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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. 294 

din 26.11.2010, ora 15.00      

 

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 

                                   Victor Kosteţki 

 

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

 

Membrul Pavel Midrigan întîrzie. 

 

AU VOTAT: 

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

 

Dl Andrei Volentir, reprezentantul PDM – a propus includerea în ordinea de 

zi examinarea contestaţiei AP 9/58 la care a primit răspuns în scris. Consideră că 

CEC trebuie să examineze contestaţia în şedinţă. 

Dna Renata Lapti – a menţionat că referitor la cele invocate în contestaţie a 

fost emisă o hotărîre a instanţei de judecată care a obligat PCRM să nu difuzeze 

mai departe spotul electoral, iar PDM ar trebui să solicite executarea hotărîrii 

respective, cu atît mai mult că PCRM a făcut recurs la Curtea de Apel. Dacă dl A. 

Volentir nu este de acord cu răspunsul primit, îl poate ataca în conformitate cu 

legislaţia. Susţine că executarea hotărîrilor judecătoreşti nu intră în competenţa 

CEC.  
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Dl Andrei Volentir, reprezentantul PDM – a precizat că a contestat 

inacţiunile concurentului electoral PCRM.  

Dl Eugeniu Ştirbu – a propus ca acest subiect să fie examinat în şedinţa 

următoare. 

Dl Valentin Vizant a ieşit din sală. 

 

 Dl Eugeniu Ştirbu supune votului proiectul ordinii de zi. 

 

AU VOTAT: 

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

 

ORDINEA DE ZI: 

 

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

Parlamentul Republicii Modova  pentru alegerile parlamentare anticipate din 28 

noiembrie 2010 din partea Partidului  Popular Republican, înregistraţi prin 

hotărîrea Comisiei Electorale Centrale  nr. 3700 din 26 octombrie 2010 

     Raportor: Vasile Gafton 

2. Privind modificarea hotărîrii 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” 

     Raportor: Iurie Ciocan 

3. Cu privire la prelungirea termenului degrevării şi degrevarea de atribuţiile de la 

locul de muncă permanent a unor membri ai Consiliului electoral al 

circumscripţiei electorale municipale Chişinău nr. 1 şi a unei persoane din 

aparatul acestuia 

     Raportor: Iurie Ciocan      

4. Privind modificarea hotărîrii nr. 3801 din 9 noiembrie 2010 “Cu privire la 

statutul operatorilor proiectului-pilot de testare a unor module ale Sistemului 

Informaţional Automatizat de Stat „Alegeri” în ziua alegerilor parlamentare 

anticipate din 28 noiembrie 2010” 

     Raportor: Iurie Ciocan 

5. Privind modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 3598 din 8 

octombrie 2010 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al 

circumscripţiei electorale raionale Ialoveni nr. 21” 

     Raportor: Pavel Midrigan 

6. Privind modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 3603 din 8 

octombrie 2010 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al 

circumscripţiei electorale raionale Rezina nr. 26” 

     Raportor: Pavel Midrigan 

7. Cu privire la acreditarea observatorilor internaţionali din partea Adunării 

Parlamentare a OSCE pentru monitorizarea alegerilor parlamentare anticipate 

din 28 noiembrie 2010 

      Raportor: Iurie Ciocan 
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8. Cu privire la acreditarea unui expert electoral internaţional din partea Comisiei 

Electorale Federale a Statelor Unite ale Americii la alegerile parlamentare 

anticipate din 28 noiembrie 2010 

      Raportor: Iurie Ciocan 

9. Cu privire la acreditarea observatorilor naţionali din partea Asociaţiei Obşteşti 

„FEMIDA” pentru monitorizarea alegerilor parlamentare anticipate din 28 

noiembrie 2010 

    Raportor: Iurie Ciocan 

10. Cu privire la acreditarea observatorilor internaţionali din partea Organizaţiei 

Internaţionale a Francofoniei pentru monitorizarea alegerilor parlamentare 

anticipate din 28 noiembrie 2010 

    Raportor: Iurie Ciocan 

11. Cu privire la acreditarea observatorilor naţionali din partea concurentului 

electoral Partidul Liberal în secţiile de votare constituite în afara Republicii 

Moldova, pentru monitorizarea alegerilor parlamentare anticipate din 28 

noiembrie 2010 

    Raportor: Iurie Ciocan 

12. Cu privire la acreditarea observatorilor internaţionali din partea organizaţiei 

obşteşti daneze „SILBA-Support Initiative for Liberty and Democracy” pentru 

monitorizarea alegerilor parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 

     Raportor: Iurie Ciocan 

13. Cu privire la acreditarea unui observator naţional 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: Iurie Ciocan 

14. Cu privire la acreditarea unui observator internaţional din partea Misiunii de 

observatori a Comunităţii Statelor Independente pentru monitorizarea alegerilor 

parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 

     Raportor: Iurie Ciocan 

15. Cu privire la acreditarea experţilor electorali internaţionali din partea Comisiei 

Electorale Centrale a Ucrainei la alegerile parlamentare anticipate din 28 

noiembrie 2010 

     Raportor: Iurie Ciocan 

16. Cu privire la acreditarea observatorilor internaţionali din partea Ambasadei 

Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova pentru monitorizarea 

alegerilor parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 

     Raportor: Iurie Ciocan 

17. Cu privire la acreditarea observatorilor internaţionali din partea Parlamentului 

European pentru monitorizarea alegerilor parlamentare anticipate din 28 

noiembrie 2010 

     Raportor: Iurie Ciocan 

18.  Cu privire la acreditarea operatorilor de interviu din partea  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. pentru efectuarea la 28 noiembrie 2010 a 
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sondajului de opinie la ieşirea din secţiile de votare (de tip „exit-poll”) 

Raportor: Iurie Ciocan 

19. Cu privire la acreditarea reprezentanţilor instituţiilor mass-media pentru 

reflectarea alegerilor parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 

    Raportor: Iurie Ciocan    

20. Cu privire la sesizarea dlui V. Bondari, şeful staff-ului Partidului Comuniştilor 

din Republica Moldova Anenii Noi 

     Raportor: Mihai Buşuleac  

21. Cu privire la contestaţia AP2010-9/59 din 23 noiembrie 2010 a dlui  Vadim 

Moţarschi, reprezentantul Partidului Comuniştilor din Republica Moldova în 

Comisia Electorală Centrală 

     Raportor: Mihai Buşuleac 

22. Cu privire la contestaţiile nr. AP 2010 – 9/61 şi nr. AP2010–9/62 din 23 

noiembrie 2010 a dlui Olesi Grincu, reprezentantul Partidului Umanist din 

Moldova 

     Raportor: Vasile Gafton        

23.  Cu privire la contestaţia AP2010-9/63 din 23 noiembrie 2010 a dlui  Olesi 

Grincu, reprezentantul Partidului Umanist din Moldova 

     Raportor: Vasile Gafton 

24.  Cu privire la raportul financiar final de totalizare al concurenţilor electorali la 

alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010, conform situaţiei din 

26 noiembrie 2010 

     Raportor: Victor Kosteţki 

 

1. S-A AUDIAT: 

Dl Vasile Gafton, membru al Comisiei - Partidul Popular Republican a depus la 

Comisia Electorală Centrală  procesul-verbal al şedinţei Consiliului Republican al 

PPR din 19 noiembrie 2010, prin care candidatura dnei  Andreev Raisa a fost 

retrasă şi înlocuită cu cea a dlui  Halipli Sergiu, iar ordinea de plasare în listă a  

dlui Solovei Alexandru 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 Popular Republican, înregistraţi prin hotărîrea nr. 3700 

din 26 octombrie 2010, după cum urmează:   

- se exclude candidatura dnei Andreev Raisa (nr.61)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

- se include candidatura dlui Halipli Sergiu (nr. 25), domiciliat în or. 

Criuleni, a. n. 1979, medic, medic chirurg, IMSP Spitalul raional Criuleni; 

- candidatura dlui Solovei Alexandru se transferă de la nr. 25 la nr. 61.  

 2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____7____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 
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2. S-A AUDIAT: 
Dl Iurie Ciocan, secretar al Comisiei – Consiliul electoral al circumscripţiei 

electorale municipale Chişinău nr. 1 a solicitat Comisiei Electorale Centrale 

tipărirea suplimentară a buletinelor de vot în secţiile de votare nr. 72, 194 şi 195. 

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”, modificată prin hotărîrea nr. 3864 

din 19 noiembrie 2010, se modifică după cum urmează: 

 - în punctul 1 cifrele „2808343”, „2111414” şi „696929” se înlocuiesc cu 

cifrele „2809617”, „2112582” şi, respectiv, „697035”. 

          - în punctul 2:  

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

tipărite pentru circumscripţia electorală municipală Chişinău nr.1, se substituie cu 

următoarele:  

 

Circumscripţia electorală 
Numărul de 

alegători 

Total 

buletine 

solicitate 

În limba de 

stat 

În limba 

rusă 

Chişinău, nr.1 612527 625440 404519 220921 

 

la poziţia „Total” cifrele „2650290”, „2808343”, „2111414” şi „696929” se 

substituie cu cifrele „2651564”, „2809617”, „2112582” şi, respectiv, „697035”. 

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

AU VOTAT: 

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

 

3. S-A AUDIAT: 

Dl Iurie Ciocan, secretar al Comisiei – La data de 26 noiembrie 2010 la Comisia 

Electorală Centrală a parvenit demersul Consiliului electoral al circumscripţiei 

electorale municipale Chişinău nr. 1 prin care solicită prelingirea degrevării de 

atribuţiile de la locul de muncă permanent a dlor Balan Iulian, preşedinte, Puiu 

Victor, vicepreşedinte, Perţu Victor, secretar, şi a dnei Parutenco Neli, funcţionară 

în aparatul acestuia.  

În vederea încheierii activităţii de totalizare a rezultatelor alegerilor 

parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 şi în conformitate cu art. 18, 26 

alin. (1) lit. m), 27 şi art. 32 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 

1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE: 

1. Se prelungeşte, de la 1 pînă la 2 decembrie 2010, inclusiv termenul 

degrevării de atribuţiile de la locul de muncă permanent, a dlor Balan Iulian, 

preşedintele Consiliului electoral al circumscripţiei electorale municipale Chişinău 

nr. 1, Puiu Victor, vicepreşedinte, Perţu Victor, secretar, anterior degrevaţi, şi a 

dnei Parutenco Neli, funcţionară în aparatul acestuia, stabilit prin hotărîrea nr. 

3564 din 5 octombrie 2010. 
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2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

AU VOTAT: 

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

 

4. S-A AUDIAT: 

Dl Iurie Ciocan, secretar al Comisiei – În scopul asigurării accesului în secţiile 

de votare al operatorilor proiectului-pilot de testare a unor module ale Sistemului 

Informaţional Automatizat de Stat "Alegeri" în circumscripţia electorală 

municipală Chişinău, nr. 1, sectorul Centru, la alegerile parlamentare anticipate din 

28 noiembrie 2010, în conformitate cu art. 18, art. 26 lit. b) şi art.55 alin. (8) din 

Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 şi Legea nr. 101-XVI din  15 

mai 2008 cu privire la Concepţia sistemului informaţional automatizat de stat 

„Alegeri”, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE: 

1. Anexa la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3801 din 9 noiembrie 

2010 „Cu privire la statutul operatorilor proiectului-pilot de testare a unor module 

ale Sistemului Informaţional Automatizat de Stat „Alegeri” în ziua alegerilor 

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

-  la secţia de votare nr. 115, prenumele operatorului biroului electoral Gheorghii 

se înlocuieşte cu prenumele Gheorghe, iar numărul actului de identitate 11039443 

– cu numărul 89124660; 

- la secţia de votare nr. 128: 

operatorul Batog Olesea (BI-A01067164) se exclude; 

operatorul Salamatin Artiom  (BI-A02157997) se include; 

- la secţia de votare nr. 130: 

operatorul Cojocaru Lilian (BI-A47007458) se exclude;  

operatorul Marianciuc Evelina (BI-A89116813) se include;  

- la secţia de votare nr. 141:  

operatorul Danuţa Dumitru (BI-A01117383) se exclude;  

operatorul Corenţov Sandu (BI-A03120298) se include;  

- la secţia de votare nr. 148: 

operatorii Danilov Nicoleta (BI-A01103928), Danilov Claudia (BI-

A01087154) se exclud;  

operatorii Garabajii Ecaterina (BI-A07026835), Munteanu Vlaicu (BI-

A01104154) se includ. 

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

AU VOTAT: 

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

 

Dl Valentin Vizant a intrat în sală. 

Dl Vasile Gafton a ieşit din sală. 

5. S-A AUDIAT: 

Dl Iurie Ciocan, secretar al Comisiei – La 23 noiembrie 2010 dna Golban Lilia, 

membru al Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Ialoveni nr. 
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21, înaintată din partea Consiliului raional Ialoveni, a depus cererea privind  

demisia sa.  

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

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE: 
 

 1. Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3598 din 8 octombrie 2010 

„Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale 

raionale Ialoveni nr. 21” se modifică după cum urmează: 

 

 se exclude din componenţa Consiliului electoral al circumscripţiei electorale 

raionale Ialoveni nr. 21 dna Golban Lilia, înaintată din partea Consiliului raional 

Ialoveni;  

- se include în componenţa Consiliului electoral al circumscripţiei electorale 

raionale Ialoveni nr. 21 dna Bujor-Luca Alina, licenţiată în drept, specialist în 

administraţia publică, din partea Consiliului raional Ialoveni. 

 

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

AU VOTAT: 

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

 

Dl Vasile Gafton a intrat în sală. 

6. S-A AUDIAT: 

Dl Iurie Ciocan, secretar al Comisiei - Partidul Liberal Democrat din Moldova 

solicită Comisiei Electorale Centrale excluderea dlui Burciu Ivan, prin revocare,  

din componenţa Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Rezina 

nr. 26 şi includerea dlui Popa Anatol. 

În conformitate cu  art. 18 alin. (2), 26 şi 33 din Codul electoral nr. 1381-

XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se modifică hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3603 din 8 

octombrie 2010 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei 

electorale raionale Rezina nr. 26”, după cum urmează: 

- se exclude din componenţa Consiliului electoral al circumscripţiei 

electorale raionale Rezina nr. 26 dl Burciu Ivan, propus de Partidul Liberal 

Democrat din Moldova; 

- se include în componenţa Consiliului electoral al circumscripţiei electorale 

raionale Rezina nr. 26 dl Popa Anatol, jurist, Centrul medicilor de familie Rezina, 

din partea Partidului Liberal Democrat din Moldova.  

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

AU VOTAT: 

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

 

7. S-A AUDIAT: 

Dl Iurie Ciocan, secretar al Comisiei – Adunarea Parlamentară a OSCE a înaintat 

Comisiei Electorale Centrale un demers privind acreditarea a 42 de persoane în 
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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 42 de persoane în calitate de observatori internaţionali din 

partea Adunării Parlamentare a OSCE 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  ____8____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-____ 

 

8. S-A AUDIAT: 

Dl Iurie Ciocan, secretar al Comisiei – Comisia Electorală Federală a Statelor 

Unite ale Americii a înaintat Comisiei Electorale Centrale un demers privind 

acreditarea unei persoane în calitate de expert electoral internaţional 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 dl Steven Walther (cetăţean al Statelor Unite ale Americii) în 

calitate de expert electoral internaţional din partea Comisiei Electorale Federale a 

Statelor Unite ale Americii la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 

2010. 

 2. În activitatea sa de expert electoral internaţional dl Steven Walther se va 

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

Dl Iurie Ciocan, secretar al Comisiei – Asociaţia Obştească „FEMIDA” a 

înaintat Comisiei Electorale Centrale un demers privind acreditarea a 150 de 

persoane în calitate de observatori naţionali pentru monitorizarea alegerilor 

parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010. 

Asociaţia Obştească „FEMIDA” 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 150 de persoane din 

partea Asociaţiei Obşteşti „FEMIDA” 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  ____8____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-____ 

 

10. S-A AUDIAT: 

Dl Iurie Ciocan, secretar al Comisiei – Organizaţia Internaţională a Francofoniei 

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

în calitate de observatori internaţionali pentru monitorizarea alegerilor 

parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010. 

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

21 noiembrie 1997 şi 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 internaţionali din partea 

Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei 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. 
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AU VOTAT: 

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

 

11. S-A AUDIAT: 

Dl Iurie Ciocan, secretar al Comisiei – Concurentul electoral Partidul Liberal a 

înaintat Comisiei Electorale Centrale un demers privind acreditarea a 31 de 

observatori în secţiile de votare, constituite în afara Republicii Moldova, pentru 

monitorizarea alegerilor parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010. 

În conformitate cu art. 18 şi 63 alin. (2) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 

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

procedura de acreditare a acestora, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale 

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

HOTĂRĂŞTE: 

1. Se acreditează în calitate de observatori naţionali în secţiile de votare 

constituite în afara Republicii Moldova, 31 de persoane din partea concurentului 

electoral Partidul Liberal, pentru monitorizarea alegerilor parlamentare anticipate 

din 28 noiembrie 2010, conform listei anexate.  

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

 

12. S-A AUDIAT: 

Dl Iurie Ciocan, secretar al Comisiei - Organizaţia obştească daneză „SILBA-

Support Initiative for Liberty and Democracy” a înaintat Comisiei Electorale 

Centrale un demers privind acreditarea a 8 persoane în calitate de observatori 

internaţionali pentru monitorizarea alegerilor parlamentare anticipate din 28 

noiembrie 2010. 

Organizaţia obştească daneză „SILBA-Support Initiative for Liberty and 

Democracy” 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 8 persoane în calitate de observatori internaţionali din partea 

organizaţiei obşteşti daneze „SILBA-Support Initiative for Liberty and 
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Democracy” 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  ____8___,  Contra ____-____, S-au abţinut ___-_____ 

 

13. S-A AUDIAT: 

Dl Iurie Ciocan, secretar al Comisiei - Ambasada Regatului Unit al Marii 

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

Centrale un demers privind acreditarea unei persoane în calitate de observator 

naţional 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 dna Aurelia Pîrliţanu ( ) în calitate de observator naţional 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 sa de observator naţional dna Aurelia Pîrliţanu se va 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  ____8___,  Contra ____-____, S-au abţinut ___-_____ 

 

14. S-A AUDIAT: 

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

Statelor Independente a înaintat Comisiei Electorale Centrale un demers privind 

acreditarea unei persoane în calitate de observator internaţional 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 
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Centrale nr. 332 din 24 octombrie 2006, Comisia Electorală Centrală 

HOTĂRĂŞTE: 

1. Se acreditează dl Ramin Nuraliyev (cetăţean al Republicii Azerbaidjan) în 

calitate de observator internaţional din partea Misiunii de observatori a Comunităţii 

Statelor Independente pentru monitorizarea alegerilor parlamentare anticipate din 

28 noiembrie 2010. 

2. În activitatea sa de observator internaţional dl Ramin Nuraliyev se va 

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

 

15. S-A AUDIAT: 

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

înaintat Comisiei Electorale Centrale un demers privind acreditarea a 5 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 5 persoane în calitate de experţi electorali internaţionali din 

partea Comisiei Electorale Centrale a Ucrainei la alegerile 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  ____8___,  Contra ____-____, S-au abţinut ___-_____ 

 

16. S-A AUDIAT: 

Dl Iurie Ciocan, secretar al Comisiei - Ambasada Statelor Unite ale Americii în 

Republica Moldova a înaintat Comisiei Electorale Centrale un demers privind 

acreditarea a 2 persoane în calitate de observatori internaţionali pentru 

monitorizarea alegerilor parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010. 

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

21 noiembrie 1997 şi Regulamentul privind statutul observatorilor şi procedura de 
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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 2 persoane  din partea 

Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova 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  ____8___,  Contra ____-____, S-au abţinut ___-_____ 

 

17. S-A AUDIAT: 

Dl Iurie Ciocan, secretar al Comisiei - Parlamentul European a înaintat Comisiei 

Electorale Centrale un demers privind acreditarea a 9 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 9 persoane în calitate de observatori internaţionali din partea 

Parlamentului European 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  ____8___,  Contra ____-____, S-au abţinut ___-_____ 

 

18. S-A AUDIAT: 

Dl Iurie Ciocan, secretar al Comisiei - 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. au depus la Comisia Electorală Centrală un demers prin care 

solicită acreditarea a 464 de persoane în calitate de operatori de interviu pentru 

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

În baza hotărîrii CEC nr. 3851 din 19 noiembrie 2010 cu privire la 

efectuarea în ziua de 28 noiembrie 2010 a unui sondaj de opinie la ieşirea din 
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secţiile de votare (de tip „exit-poll”) şi 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 acreditează 464 de persoane în calitate de operatori de interviu din 

partea 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. pentru efectuarea la 28 

noiembrie 2010 a sondajului de opinie la ieşirea din secţiile de votare (de tip „exit 

poll”), conform listei anexate. 

  2.  Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

AU VOTAT: 

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

 

19. S-A AUDIAT: 

Dl Iurie Ciocan, secretar al Comisiei - Agenţia europeană de Fotografie de Presă 

„Epa”, Republica Federală Germania, Ziarul spaniol „El Pais” la Moscova, 

Televiziunea Publică a Federaţiei Ruse, postul de televiziune „Pervîi canal”, 

Compania Publică de Televiziune „Rossia”, Federaţia Rusă, postul de televiziune 

„5-th Channel TV”, Ucraina, Compania de Televiziune „NTV” S.A., Federaţia 

Rusă, Agenţia de Fotografie de Presă „INTACT IMAGES”, România, Agenţia de 

presă a Federaţiei Ruse „ITAR-TASS” în Republica Moldova şi Agenţia Naţională 

Informaţională din Ucraina „Ucrinform” au depus la Comisia Electorală Centrală 

demersuri privind acreditarea reprezentanţilor săi pentru reflectarea alegerilor 

parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010. 

La demersuri au fost anexate actele care confirmă acreditarea instituţiilor 

mass-media sus-numite pe lîngă Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării 

Europene al Republicii Moldova. 

Instituţiile mass-media: Reprezentanţa din Republica Moldova a 

Teleradiocompaniei Interstatale „MIR”, Agenţia de Ştiri „Novosti-Moldova”, 

aflate sub jurisdicţia Republicii Moldova, au depus demersuri de acreditare a 

reprezentanţilor săi.  

De asemenea, postul de televiziune „Primul Post de televiziune Republican” 

din Tiraspol a depus demers de acreditare a reprezentanţilor săi. 

În conformitate cu art. 18 şi 64 şi 64¹ din Codul electoral nr. 1381-XIII din 

21 noiembrie 1997 şi Regulamentul cu privire la acreditarea reprezentanţilor 

mijloacelor de informare în masă pe lîngă Comisia Electorală Centrală, aprobat 

prin hotărîrea Comisiei nr. 172 din 21 martie 2006, Comisia Electorală Centrală 

HOTĂRĂŞTE: 

              1. Se acreditează reprezentanţii instituţiilor mass-media pentru reflectarea 

alegerilor parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010, conform anexei. 

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

Republicii Moldova, Codul electoral, Regulamentul cu privire la acreditarea 

reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă pe lîngă Comisia Electorală 

Centrală, precum şi de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este 

parte. 

    3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 



 15 

AU VOTAT: 

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

 

20. S-A AUDIAT: 

Dl Mihai Buşuleac, membru al Comisiei - La 24 noiembrie 2010, Comisia 

Electorală Centrală a recepţionat demersul Consiliului electoral al circumscripţiei 

electorale raionale Anenii Noi nr. 4, prin care se remite spre examinare sesizarea 

dlui V. Bondari, şeful staff-ului Partidului Comuniştilor din Republica Moldova 

Anenii Noi, referitoare la încălcările art. 38 alin. (7) din Codul electoral admise de 

către dl Jereghi Victor, preşedintele organizaţiei săteşti a Partidului Liberal 

Democrat din Moldova, din s. Bulboaca. 

În justificare, CECER Anenii Noi specifică faptul că examinarea sesizării nu 

ţine de competenţa acestuia şi din aceste considerente remite sesizarea dlui V. 

Bondari spre examinare CEC-ului. 

Astfel, studiind sesizarea transmisă prin demersul CECER Anenii Noi, s-a 

constatat că se contestă acţiunile preşedintelui organizaţiei săteşti a PLDM din s. 

Bulboaca de distribuire a produselor alimentare unor pensionari invalizi, 

invocîndu-se încălcarea prevederilor art. 38 alin. (7) din Codul electoral. 

Este necesar de remarcat că sesizarea anexată nu întruneşte condiţiile 

prevăzute de art. 65 alin. (5) din Codul electoral şi pct. 8 din Regulamentul privind 

procedura de examinare şi soluţionare a contestaţiilor de către organele electorale 

în perioada electorală, referitoare la obligaţia de probare a contestaţiei, or 

„contestaţia va conţine descrierea faptelor invocate ca presupuse încălcări, probele 

...”, precum şi „în calitate de probe aduse la contestaţia depusă pot servi 

înregistrările audio/video, fotografiile, înscrisurile, declaraţiile în scris ale 

martorilor”, cerinţe nerespectate de contestatar. 

În acelaşi timp, se impune şi sesizarea faptului că dl V. Bondari, şeful staff-

ului Partidului Comuniştilor din Republica Moldova Anenii Noi, contestatar în 

cazul cercetat, deţine „împuternicire pentru pregătirea documentelor necesare în 

consiliile electorale de circumscripţie de nivelul doi şi birourile electorale ale 

secţiilor de votare”. Pentru a fi examinată, contestaţia urmează a fi depusă de o 

persoană împuternicită în acest sens, or conform art. 66 alin. (4) din Codul 

electoral „contestaţia concurentului electoral poate fi depusă de reprezentantul 

acestuia în organul electoral respectiv sau de o persoană împuternicită de 

concurentul electoral prin procură”. 

În această ordine de idei, Comisia Electorală Centrală constată că: 

Sesizarea referitoare la presupusele încălcări ale art. 38 alin. (7) din Codul 

electoral de către dl Jereghi Victor a fost depusă cu nerespectarea art. 65 alin. (5) şi 

art. 66 alin. (4) din Codul electoral, pct. 3 şi pct. 8 din Regulamentul privind 

procedura de examinare şi soluţionare a contestaţiilor de către organele electorale 

în perioada electorală, în argumentare amintindu-se comentariile de mai sus. 

În acest context, avînd ca bază motivantă considerentele expuse şi în 

conformitate cu art. 18, 26, 65 alin. (5) şi art. 66 alin. (4) 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, 
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aprobat prin hotărîrea CEC nr.3353 din 20 iulie 2010, Comisia Electorală Centrală 

HOTĂRĂŞTE: 

 
1. Se respinge sesizarea dlui V. Bondari, şeful staff-ului Partidului 

Comuniştilor din Republica Moldova Anenii Noi, ca fiind neprobată şi înaintată de 

o persoană neîmputernicită. 

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

Dl Victor Kosteţki a ieşit din sala de şedinţe. 

 

AU VOTAT: 

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

 

 

21. S-A AUDIAT: 

Dl Mihai Buşuleac, membru al Comisiei - La 23 noiembrie 2010 dl Vadim 

Moţarschi, reprezentantul Partidului Comuniştilor din Republica Moldova (în 

continuare PCRM) în Comisia Electorală Centrală, a depus o contestaţie. Aceasta a 

fost înregistrată cu nr. AP2010-9/59. 

Reprezentantul PCRM sesizează asupra unor încălcări ale legislaţiei 

electorale comise de concurentul electoral Partidul Democrat din Moldova (în 

continuare PDM) şi anume distribuirea de umbrele cu simbolica partidului.  

În opinia contestatarului, în acest mod concurentul electoral PDM încalcă 

prevederile art.38 alin.(7) din Codul electoral unde se stipulează că “concurenţilor 

electorali li se interzice să propună alegătorilor bani, cadouri, să distribuie fără 

plată bunuri materiale, inclusiv din ajutoarele umanitare sau din alte acţiuni de 

binefacere”. 

Contestatarul susţine că în sensul acestor prevederi umbrelele distribuite se 

includ atît la categoria de cadouri cît şi bunuri materiale. 

Reprezentantul PCRM invocă aici şi noţiunea de bunuri din Codul civil, care 

la art.285 stipulează “bunuri sînt toate lucrurile susceptibile apropierii individuale 

sau colective şi drepturile patrimoniale”. 

Reprezentantul PCRM solicită: 

- a constata încălcarea de către concurentul electoral PDM a 

prevederilor art.38 alin.(7) din Codul electoral; 

- a dispune sancţionarea concurentului electoral PDM; 

- a interzice concurentului electoral PDM distribuirea materialului 

contestat. 

Drept probe, reprezentantul PCRM a anexat o copie a unei declaraţii a 

cetăţeanului Dorif Octavian, domiciliat în s. Holoşniţa, r-nul Soroca şi a prezentat 

o umbrelă albastră cu însemnele simbolurilor electorale ale concurentului electoral 

PDM.  

La fel, la 24 noiembrie curent reprezentantul PDM dl A. Volentir a depus o 

referinţă prin care solicită respingerea contestaţiei motivînd în felul următor. 

Umbrelele contestate au fost confecţionate ca element accesoriu de vestimentaţie, 

cu care au fost echipaţi agitatorii Partidului Democrat din Moldova pentru 
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desfăşurarea campaniei electorale, în vederea protecţiei acestora de eventualele 

ploi. Umbrelele au fost special pregătite în scopul agitaţiei electorale, cu 

imprimarea simbolicii electorale a partidului, pentru ca membrii săi, antrenaţi în 

procesul de agitaţie electorală să fie uşor identificaţi de către alegători. 

La fel, dl A. Volentir afirmă că la 11 noiembrie 2010, Partidul Democrat din 

Moldova a încheiat un contract cu S.C. "Alvira Grup" SRL, obiectul căruia, 

conform anexei nr.l, a fost confecţionarea a unei cantităţi de 100 umbrele de 

ploaie, cu imprimarea pe ele a simbolului electoral al partidului. 

În concluzie, afirmă reprezentantul PDM, exemplarul umbrelei prezentat de 

către contestatar a fost, probabil, sustras de la unul dintre agitatorii partidului şi nu 

poate servi dovadă a faptului că PDM, în calitate de concurent electoral, ar fi 

distribuit alegătorilor, fără plată, asemenea lucruri materiale. 

Examinînd motivele expuse în contestaţie şi probele anexate, Comisia 

constată următoarele. 

Materialul contestat reprezintă o umbrelă de culoare albastră pe care sunt 

imprimate însemnele de agitaţie electorală ale PDM. 

Conform art.65 alin.(5) din Codul electoral “contestaţia va conţine 

descrierea faptelor invocate ca presuspuse încălcări, probele, temeiul legal…” 

Conform art.38 alin.(7) din Codul electoral “concurenţilor electorali li se 

interzice să propună alegătorilor bani, cadouri, să distribuie fără plată bunuri 

materiale…”. 

În cazul de faţă, contestatarul în contestaţia sa nu şi-a argumentat motivele 

invocate, neindicînd cînd, cui şi unde au fost distribuite aceste umbrele 

alegătorilor, unica probă invocată de către reprezentantul PCRM fiind declaraţia 

cetăţeanului Dorif Octavian (buletin de identitate A32088052), prin care acesta 

depune mărturie că a primit drept cadou umbrela respectivă în piaţa or. Soroca la 

întîlnirea cu alegătorii a candidatului PDM dl Marian Lupu. Este de menţionat că 

în declaraţie nu este indicată nici data depunerii, nici data cînd a avut loc întîlnirea 

respectivă. 

Faptul prezentării umbrelei cu însemnele PDM şi declaraţia unui cetăţean cu 

privire la primirea acesteia nu demonstrează comiterea acţiunii descrise la acest 

articol şi prin urmare nu reprezintă componenţa de încălcare a prevederilor art.38 

alin.(7) din Codul electoral, deoarece nu întruneşte condiţiile indicate la acest 

articol, care ar indica anume faptul că “concurentul electoral” a distribuit 

“alegătorilor” anumite “bunuri gratis”.  

Aceasta rezultă şi din faptul că potrivit contractului din 11 noiembrie 2010, 

prezentat de către reprezentantul PDM, acestea au fost confecţionate într-un număr 

redus şi anume de 100 de exemplare. Totodată, din  informaţiile prezentate de către 

PDM acestea au fost special pregătite drept materiale promoţionale şi distribuite la 

membrii şi agitatorii partidului, or acest lucru nu este interzis de legislaţia 

electorală sau de alte legi conexe. 

Reieşind din cele examinate Comisia apreciază drept neîntemeiate şi 

neprobate cele enunţate de către contestatar. 

 

 

AU LUAT CUVÎNTUL: 
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Dl Vadim Moţarschi, reprezentantul PCRM – susţine cele invocate în 

contestaţia depusă. Solicită avertizarea concurentului electoral PDM pentru 

distribuirea umbrelelor. 

Dl Andrei Volentir, reprezentantul PDM – respinge acuzaţiile şi susţine că 

umbrelele, au fost confecţionate doar 100, erau destinate numai echipei tehnice a 

partidului, care urmează să se deplaseze prin raioanele ţării. Consideră că 

contestaţia este tardivă deoarece a fost depusă la 23 noiembrie, iar întîlnirea cu 

alegătorii a avut loc la 18 noiembrie. 

 

Dl Victor Kosteţki a intrat în sală. 

 

În conformitate cu art. 18, 26, 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 respinge contestaţia nr. AP2010 – 9/59 a reprezentantului 

concurentului electoral Partidul Comuniştilor din Republica Moldova în Comisia 

Electorală Centrală, dl Vadim Moţarschi.  

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____7___,  Contra _____-___, S-au abţinut ___1_____ 

 

22. S-A AUDIAT: 

Dl Vasile Gafton, membru al Comisiei – La 23 noiembrie 2010 dl Olesi Grincu, 

reprezentantul concurentului electoral Partidul Umanist din Moldova în Comisia 

Electorală Centrală, a depus 2 contestaţii similare în care solicită: 

- a admite integral pretenţiile din contestaţii; 

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

concurentul electoral Partidul Liberal; 

- a avertiza concurentul electoral Partidul Liberal; 

- a sesiza Ministerul Afacerilor Interne despre comiterea contravenţiei 

prevăzute de art. 50 alin. (2) din Codul contravenţional, cu remiterea materialelor. 

Contestaţiile au fost înregistrate la CEC sub nr. AP2010-9/61 şi AP2010-9/62 

din 23 noiembrie 2010. 

În motivarea contestaţiilor, se arată că PL a distribuit foi volante care 

contravin legislaţiei în vigoare, precum şi prevederilor Codului contravenţional, 

fiind omisă data tipăririi acestora, condiţie prevăzută la art. 641 alin. (6) din Codul 

electoral. 

La 25 noiembrie curent, reprezentantul concurentului electoral PL în CEC, dl 

Roman Andrieş, a depus o referinţă la contestaţiile sus-numite, prin care explică 

faptul că foile volante contestate au fost deja verificate de Ministerul Afacerilor 

Interne şi nu s-au depistat încălcări, deoarece conţin toate însemnele necesare cu 

excepţia datei tipăririi. 

Astfel, după examinarea contestaţiilor şi a referinţei, CEC a constatat: 
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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 cu sloganele „Studenţii pentru Europa! 

Europa pentru studenţi; Daţi-ne Parlamentul şi vă dăm Europa” (2 file) şi „Acum 

sau niciodată” (1 filă), prezentate în calitate de probă la contestaţiile depuse, nu 

conţin elementul – data tipăririi, prin urmare Comisia Electorală Centrală 

constată încălcarea 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.  

Din considerentele expuse şi în conformitate cu art. 18, 26, 641 şi 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 admit contestaţiile nr. AP2010 – 9/61 şi AP2010 – 9/62 din 23 

noiembrie 2010 ale dlui Olesi Grincu, reprezentantul concurentului electoral 

Partidul Umanist din Moldova în CEC. 

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

concurentul electoral Partidul Liberal referitoare la neincluderea datei tipăririi pe 

materialele publicitare contestate. 

3. Se avertizează concurentul electoral Partidul Liberal referitor la încălcarea 

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

4. Se remit Ministerului Afacerilor Interne materialele de agitaţie electorală 

contestate, pentru a fi examinate conform competenţei. 

5. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

AU VOTAT: 

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

 

23. S-A AUDIAT: 

Dl Vasile Gafton, membru al Comisiei - La 23 noiembrie 2010 dl Olesi Grincu, 

reprezentantul Partidului Umanist din Moldova în Comisia Electorală Centrală a 

depus o contestaţie în care solicită: 

- examinarea contestaţiei şi admiterea integrală a pretenţiilor; 

- constatarea încălcării de către concurentul electoral, Partidul Liberal (în 

continuare - PL) a prevederilor art. 38 alin. (7) şi art. 641 alin. (6) din Codul 

electoral, cu aplicarea faţă de acesta a sancţiunii sub formă de avertisment;  

- sesizarea Ministerului Afacerilor Interne asupra comiterii de către 

concurentul electoral PL a contravenţiei prevăzute de art. 50 din Codul 

contravenţional, cu remiterea materialelor conexe contestaţiei depuse. 
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Contestaţia a fost înregistrată la Comisia Electorală Centrală sub nr. AP 

2010-9/63 din 23 noiembrie 2010. 

În motivarea contestaţiei se arată că concurentul electoral PL a distribuit 

alegătorilor „carnete pentru notiţe”, pe coperta cărora este imprimată simbolul 

acestui concurent, precum şi îndemnul de a vota pentru el. Contestatarul apreciază 

acest bun material, prin prisma definiţiei oferite de art. 1 din Codul electoral, drept 

afiş electoral, care însă nu conţine elementele de identificare prevăzute de art. 641 

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

denumirea tipografiei care l-a tipărit.  

Totodată, dl O. Grincu consideră că distribuirea bunului material - carnet 

pentru notiţe, destinaţia căruia este pentru uzul personal al alegătorului - contravine 

prevederilor art. 38 alin. (7) din Codul electoral, potrivit căruia concurenţilor 

electorali li se interzice să propună alegătorilor bani, cadouri, să distribuie fără 

plată bunuri materiale, inclusiv din ajutoarele umanitare sau din alte acţiuni de 

binefacere.  

La data de 25 noiembrie 2010 dl R. Andrieş, reprezentantul concurentului 

electoral PL în Comisia Electorală Centrală a depus o referinţă, prin care solicită 

respingerea contestaţiei nr. AP 2010-9/63 din 23 noiembrie 2010, ca fiind 

neîntemeiată. 

În motivarea sa autorul referinţei confirmă că PL a comandat producerea 

materialului contestat sub formă de carnet şi a virat sumele aferente producerii 

acestuia prin contul bancar special „Fond electoral”. La fel, în referinţă se 

menţionează că scopul producerii acestui material electoral a fost de a determina 

alegătorii să voteze pentru concurent electoral PL, şi nicidecum pentru utilizarea 

lui în scopuri persoanele.  

Totodată, dl R. Andrieş susţine că acest carnet reprezintă un material 

ilustrativ şi se încadrează la categoria excepţiilor prevăzute de pct. pct. 5 subpct. 

(4) din Regulamentul cu privire la finanţarea campaniilor electorale şi a 

partidelor politice, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 3336 din 16 iulie 2010. 

După examinarea contestaţiei şi materialului anexat la aceasta, Comisia 

Electorală Centrală a stabilit următoarele. 

În conformitate cu art. 38 alin. (7) din Codul electoral, concurenţilor 

electorali li se interzice să propună alegătorilor bani, cadouri, să distribuie fără 

plată bunuri materiale, inclusiv din ajutoarele umanitare sau din alte acţiuni de 

binefacere.  

Potrivit pct. 5 subpct. (4) din Regulamentul cu privire la finanţarea 

campaniilor electorale şi a partidelor politice, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 3336 

din 16 iulie 2010, în campania electorală concurenţilor electorali li se interzice să 

propună sume de bani, cadouri, bunuri materiale fără plată, inclusiv din ajutoare 

umanitare sau din alte acţiuni de binefacere, cu excepţia materialelor ilustrative şi a 

insignelor, pregătite special pentru agitaţia electorală. 

Ca urmare a examinării materialului electoral prezentat în calitate de probă, 

Comisia Electorală Centrală îl apreciază ca fiind pregătit special în scop de agitaţie 

electorală şi se încadrează la excepţiile prevăzute de pct. 5 subpct. (4) din 

regulamentul sus-menţionat. Astfel, materialul ilustrativ contestat are o conotaţie 

electorală, conţinînd denumirea concurentului electoral respectiv, simbolul 
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electoral al acestuia, precum şi sloganul concurentului „Alege schimbarea pînă la 

capăt!”. Prin urmare, Comisia atribuie acest material la categoria celor pregătite 

special pentru agitaţia electorală, cum ar fi calendarele, pixurile, insignele etc., iar 

distribuirea acestuia nu poate fi restricţionată prin prisma art. 38 alin. (7) din Codul 

electoral. 

Cu referire la invocarea încălcării art. 641 alin. (6) din Codul electoral, 

Comisia Electorală Centrală relevă că necesitatea includerii elementelor 

identificatoare - data tipăririi, tirajul materialului şi denumirea tipografiei care l-a 

tipărit – nu se răsfrînge asupra materialului electoral contestat. Condiţia întrunirii 

acestor elemente se referă nemijlocit la materialele electorale publicitare tipărite, 

iar cel contestat, la fel ca şi pixurile, insignele, este confecţionat. 

Mai mult ca atît, Comisia Electorală Centrală reţine ca incoerentă invocarea 

simultană a încălcării celor două prevederi din Codul electoral – art. 38 alin. (7) şi 

art. 641 alin. (6) -  întrucît în cazul în care materialul contestat se apreciază ca fiind 

un bun în sensul art. 285 din Codul civil şi cade sub incidenţa restricţiilor art. 38 

alin. (7) din Codul electoral, acesta nu poate fi examinat şi sub aspectul întrunirii 

condiţiile specificate la art. 641 alin. (6) din Codul electoral, care se răsfrînge doar 

asupra materialelor electorale publicitare pasibile spre difuzare sau distribuire. Şi 

viceversa, în cazul calificării materialului contestat la categoria materialelor 

publicitare electorale, distribuirea sau difuzarea acestuia nu poate fi restricţionată 

conform prevederilor art. 38 alin. (7) din Codul electoral, întrucît rigorile acestui 

articol se referă exhaustiv la interzicerea oferirii alegătorilor bunuri materiale fără 

plată, inclusiv din ajutoarele umanitare sau din alte acţiuni de binefacere, cadouri 

sau bani.  

Totodată, în rezultatul verificării informaţiei privind corectitudinea efectuării 

cheltuielilor aferente producerii materialului electoral contestat, precum şi al virării 

sumelor băneşti prin contul bancar special „Fond electoral” de către concurentul 

electoral PL, Comisia Electorală Centrală a stabilit că potrivit facturii fiscale seria 

LK nr. 0176376 din 23 noiembrie 2010, PL transferă suma în valoare de 10 000,00 

lei societăţii cu răspundere limitată „Balacron”, ce reprezintă suma totală pentru 

5000 exemplare de carnete (blocnote). Astfel, concurentul electoral PL urmează să 

includă cheltuielile aferente producerii materialului electoral contestat în ultimul 

său raport financiar prezentat la Comisia Electorală Centrală.  

În aceste condiţii, Comisia Electorală Centrală consideră nejustificată 

solicitarea contestatarului privind sancţionarea concurentului electoral PL. Or, 

reieşind din prevederile art. 69 din Codul electoral, Comisia poate aplica sancţiuni 

doar în cazul stabilirii încălcărilor legislaţiei electorale. 

Reieşind din cele arătate, precum şi în temeiul cadrului legal citat, 

Comisia Electorală Centrală stabileşte lipsa încălcărilor invocate în contestaţia 

depusă. Prin urmare, Comisia consideră nejustificată şi cerinţa contestatarului 

privind remiterea, în temeiul art. 71 alin. (1) şi (2) din Codul electoral, către 

Ministerul Afacerilor Interne pentru examinarea materialului electoral prezentat 

drept probă sub prisma prevederilor Codului contravenţional. 

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

69 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Regulamentul privind 

procedura de examinare şi soluţionare a contestaţiilor de către organele electorale 
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în perioada electorală, aprobat prin hotărîrea CEC nr.3353 din 20 iulie 2010, 

Regulamentul cu privire la finanţarea campaniilor electorale şi a partidelor 

politice, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 3336 din 16 iulie 2010, Comisia Electorală 

Centrală HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se respinge contestaţia nr. AP 2010 – 9/63 din 23 noiembrie 2010 a dlui 

Olesi Grincu, reprezentantul concurentului electoral Partidul Umanist din Moldova 

în Comisia Electorală Centrală, ca fiind nefondată. 
2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

Dl Valentin Vizant a ieşit din sală. 

 

AU VOTAT: 

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

 

Dl Eugeniu Ştirbu a anunţat pauză pentru 10 min. 

 

Continuarea şedinţei CEC. Membrul Valentin Vizant lipseşte din sala de şedinţe. 

Membrul Pavel Midrigan a intrat în sala de şedinţe. 

  

24. S-A AUDIAT: 

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

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

electorali au prezentat Comisiei Electorale Centrale rapoartele financiare, cu 

excepţia Partidul Conservator, Partidul Popular Republican, Cuşnir Valentina - 

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 Burghilă-Leonte 

Elena, candidat independent. Conform datelor din raport, veniturile şi cheltuielile 

constituie 18 752,5 lei, dar conform datelor prezentate de BC Victoria Bank, 

veniturile şi cheltuielile constituie 16 747,5 lei. 

În conformitate cu art. 18, 38 alin. (10) din Codul electoral nr.1381-XIII din 

21 noiembrie 1997 şi Regulamentul privind finanţarea campaniilor electorale şi a 

partidelor politice, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE: 

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

concurenţilor electorali (informaţia generalizatoare asupra acestora se anexează). 

2. Se aprobă Raportul financiar privind veniturile şi cheltuielile 

concurenţilor electorali în campania electorală pentru alegerile parlamentare 

anticipate din 28 noiembrie 2010, la venituri în sumă de 45 873 432,75 lei şi la 

cheltuieli în sumă de 45 716 839,86 lei, conform situaţiei la data de 26 noiembrie 

2010. 

3. Se avertizează concurenţii electorali Partidul Conservator, Cuşnir 

Valentina - candidat independent, pentru încălcarea prevederilor art.38 din Codul 

electoral. 
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4. Se obligă în termen de 24 ore să prezinte rapoartele financiare veridice, la 

situaţia de 26 noiembrie 2010, Partidul Conservator, Cuşnir Valentina - candidat 

independent,  Burghilă-Leonte Elena - candidat independent. 

5. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

AU VOTAT: 

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

 

Dl Eugeniu Ştirbu supune votului propunerea de a continua şedinţa CEC pentru a 

completa următoarele hotărîri, adoptate în această şedinţă: Privind modificarea 

hotărîrii 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” şi Cu privire la acreditarea reprezentanţilor 

instituţiilor mass-media pentru reflectarea alegerilor parlamentare anticipate din 28 

noiembrie 2010, reieşind din faptul că au parvenit demersuri referitoare la acestea. 

 

AU VOTAT: 

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

 

Dl Pavel Midrigan a ieşit din sala de şedinţe. 

 

2. S-A AUDIAT: 

Dl Iurie Ciocan, secretar al Comisiei – Consiliile electorale ale circumscripţiilor 

electorale municipale Chişinău nr. 1  şi Bălţi nr. 2, şi Consiliul electoral al 

circumscripţiei electorale raionale Căuşeni nr. 10 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”, modificată prin hotărîrea nr. 3864 

din 19 noiembrie 2010, se modifică după cum urmează: 

 - în punctul 1 cifrele „2808343”, „2111414” şi „696929” se înlocuiesc cu 

cifrele „2810337”, „2112732” şi, respectiv, „697605”. 

          - 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 612527 625440 404519 220921 

Bălţi, nr.2 106625 107195 53811 53384 

Căuşeni, nr.10 

Spitalul raional (secţia de 

  

300 

 

250 

 

50 
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votare nr. 7) 

la poziţia „Total” cifrele „2650290”, „2808343”, „2111414” şi „696929” se 

substituie cu cifrele „2651564”, „2810337”, „2112732” şi, respectiv, „697605”. 

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 - Agenţia europeană de Fotografie de Presă 

„Epa”, Republica Federală Germania, Ziarul spaniol „El Pais” la Moscova, 

Televiziunea Publică a Federaţiei Ruse, postul de televiziune „Pervîi canal”, 

Compania Publică de Televiziune „Rossia”, Federaţia Rusă, postul de televiziune 

„5-th Channel TV”, Ucraina, Compania de Televiziune „NTV” S.A., Federaţia 

Rusă, Agenţia de Fotografie de Presă „INTACT IMAGES”, România, Agenţia de 

presă a Federaţiei Ruse „ITAR-TASS” în Republica Moldova, Agenţia Naţională 

Informaţională din Ucraina „Ucrinform”, Societatea Română de Televiziune 

„TVR”, România, S.A „TV Ţentr”, Federaţia Rusă, Compania Publică de 

Televiziune din Ucraina „Ucraina” şi „Sisteme Naţionale Informaţionale” S.R.L. 

(postul de televiziune „INTER”), Ucraina au depus la Comisia Electorală Centrală 

demersuri privind acreditarea reprezentanţilor săi pentru reflectarea alegerilor 

parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010. 

La demersuri au fost anexate actele care confirmă acreditarea instituţiilor 

mass-media sus-numite pe lîngă Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării 

Europene al Republicii Moldova. 

Instituţiile mass-media: Reprezentanţa din Republica Moldova a 

Teleradiocompaniei Interstatale „MIR”, Agenţia de Ştiri „Novosti-Moldova”, 

aflate sub jurisdicţia Republicii Moldova, au depus demersuri de acreditare a 

reprezentanţilor săi.  

De asemenea, postul de televiziune „Primul Post de televiziune Republican” 

din Tiraspol a depus demers de acreditare a reprezentanţilor săi. 

În conformitate cu art. 18 şi 64 şi 64¹ din Codul electoral nr. 1381-XIII din 

21 noiembrie 1997 şi Regulamentul cu privire la acreditarea reprezentanţilor 

mijloacelor de informare în masă pe lîngă Comisia Electorală Centrală, aprobat 

prin hotărîrea Comisiei nr. 172 din 21 martie 2006, Comisia Electorală Centrală 

HOTĂRĂŞTE: 

              1. Se acreditează reprezentanţii instituţiilor mass-media pentru reflectarea 

alegerilor parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010, conform anexei. 

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

Republicii Moldova, Codul electoral, Regulamentul cu privire la acreditarea 

reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă pe lîngă Comisia Electorală 

Centrală, 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 ____-____ 

 

Diverse. 

 

Dl Eugeniu Ştirbu: 

-  s-a adresat administraţiei publice locale cu solicitarea de a amenaja şi a asigura 

cu tot ce este necesar pentru desfăşurarea alegerilor în ziua de de 28 noiembrie 

2010; 

- a anunţat că CEC organizează sîmbătă, 27 noiembrie 2010, ora 11.00 în sala de 

conferinţe/şedinţe a CEC (str. V. Alecsandri, nr. 119, et.3) o întîlnire cu liderii 

partidelor politice, înregistrate în calitate de concurenţi electorali, şi candidaţii 

independenţi la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010. În cadrul 

evenimentului va fi efectuată o totalizare preliminară a activităţii Comisiei 

Electorale Centrale de organizare şi desfăşurare a alegerilor parlamentare. Mass-

media este invitată doar pentru filmări protocolare. Pentru a nu intra în contradicţie 

cu prevederile art. 47 alin. (8) din Codul electoral, care interzice orice fel de 

agitaţie electorală în ziua alegerilor şi în ziua precedentă alegerilor, nu vor fi create 

oportunităţi pentru a adresa întrebări. 

 

Dl Eugeniu Ştirbu a anunţat închisă şedinţa Comisiei. 

 

 

Preşedintele  

Comisiei Electorale Centrale                                                  Eugeniu ŞTIRBU 

 

Secretarul 
Comisiei Electorale Centrale                                                  Iurie CIOCAN 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Ex.: Natalia Pătrunjel 
Tel: 57 89 90 


