afişajului electoral cu încălcarea art. 47 alin. (7) 

din Codul electoral de către concurentul electoral Partidul Liberal Democrat din 

Moldova. 
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2. Se obligă administraţiile Universităţii de Stat din Moldova şi Spitalului 

Clinic Republican să înlăture materialul publicitar electoral din locurile 

neautorizate. 

3. Se remite Ministerului Afacerilor Interne prezenta contestaţie şi 

materialele conexe acesteia, în vederea examinării conform competenţei, 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 ____2____, S-au abţinut ___-_____ 

 

17. S-A AUDIAT: 

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

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

Consiliului raional Ştefan Vodă, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Pct. 1 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3609 din  8 octombrie 

2010 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale 

raionale Ştefan Vodă nr. 32”, după poziţia 7) se completează cu două noi poziţii, 8) 

şi 9), cu următorul cuprins:  

 

„8) Muntean Aliona – administrare publică, şef, Secţia administraţie publică, 

Aparatul preşedintelui raionului, din partea Consiliului 

raional Ştefan Vodă; 

 

„9) Banari Lia        – jurist, specialist principal, Secţia cultură, Consiliul raional 

Ştefan Vodă, din partea Consiliului raional Ştefan Vodă”. 

 

     2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

Dl Pavel Midrigan a ieşit din sala de şedinţe. 

 

AU VOTAT: 

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

 

18. S-A AUDIAT: 

Dl Iurie Ciocan, secretar al Comisiei - Prin demersul din 17 noiembrie 2010, 

Partidul Mişcarea Acţiunea Europeană  a solicitat Comisiei Electorale Centrale, 

conform art. 45 din Codul electoral, înregistrarea a 60 de persoane de încredere la 

alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010.  Demersul este întemeiat.  

În conformitate cu art. 18, 26 şi 45 din Codul electoral nr.1381–XIII din 21 

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE: 
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1. Se înregistrează 60 de persoane de încredere din partea Partidului 

Mişcarea Acţiunea Europeană la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 

2010, conform listei anexate. 

  2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

AU VOTAT: 

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

 

19. S-A AUDIAT: 

Dl Iurie Ciocan, secretar al Comisiei - Ambasada Federaţiei Ruse în Republica 

Moldova a înaintat Comisiei Electorale Centrale un demers privind acreditarea a 

17 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 în calitate de observatori internaţionali 17 persoane, conform 

listei anexate, din partea Ambasadei Federaţiei Ruse 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  ____7___,  Contra ____-____, S-au abţinut ___-_____ 

 

20. S-A AUDIAT: 

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

înaintat Comisiei Electorale Centrale un demers privind acreditarea a 14 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 14 persoane, conform listei anexate, în calitate de experţi 

electorali internaţionali din partea Comisiei Electorale Centrale a Georgiei la 

alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010. 

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

Republicii Moldova, Codul electoral şi Regulamentul privind statutul 

observatorilor şi procedura de acreditare a acestora, aprobat prin hotărîrea Comisiei 
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Electorale Centrale nr. 332 din 24 octombrie 2006, precum şi de tratatele 

internaţionale, la care Republica Moldova este parte. 

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

AU VOTAT: 

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

 

21. S-A AUDIAT: 

Dl Iurie Ciocan, secreatar al Comisiei - Misiunea de observatori a Comunităţii 

Statelor Independente a înaintat Comisiei Electorale Centrale un demers privind 

acreditarea a 6 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 6 persoane, conform 

listei anexate, din partea Misiunii de observatori a Comunităţii Statelor 

Independente 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  ____7___,  Contra _____-___, S-au abţinut ___-_____ 

 

22. S-A AUDIAT: 

Dl Iurie Ciocan, secretar al Comisiei - Consiliul Adunării Interparlamentare a 

Statelor-membre ale CSI a înaintat Comisiei Electorale Centrale un demers privind 

acreditarea a 22 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 22 de persoane, 

conform listei anexate, din partea Consiliului Adunării Interparlamentare a 

Statelor-membre ale CSI pentru monitorizarea alegerilor parlamentare anticipate 

din 28 noiembrie 2010. 
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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  ____7___,  Contra ____-____, S-au abţinut ____-____ 

 

23. S-A AUDIAT: 

Dl Iurie Ciocan, secretar al Comisiei - Asociaţia Pro Democraţia Club Tîrgu 

Neamţ a înaintat Comisiei Electorale Centrale un demers privind acreditarea a 3 

persoane în calitate de observatori internaţionali pentru monitorizarea alegerilor 

parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010. 

Asociaţia Pro Democraţia Club Tîrgu Neamţ 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 internaţionali, conform 

listei anexate, din partea Asociaţiei Pro Democraţia Club Tîrgu Neamţ 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  ____7___,  Contra ___-_____, S-au abţinut ____-____ 

 

24. S-A AUDIAT: 

Dl Iurie Ciocan, secretar al Comisiei - Reprezentanţa în Moldova a Asociaţiei 

Obşteşti „HILFSWERK AUSTRIA” a înaintat Comisiei Electorale Centrale un 

demers privind acreditarea a 5 persoane în calitate de observatori naţionali şi 2 

persoane în calitate de observatori internaţionali pentru monitorizarea alegerilor 

parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010. 

Reprezentanţa în Moldova a Asociaţiei Obşteşti „HILFSWERK AUSTRIA” 

este o asociaţie calificată ce se ocupă, conform statutului ei, de apărarea drepturilor 

omului şi a valorilor democratice. 
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 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 5 persoane în calitate de observatori naţionali, conform 

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

nr. 2, din partea Reprezentanţei în Moldova a Asociaţiei Obşteşti „HILFSWERK 

AUSTRIA” 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  ____7___,  Contra ____-____, S-au abţinut ____-____ 

 

25. S-A AUDIAT: 

Dl Iurie Ciocan, secretar al Comisiei - Asociaţia pentru Democraţie Participativă 

a înaintat Comisiei Electorale Centrale un demers privind acreditarea a 6 persoane 

în calitate de observatori naţionali şi 2 persoane în calitate de observatori 

internaţionali pentru monitorizarea alegerilor parlamentare anticipate din 28 

noiembrie 2010. 

Asociaţia pentru Democraţie Participativă 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 6 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 pentru Democraţie Participativă 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. 
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AU VOTAT: 

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

 

26. S-A AUDIAT: 

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

înaintat Comisiei Electorale Centrale un demers privind acreditarea a 30 de 

persoane în calitate de observatori naţionali şi 2 persoane în calitate de observatori 

internaţionali în secţiile de votare constituite în afara Republicii Moldova, 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. (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: 

1. Se acreditează 30 de persoane în calitate de observatori naţionali, conform 

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

nr. 2, din partea Fundaţiei Est-Europene din Moldova în secţiile de votare 

constituite în afara Republicii Moldova, pentru monitorizarea alegerilor 

parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010. 

2. Acreditarea în cauză nu poate servi 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 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. 

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

AU VOTAT: 

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

 

27. S-A AUDIAT: 

Dl Iurie Ciocan, secretar al Comisiei - Conform situaţiei din 19 noiembrie 2010, 

au depus rapoartele financiare în corespundere cu cerinţele art.38 alin.(10) din 

Codului electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, următorii concurenţi 

electorali: 

Banari Sergiu, candidat independent 

Bîrladeanu Afanasie, candidat independent; 

Stati Gabriel, candidat independent; 

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

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

conturile „Fond electoral” ale concurenţilor electorali. 

În afară de acestea, pînă în prezent, candidatul independent Laguta Maia nu 

a prezentat raportul financiar. 
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AU LUAT CUVÎNTUL: 

 

Dl Roman Andrieş, reprezentantul PL – susţine că persoane necunoscute pe 

care PL nu poate să-i identifice, au donat o sumă de bani, fără acordul PL. A 

întrebat care este procedura în acest caz. 

Dl Iurie Ciocan – a precizat că în acest caz banii sau se restituie persoanelor 

care au făcut această donaţie, sau se transformă în venit la bugetul de stat. 

 

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

nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997 şi Regulamentul privind finanţarea 

campaniilor electorale şi a partidelor politice, Comisia Electorală Centrală 

HOTĂRĂŞTE: 

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

participanţilor (Informaţia generalizatoare asupra acestora se anexează). 

2.  Se aprobă raportul financiar privind veniturile şi cheltuielile concurenţilor 

electorali în campania electorală pentru alegerile parlamentare anticipate din 28 

noiembrie 2010 la venituri în sumă de 2014449,00 lei şi la cheltuieli în sumă de 

2006847,72 lei, conform situaţiei la data de 16 noiembrie 2010. 

3. Se avertizează concurentul electoral Laguta Maia - candidat independent 

pentru neîndeplinirea Hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr.3832 din 12 

noiembrie 2010. 

4. Prezenta hotărîre intră in vigoare la data adoptării. 

 

AU VOTAT: 

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

 

S-a revenit la chestiunea nr.7 din ordinea de zi: 

 

S-A AUDIAT: 

Dl Vasile Gafton, membru al Comisiei - Pe 17 noiembrie 2010 Partidul Umanist 

din Moldova a depus la Comisia Electorală Centrală  procesul-verbal al Consiliului 

Naţional al PUM din 15 noiembrie 2010, prin care trei persoane au fost excluse din 

Lista candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru 

alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010, alte două persoane au fost 

propuse pentru a fi incluse în această listă, iar ordinea de plasare a unor candidaţi a 

fost modificată. 

În conformitate cu art. 18, 46, 75 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 Umanist din Moldova, înregistraţi prin hotărîrea 

Comisiei Electorale Centrale nr. 3635 din 11 octombrie 2010, după cum urmează: 

- se exclud dnii Buzu Ion (nr. 27), Cuciaş Valentin (nr. 53) şi Voloceai 

Vasile (nr. 59); 
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- se transferă: dl Zaporojan Ion de la nr. 9 – la nr. 16, dl Creţu Ion de la nr. 

10 – la nr. 15, dna Rogojină Elena de la nr. 11 – la nr. 13, dl Mihail Sorin de la nr. 

13 – la nr. 19, dna Corlatean Victoria de la nr. 14 – la nr. 11, dnii Danu Dumitru de 

la nr. 15 – la nr. 17, Marinov Ştefan de la nr. 16 – la nr. 18, Ponomariov Alexandru 

de la nr. 17–  la nr. 92, Cîşlari Igor de la nr. 54 – la nr. 30, Cuicioglo Nicolai de la 

nr. 71 – la nr. 10 şi Mardari Nicolai de la  nr. 93 – la nr. 20;  

- poziţia „nr. 6. Guboglo Anatol” se plasează cu un număr mai jos; 

- se includ în sus-numita listă a candidaţilor la funcţia de deputat în 

Parlament următoarele persoane: 

dl Volneanschi Leonid (nr. 6), domiciliat în mun. Chişinău, a. n. 1954, 

inginer-electrician,  preşedinte, Consiliul ÎM „Elat” SA; 

dl Ivanes Victor (nr. 14), domiciliat în or. Rîbniţa, a. n. 1976, inginer, 

director financiar, SRL „Vilivi”, or. Rîbniţa; 

- ordinea de plasare a candidaţilor pe lista Partidului Umanist din Moldova 

va corespunde modificărilor operate prin prezenta hotărîre. 

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

AU VOTAT: 

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

 

 

 

Dl Eugeniu Ştirbu a anunţat închisă şedinţa Comisiei. 

 

 

Preşedintele  

Comisiei Electorale Centrale                                             Eugeniu ŞTIRBU 

 

Secretarul 
Comisiei Electorale Centrale                                             Iurie CIOCAN 
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