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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. 296 

din 28.11.2010, ora 19.00      

 

Al şedinţei extraordinare a 

COMISIEI ELECTORALE CENTRALE 

        

Preşedinte:                 Eugeniu Ştirbu 

Vicepreşedinte:          Renata Lapti  

 

Secretar:                     Iurie Ciocan 

 

Membri:                     Mihai Buşuleac  

                                   Nicolae Gîrbu                                         

                                   Vasile Gafton                                                  

                                   Pavel Midrigan 

                                   Victor Kosteţki 

 

 

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

 

Membrul Valentin Vizant lipseşte motivat. 

 

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 la contestaţia nr. AP 2010 – 9/68 din 28 noiembrie 2010 a dlui 

Vitalie Modrîngă, reprezentantul concurentului electoral Partidul Liberal 

Democrat din Moldova în Comisia Electorală Centrală 



  

 2 

Raportor: Iurie Ciocan 

2. Cu privire la contestaţiile nr. AP2010 – 9/69 şi AP2010 – 9/73 din 28 

noiembrie 2010 a reprezentantului concurentului electoral Partidul Liberal 

Democrat din Moldova în Comisia Electorală Centrală dl Vitalie Modrîngă 
Raportor: Iurie Ciocan 

3. Cu privire la contestaţia nr. AP2010 – 9/70 din 28 noiembrie 2010 a 

reprezentantului concurentului electoral Partidul Comuniştilor din Republica 

Moldova în Comisia Electorală Centrală dl Vadim Moţarschi 

Raportor: Mihai Buşuleac 

4. Cu privire la contestaţia nr.AP2010 – 9/76 din 28 noiembrie 2010 a 

reprezentantului concurentului electoral Partidul Liberal Democrat din 

Moldova în Comisia Electorală Centrală dl Vitalie Modrîngă 

Raportor: Pavel Midrigan 

 

 

1. S-A AUDIAT: 

Dl Iurie Ciocan, secretar al Comisiei - La 28 noiembrie 2010 dl Vitalie 

Modrîngă, reprezentantul Partidului Liberal Democrat din Moldova (în continuare 

- PLDM) în Comisia Electorală Centrală a depus o contestaţie în care solicită: 

- admiterea contestaţiei depuse; 

- constatarea încălcării de către concurentul electoral, Partidul Democrat din 

Moldova (în continuare - PDM) şi postul de televiziune „PRIME TV”  a 

prevederilor art. 48 alin. (7) din Codul electoral; 

- aplicarea, în temeiul art. 69 alin. (2) din Codul electoral, a sancţiunii sub 

formă de avertisment faţă de concurentul electoral, PDM; 

- sancţionarea postului de televiziune „PRIME TV” pentru încălcarea 

legislaţiei electorale. 

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

9/68 din 28 noiembrie 2010. 

În motivarea contestaţiei se arată că, pe data de 27.11.2010, postul de 

televiziune cu acoperire naţională „PRIME TV” a difuzat o emisiune cu caracter 

politic de tip talk-show, în cadrul căreia au fost prezentaţi candidaţii la funcţia de 

deputat pentru alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 din partea 

PDM, şi anume dna Valentina Buliga, dnii Marian Lupu, Vlad Plahotniuc etc.  

Autorul contestaţiei susţine că, prin difuzarea acestei emisiuni, s-au efectuat 

acţiuni de agitaţie electorală în sensul art. 1 din Codul electoral, întrucît activitatea 

concurentului electoral PDM a fost prezentată doar sub aspect pozitiv. 

Totodată, dl V. Modrîngă consideră că atît concurentul electoral PDM, cît şi 

postul de televiziune „PRIME TV” au încălcat prevederile art. 48 alin. (7) din 

Codul electoral, potrivit căruia „în ziua alegerilor şi în ziua precedentă alegerilor 

nu se admite nici un fel de agitaţie electorală”. 

Drept urmare a examinării contestaţiei depuse, Comisia Electorală 

Centrală a stabilit următoarele. 

În conformitate cu art. 65 alin. (5) din Codul electoral, contestaţia va 

conţine descrierea faptelor invocate ca presupuse încălcări, probele, temeiul legal, 



  

 3 

cerinţele contestatarului, semnătura şi datele de identitate ale persoanei care o 

depune. 

Prin urmare, Comisia Electorală Centrală stabileşte că prin contestaţia depusă 

nu au fost respectate cerinţele stabilite de art. 65 alin. (5) din Codul electoral, 

întrucît cele invocate de către contestatar nu au fost probate în nici un fel. Or, 

potrivit pct. 8 din 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, în calitate de probe aduse la contestaţia 

depusă pot servi înregistrările audio/video, fotografiile, înscrisurile, declaraţiile în 

scris ale martorilor. Probele prezentate trebuie să corespundă cerinţelor de 

admisibilitate şi pertinenţă. 

În acest context, Comisia Electorală Centrală constată lipsa oricăror probe 

sus-menţionate care ar confirma cele invocate în contestaţie or, examinarea 

faptelor ca presupuse încălcări de către organul electoral se efectuează sub 

ansamblul probelor prezentate întru susţinerea celor afirmate de către contestatar.  

În aceste condiţii, Comisia Electorală Centrală ajunge la concluzia de a 

respinge contestaţia din lipsă de probe. 

Din considerentele expuse şi în conformitate cu art. 18, 26 şi 65 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 respinge contestaţia nr. AP 2010 – 9/68 din 28 noiembrie 2010 a dlui 

Vitalie Modrîngă, reprezentantul concurentului electoral Partidul Liberal 

Democrat din Moldova în Comisia Electorală Centrală, din lipsă de probe. 
2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

AU VOTAT: 

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

 

 

2. S-A AUDIAT: 

Dl Iurie Ciocan, secretar al Comisiei – La 28 noiembrie 2010 dl Vitalie Modrîngă, 

reprezentantul Partidului Liberal  Democrat din Moldova (în continuare PLDM) în 

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

AP2010-9/69. 

Potrivit contestatarului la data de 27 noiembrie curent pe postul de televiziune  

cu acoperire naţională NIT a fost plasată o emisiune în cadrul căreia a fost prezentat 

pozitiv V. Voronin candidatul la funcţia de deputat din partea Partidului Comuniştilor 

din Republica Moldova pentru alegerile parlamentare 2010, iar activitatea partidelor 

aflate la guvernare într-o manieră negativă. Mai afirmă dl V. Modrîngă faptul că 

imaginile au fost preluate de la postul TV din Federaţia Rusă PTP. 

La fel, în aceeaşi zi a depus o altă contestaţie înregistrată cu nr. AP2010-9/73 în 

care se indică faptul că în reluare a fost transmisă această emisiune televizată 

imaginile fiind preluate de la posturile TV din Federaţia Rusă PTP şi HTB. 
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Suplimentar menţionează că este prezentat într-o lumină pozitivă şi dl M. Lupu 

candidat PDM. 

Drept probe reprezentantul PLDM a prezentat înregistrarea audio-video a 

emisiunii plasate la data de 27.11.2010 şi ulterior la data de 28.11.2010 pe postul de 

televiziune NIT. 

Potrivit contestatarului aceste acţiuni reprezintă agitaţie electorală. În acest 

context, invocă prevederile art.1 din Codul electoral unde se prevede că agitaţie 

electorală reprezintă „acţiuni de  pregătire şi difuzare a informaţiei, care au scopul de 

a-i determina pe alegători să voteze pentru unii sau pentru alţi concurenţi electorali” şi 

prevederile art. 47, alin. (8) unde se stipulează: „în ziua alegerilor şi în ziua 

precedentă alegerilor nu se admite nici un fel de agitaţie electorală”. 

Astfel, contestatarul consideră că, postul de televiziune NIT şi concurenţii 

electorali PCRM şi PDM au încălcat prevederile imperative ale legislaţiei electorale şi 

solicită: 

- admiterea prezentei contestaţii; 

- constatarea încălcării art. 47 alin. (8) din Codul electoral; 

- aplicarea faţă de concurenţii electorali PCRM şi PDM a sancţiunii sub formă de 

avertisment;  

- sancţionarea postului de televiziune NIT pentru încălcarea legislaţiei electorale. 

 Reieşind din cele expuse şi examinînd probele, Comisia constată că contestaţia 

urmează a fi admisă parţial din următoarele considerente. 

Urmare a vizionării înregistrării video prezentate, s-a confirmat, că într-adevăr, 

de către postul de televiziune NIT a fost difuzată pe data de 27 noiembrie 2010 şi 

ulterior în reluare pe data de 28 noiembrie curent, emisiunea de ştiri cu elemente de 

agitaţie electorală, în care este efectuată agitaţie electorală în favoarea Partidului 

Comuniştilor din Republica Moldova. La fel, se constată apariţia timp de cîteva 

secunde a dlui M. Lupu, prezentatorul emisiunii comentînd despre eventuale „alianţe 

între forţele sănătoase”. Aceasta contravine prevederilor art.47 alin.(8) din Codul 

electoral. 

Totodată, Comisia observă că în conformitate cu art. 65 alin.(1) din Codul 

electoral alegătorii şi concurenţii electorali pot contesta acţiunile (inacţiunile) şi 

hotărîrile consiliilor şi birourilor electorale, acţiunile (inacţiunile) concurenţilor 

electorali.  

În cazul de faţă nu se constată încălcarea din partea concurenţilor electorali, dar 

se constată încălcarea art.47 alin.(8) din Codul electoral din partea unei instituţii a 

audiovizualului – NIT, respectiv cerinţa contestatarului în acest sens precum şi 

sancţionarea concurenţilor electorali PCRM şi PDM nu pot fi reţinute. 

 În acest temei, Comisia Electorală Centrală consideră necesară sesizarea CCA 

asupra verificării acţiunilor postului de televiziune NIT, fiind organul de control şi 

supraveghere a respectării normelor legale de către radiodifuzori, sub aspectul 

respectării prevederilor Codului electoral, precum şi întreprinderii măsurilor conform 

legislaţiei în vigoare. Astfel, în privinţa cerinţei de sancţionare a postului de 

televiziune NIT pentru încălcarea legislaţiei electorale este de menţionat că aceasta 

ţine de competenţa Consiliului Coordonator al Audiovizualului în cazul în care acesta 

va constata încălcarea legislaţiei electorale şi eventual a Codului audiovizualului.  
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AU LUAT CUVÎNTUL: 

 

Dl Dumitru Graur, reprezentantul AMN – a întrebat dacă CEC a examinat cele 

trei rapoarte de monoitorizare a mass-mediei realizate de către CCA. 

Dl Eugeniu Ştirbu – a menţionat că aceasta nu are atribuţie la examinarea 

contestaţiei. 

Dl Andrei Volentir, reprezentantul PDM – a întrebat contestatarul care este 

culpabilitatea PDM în cazul care se contestă. 

Dl Iurie Ciocan – consider că temei de a include PDM în contestaţie a servit 

unul din reportajele retransmise unde este prezentat interviul cu Marian Lupu. 

Dl Vadim Moţarschi, reprezentantul PCRM – consideră că nu este corect să se 

descrie acţiunile unui radiodifuzor şi să se solicite avertizarea concurentului electoral. 

Dl Pavel Midrigan – a propus de a remite contestaţia către CCA spre 

examinare, iar în partea ce ţine de avertizarea concurentului electoral să se respingă, 

deoarece sunt cotestate acţiunile unui radiodifuzor, şi nu a concurentului electoral.  

Dl Vasile Gafton – consideră că instituţia mass-media poartă răspundere pentru 

materialele difuzate. Este de acord cu remiterea contestaţiei către CCA. 

Dl Iurie Ciocan – a menţionat că pe teritoriul Republicii Moldova doar o 

singură instituţie mass-media are dreptul de a retransmite reportajele altor posturi de 

televiziune din Federaţia Rusă. Instituţia mass-media respectivă, reieşind din 

responsabilitatea ce îi revine în perioada electorală, a exclus din blocul său de ştiri 

acest reportaj, deoarece a constatat că acesta încalcă prevederile art.47 din Codul 

electoral. Totodată, o altă instituţie mass-media, „NIT”, a preluat acest reportaj şi l-a 

plasat în spaţiul său de emisie. Astfel, postul de televiziune „NIT” a încălcat art.47 

alin. (8) din Codul electoral care prevede că în ziua alegerilor şi în ziua precedentă 

alegerilor nu se admite nici un fel de agitaţie electorală. 
Dl Vadim Moţarschi, reprezentantul PCRM – a menţionat că art.65 alin. (1) din 

Codul electoral prevede că o contestaţie poate avea ca obiect acţiunile sau inacţiunile 

unui concurent electoral, iar în cazul examinat se contestă acţiunile unui radiodifuzor. 

CEC nu poate să adopte o hotărîre referitoare la acţiunile radiodifuzorului, cu atît mai 

mult că reprezentanţii postului de televiziune „NIT” nu sunt prezenţi la această 

şedinţă pentru a-şi expune punctul său de vedere.  

Dl Mihai Buşuleac – consideră că în conetstaţie se solicită avertizarea unor 

concurenţi electorali, iar din aceste considerente CEC trebuie să examineze această 

contestaţie. Referitor la postul de televiziune „NIT”, CEC şi-a expus doar opinia, iar 

proiectul de hotărîre propus spre adoptare nu afectează în nici un caz demnitatea sau 

onoarea şi nu cauzează nici un prejudiciu PCRM.   

   

 

În conformitate cu art. 18, 26, 47, 65-67 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 

21 noiembrie 1997, Regulamentul privind procedura de examinare şi soluţionare a 

contestaţiilor de către organele electorale în perioada electorală, aprobat prin hotărîrea 

CEC nr.3353 din 20.07.2010, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE: 

1. Se admit parţial contestaţiile nr.AP2010-9/69 şi nr.AP2010-9/73 din 28 

noiembrie curent a dlui Vitalie Modrîngă, reprezentantul concurentului electoral 

Partidul Liberal Democrat din Moldova în Comisia Electorală Centrală.  

2. Se constată încălcarea de către postul de televiziune NIT a prevederilor 

art.47 alin.(8) din Codul electoral. 
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3. Se sesizează Consiliul Coordonator al Audiovizualului asupra verificării 

acţiunilor postului de televiziune NIT, sub aspectul respectării prevederilor Codului 

electoral, întreprinderii măsurilor conform legislaţiei în vigoare, cu informarea 

Comisiei Electorale Centrale asupra acestora. 

4. În partea ce ţine de aplicarea faţă de concurenţii electorali PCRM şi PDM a 

sancţiunii sub formă de avertisment, contestaţia se respinge. 

5. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

AU VOTAT: 

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

 

 

3. S-A AUDIAT: 

Dl Mihai Buşuleac, membru al Comisiei – La 28 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. AP2010-9/70. 

Potrivit contestatarului, preşedintele Partidului Liberal (în continuare PL) dl 

M. Ghimpu, pe data de 28 noiembrie în faţa mai multor mijloace de informare în 

masă a adus acuzaţii la adresa concurentului electoral PCRM, numindu-i cu 

calificativele: rătăciţi, manipulatori, mincinoşi, cu tendinţe de îmbogăţire. Astfel, 

reprezentantul PCRM face trimitere la pagina web http://www. 

privesc.eu/Arhiva/2514/Mihai-Ghimpu—dupa-votare—despre-comunişti şi a 

prezentat şi înregistrarea video a interviului acordat de dl M. Ghimpu la ieşirea din 

secţia de votare. 

Contestatarul susţine că astfel acesta a făcut agitaţie electorală în ziua 

alegerilor şi a încălcat în acest mod art.47 alin.(1) din Codul electoral şi art.52 din 

Codul contravenţional care prevede drept contravenţie “continuarea agitaţiei 

electorale sau a agitaţiei pentru susţinerea referendumului în ziua imediat 

anterioară zilei votării ori în ziua votării”. 

Reprezentantul PCRM solicită: 

- a constata încălcarea art.47 din Codul electoral; 

- a remite Ministerului Afacerilor Interne materialele în vederea 

examinării conform competenţei şi informării CEC asupra măsurilor 

întreprinse. 

La fel, la 28 noiembrie curent reprezentantul PL dl R. Andrieş a depus o 

referinţă prin care solicită respingerea contestaţiei motivînd în felul următor. 

Preşedintele Partidului Liberal dl M. Ghimpu a răspuns la o întrebare a unui 

reporter, unde s-a expus într-un mod general, iar mesajul în cauză nu a fost unul 

pregătit din timp. La fel, reprezentantul PL afirmă că M. Ghimpu nu a îndemnat pe 

nimeni să voteze sau să nu voteze un concurent anume şi acest discurs nu poate fi 

calificat drept agitaţie electorală, deoarece potrivit art.1 din Codul electoral agitaţie 

electorală reprezintă „acţiuni de  pregătire şi difuzare a informaţiei, care au scopul 

de a-i determina pe alegători să voteze pentru unii sau pentru alţi concurenţi 

electorali”. 

http://www/
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Examinînd motivele expuse în contestaţie şi proba anexată, Comisia constată 

următoarele. 

Urmare a vizionării înregistrării interviului invocat în contestaţie, se constată 

că la ieşirea de la votare preşedintele PL dl M. Ghimpu a fost întîlnit şi intervievat 

de către mass-media, printre întrebări fiind şi “ce mesaj aţi avea pentru PCRM?” la 

care printre afirmaţiile invocate de către reprezentantul PCRM în contestaţie, dl M. 

Ghimpu a dat un răspuns general şi de moment :“ce să le doresc..oricum ei sunt ai 

noştri….le doresc să se dea în rînd cu lumea ..să se democratizeze ..să fie corecţi şi 

cinstiţi…”. Astfel, cele invocate de către contestatar au fost scoase dintr-un tot 

întreg, fiind arătate doar unele afirmaţii ale dlui preşedinte a PL. 

Comisia apreciază acest interviu drept un dialog între M. Ghimpu şi presă la 

ieşirea de la urne care nu constituie acţiuni de pregătire şi difuzare a informaţiei în 

vederea determinării a vota sau nu pe un concurent anume, respectiv nu constituie 

acţiuni de agitaţie electorală în sensul prevederilor Codului electoral. 

Reieşind din cele descrise Comisia constată lipsa încălcării art.47 din Codul 

electoral. 

 

AU LUAT CUVÎNTUL: 

 

Dl Vasile Gafton – consideră că prin declaraţiile lui M. Ghimpu nu a fost 

lezată demnitatea şi onoarea PCRM. Cu atît mai mult, art.1 din Codul electoral 

defineşte agitaţia electorală ca „acţiuni de pregătire şi difuzare a informaţiei, care 

au scopul de a-i determina pe alegători să voteze pentru unii sau pentru alţi 

concurenţi electorali. Declaraţiile respective nu au fost pregătite din timp”.  

Dl Vadim Moţarschi, repprezentantul PCRM – a menţionat că nu este de 

competenţa CEC să constate dacă a fost lezată onoarea şi demnitatea PCRM, 

aceasta poate să constate doar instanţa de judecată. Agitaţia alectorală trebuie 

privită şi prin prisma art.47 alin. (1) din Codul electoral care prevede că şi criticile 

aduse concurentului electoral sunt agitaţie electorală. 

Dl Mihai Buşuleac – a menţionat că M. Ghimpu a răspuns doar la întrebările 

jurnaliştilor. Contestaţia a fost examinată şi prin prisma art.47 alin. (1), deaceea 

consideră că răspunsul la întrebarea jurnaliştilor nu este agitaţie electorală. 

Materialele contestaţiei pot fi remise MAI de către PCRM.   

 

Reieşind din cele examinate şi în conformitate cu art. 1, 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 – 9/70 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_____ 
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4. S-A AUDIAT: 

Dl Pavel Midrigan, membru al Comisiei – La 28 noiembrie 2010 dl Vitalie 

Modrîngă, reprezentantul Partidului Liberal  Democrat din Moldova (în continuare 

PLDM) în Comisia Electorală Centrală, a depus o contestaţie. Aceasta a fost 

înregistrată cu nr. AP2010-9/76. 

Potrivit contestatarului la data de 28 noiembrie curent pe pagina web a 

postului de televiziune  cu acoperire naţională NIT a fost plasată o ştire în care au 

fost reflectate doar opţiunile electorale ale membrilor Partidului Comuniştilor din 

Republica Moldova, Marc Tcaciuc, Iurie Muntean şi Grigore Petrenco. 

Se mai arată, că în cadrul prezentării opţiunilor electorale ale lui Marc 

Tcaciuc şi Iurie Muntean, ultimii şi-au exprimat ascuns opţiunea electorală, în 

limba rusă, utilizînd sloganul din campania electorală al Partidului Comuniştilor 

din Republica Moldova, pentru alegerile parlamentare anticipate din 28.11.2010 – 

Moldova alege victoria. 

Drept probe reprezentantul PLDM a prezentat înregistrarea audio-video a 

ştirei plasate la data de 28.11.2010. 

Potrivit contestatarului aceste acţiuni reprezintă agitaţie electorală. În acest 

context, invocă prevederile art.1 din Codul electoral unde se prevede că agitaţie 

electorală reprezintă „acţiuni de  pregătire şi difuzare a informaţiei, care au scopul 

de a-i determina pe alegători să voteze pentru unii sau pentru alţi concurenţi 

electorali” şi prevederile art. 47, alin. (8) unde se stipulează: „în ziua alegerilor şi în 

ziua precedentă alegerilor nu se admite nici un fel de agitaţie electoral”. 

Astfel, contestatarul consideră că, postul de televiziune NIT şi concurentul 

electoral PCRM au încălcat prevederile imperative ale legislaţiei electorale şi solicită: 

- admiterea prezentei contestaţii; 

- constatarea încălcării art. 47 alin. (8) din Codul electoral. 

Urmare a vizionării înregistrării video prezentate, agitaţie electorală din partea 

membrilor Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, Marc Tcaciuc, Iurie 

Muntean şi Grigore Petrenco nu s-a constatat. Ori, potrivit contestatarului, orice 

discurs din partea candidaţilor la funcţie de deputat realizat în urma votării acestora 

poate fi considerat drept agitaţie electorală, ceea ce diminuează interesul 

telespectatorilor faţa de comportamentul candidaţilor în ziua alegerilor, dar şi 

libertatea presei, ultima fiind în imposibilitatea de a înregistra discursurile acestora. 

Astfel, Comisia Electorală Centrală constată că în discursurile prezentate de 

contestatar lipsesc careva îndemnuri de a vota anumiţi concurenţi electorali, 

respectiv lipsesc temeiuri pentru admiterea contestaţiei. 

Ce ţine de neimparţialitatea postului de televiziune NIT, invocată de contestatar, 

Comisia Electorală Centrală relevă, că în proba prezentată se conţine numai o ştire 

fără prezentarea emisiunii în întregime, fapt pentru care nu poate fi dată o apreciere 

sub aspectul   imparţialităţii.  

Totodată, reieşind din prevederile art.65 alin.(3) din Codul electoral, potrivit 

cărora contestaţiile privind reflectarea campaniei electorale de către radiodifuzorii 

aflaţi sub jurisdicţia Republicii Moldova se examinează de către Consiliul 

Coordonator al Audiovizualului, Comisia Electorală Centrală consideră necesar de 
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a recomanda reprezentantului PLDM de a se adresa Consiliului Coordonator al 

Audiovizualului pentru examinarea pretenţiilor faţa de postul de televiziune NIT. 

 

AU LUAT CUVÎNTUL: 

Dl Vadim Moţarschi, reprezentantul PCRM – a reiterat că art.65 alin. (1) din 

Codul electoral prevede că o contestaţie poate avea ca obiect acţiunile sau inacţiunile 

unui concurent electoral, iar în cazul examinat se contestă acţiunile unui radiodifuzor. 

 

În conformitate cu art. 18, 26, 47, 65-67 din Codul electoral nr. 1381-XIII 

din 21 noiembrie 1997, Regulamentul privind procedura de examinare şi 

soluţionare a contestaţiilor de către organele electorale în perioada electorală, 

aprobat prin hotărîrea CEC nr.3353 din 20.07.2010, Comisia Electorală Centrală 

HOTĂRĂŞTE: 
1. Se respinge contestaţia nr.AP2010-9/76 din 28 noiembrie curent a dlui 

Vitalie Modrîngă, reprezentantul concurentului electoral Partidul Liberal Democrat 

din Moldova în Comisia Electorală Centrală.  

2. Se recomandă dlui Vitalie Modrîngă, reprezentantul concurentului electoral 

Partidul Liberal Democrat din Moldova în Comisia Electorală Centrală să se 

adreseze în Consiliul Coordonator al Audiovizualului pentru examinarea 

pretenţiilor faţa de postul de televiziune NIT. 

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

AU VOTAT: 

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

 

 

 

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 


