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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. 299 

din 11.12.2010, ora 14.00      

 

Al şedinţei extraordinare a 

COMISIEI ELECTORALE CENTRALE 

        

Preşedinte:                 Eugeniu Ştirbu 

Vicepreşedinte:          Renata Lapti  

 

Secretar:                     Iurie Ciocan 

 

Membri:                     Mihai Buşuleac  

                                   Nicolae Gîrbu                                         

                                   Pavel Midrigan                                                 

                                   Vasile Gafton 

                                   Victor Kosteţki 

 

 

Dl Eugeniu Ştirbu a dat citire părţii rezolutive a deciziei Curţii Constituţionale de 

renumărare a voturilor în ansamblu pe ţară. 

  

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

 

Membrul Valentin Vizant lipseşte.  

 

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 ___-_____ 
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ORDINEA DE ZI: 

 

1. Cu privire la renumărarea voturilor exprimate în alegerile parlamentare 

anticipate din 28 noiembrie  

Raportor: Eugeniu Ştirbu 

2. Cu privire la aprobarea modelelor documentelor electorale privind rezultatele 

renumărării voturilor de la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 

2010 

Raportor: Iurie Ciocan 

3. Cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind renumărarea buletinelor de vot de 

la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie  

Raportor: Iurie Ciocan 

4. Cu privire la degrevarea membrilor consiliilor electorale de circumscripţie 

Raportor: Renata Lapti  

5. Cu privire la responsabilităţile suplimentare ale unor autorităţi ale administraţiei 

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

condiţii a renumărării buletinelor de vot de la alegerile parlamentare anticipate 

din 28 noiembrie 2010 

Raportor: Eugeniu Ştirbu 

6. Cu privire la aprobarea Devizului de cheltuieli pentru renumărarea voturilor 

exprimate în alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 

Raportor: Eugeniu Ştirbu 

 

 

1. S-A AUDIAT: 

Dl Eugeniu Ştirbu, preşedinte al Comisiei - Curtea Constituţională prin Decizia 

nr. 5 din 10 decembrie 2010 a dispus renumărarea voturilor exprimate în alegerile 

parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 în ansamblu pe ţară.   

În conformitate cu art.18, 26 şi 60 alin. (21) din Codul electoral  nr.1381-

XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE: 

1. Se ia act de decizia Curţii Constituţionale nr. 5 din 10 decembrie 2010. 

2. Se abrogă hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3953 din 6 decembrie 

2010 „Cu privire la dizolvarea consiliilor electorale de circumscripţie şi a 

birourilor electorale ale secţiilor de votare”. Consiliile electorale de circumscripţie 

îşi vor anula hotărîrile adoptate cu privire la dizolvarea birourilor electorale ale 

secţiilor de votare, constituite în vederea organizării şi desfăşurării alegerilor 

parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010. 

3. Procesul de renumărare a buletinelor de vot valabil exprimate pentru fiecare 

concurent electoral, buletinelor de vot nevalabile, buletinelor de vot neutilizate şi 

anulate începe la 15 decembrie 2010, ora 8.00, şi se va efectua în conformitate cu 

Instrucţiunea privind renumărarea buletinelor de vot de la alegerile parlamentare 

anticipate din 28 noiembrie 2010. 

4. Responsabilitatea organizării şi efectuării procesului de renumărare se pune 

în sarcina consiliilor electorale de circumscripţie şi birourilor electorale ale 

secţiilor de votare, cu asistenţa reprezentanţilor concurenţilor electorali şi 

observatorilor acreditaţi de organele electorale prezenţi. 
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5. În baza actelor privind rezultatele renumărării buletinelor de vot, biroul 

electoral al secţiei de votare va întocmi procesul-verbal privind rezultatele 

renumărării voturilor şi îl va prezenta consiliului electoral de circumscripţie 

respectiv. La procesul-verbal se anexează actul privind rezultatele renumărării 

buletinelor de vot. 

6. Consiliile electorale de circumscripţie vor întocmi actele privind totalizarea 

rezultatelor renumărării voturilor pe circumscripţie şi procesele-verbale privind 

totalizarea rezultatelor renumărării voturilor pe circumscripţiile respectivă şi le vor 

depune la Comisia Electorală Centrală la data de 16 decembrie 2010. La procesele-

verbale se vor anexa procesele-verbale de renumărare a voturilor ale birourilor 

electorale ale secţiilor de votare, precum şi actele cu rezultatele renumărării 

voturilor. 

7. Buletinele de vot din secţiile de votare din afara ţării vor fi renumărate de 

către grupuri de lucru constituite din membrii Consiliului electoral de 

circumscripţie electorală Chişinău, membrii birourilor electorale ale secţiilor de 

votare respective aflaţi la moment în ţară, precum şi de persoanele din aparatul de 

lucru al consiliului electoral. Hotărîrea de constituire şi componenţa nominală a 

grupelor de lucru va fi adoptată de către  Consiliul electoral de circumscripţie 

electorală Chişinău. Renumărarea se va efectua în prezenţa reprezentanţilor 

concurenţilor electorali şi observatorilor acreditaţi, precum şi reprezentanţilor 

Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene. 

8. Autorităţile administraţiei publice locale, persoanele cu funcţie de 

răspundere vor asigura organele electorale cu localurile şi echipamentul necesar 

pentru efectuarea renumărării voturilor, în conformitate cu prevederile art. 31 alin. 

(1) şi art. 35 alin. (6) din Codul electoral. 

9. 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 – În conformitate cu art. 18, 26 şi 60 alin 

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

Centrală HOTĂRĂŞTE:  

1. Se aprobă următoarele modele ale documentelor electorale privind 

rezultatele renumărării voturilor de la alegerile parlamentare anticipate din 28 

noiembrie 2010 (modelele se anexează): 

a) actul privind rezultatele renumărării buletinelor de vot valabil exprimate 

pentru fiecare concurent electoral, buletinelor de vot nevalabile, buletinelor 

neutilizate şi anulate în urma alegerilor parlamentare anticipate din 28 noiembrie 

2010, întocmit de biroul electoral al secţiei de votare; 

b) actul privind totalizarea rezultatelor renumărării buletinelor de vot 

valabil exprimate pentru fiecare concurent electoral, buletinelor de vot  nevalabile, 

buletinelor neutilizate şi anulate în urma alegerilor parlamentare anticipate din 28 

noiembrie 2010, întocmit de consiliul electoral de circumscripţie; 
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c) procesul-verbal privind rezultatele renumărării voturilor, întocmit de 

biroul electoral al secţiei de votare; 

d) procesul-verbal privind totalizarea rezultatelor renumărării voturilor, 

întocmit de consiliul electoral de circumscripţie; 

e) actul de predare-recepţionare a documentelor electorale: 

- de la instanţa de judecată către consiliul electoral de circumscripţie; 

- de la consiliul electoral de circumscripţie către instanţa de judecată; 

- de la consiliul electoral de circumscripţie către biroul electoral al secţiei 

de votare; 

- de la biroul electoral al secţiei de votare către consiliul electoral de 

circumscripţie; 

2. Documentele sus-menţionate se tipăresc într-un tiraj conform calculelor 

din Anexa la prezenta hotărîre. 

    3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.  

 

AU VOTAT: 

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

 

 

3. S-A AUDIAT: 

Dl Iurie Ciocan, secretar al Comisiei – La data de 28 noiembrie 2010 au avut 

loc alegerile în Parlamentul Republicii Moldova. 

Ulterior, prin decizia Curţii Constituţionale nr. 5 din 10 decembrie  2010,  

s-a dispus renumărarea buletinelor de vot.  

 

AU LUAT CUVÎNTUL: 

 

Dl Serghei Sîrbu, reprezentantul PCRM – a întrebat dacă se va permite 

copierea listelelor electorale suplimentare sau să se facă cunoştinţă cu acestea. 

A rugat soluţionarea acestei probleme pe cale amiabilă, reieşind din faptul că 

PCRM a depus deja o cerere de chemare în judecată, prin care solicită 

permisiunea de a face copii de pe listele electorale suplimentare. 

Dl Iurie Ciocan – a precizat că posibilitatea copierii listelor electorale 

suplimentare nu se permite, cu atît mai mult că există o hotărîre a Curţii 

Supreme de Justiţie, irevocabilă, prin care se stabileşte că copierea listelor 

electorale este ilegală. A menţionat că reprezentanţii PCRM vor avea 

posibilitate să participe la procesul de renumărare a voturilor, astfel făcînd 

cunoştinţă cu acestea.  

Dl Serghei Sîrbu, reprezentantul PCRM – consideră că hotărîrea Curţii 

Supreme de Justiţie se referă la alt caz decît cel care este acum.  

Dl Vasile Gafton – a specificat că pentru renumărarea voturilor la alegerile 

parlamentare din 5 aprilie 2009 au invocate aceleaşi motive de către PCRM, 

care sunt prezentate şi acum, votarea multiplă. PCRM a atacat în instanţa de 

judecată hotărîrea CEC, prin care a fost permisă copierea listelor electorale, 

argumentînd că se încalcă Legea cu privire la protecţia datelor cu caracter 

personal.  
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 S-A HOTĂRÎT: 

 În conformitate cu art.18, 22, 26 şi 60 alin.(21)din Codul electoral nr. 1381-

XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE: 

 1. Se aprobă Instrucţiunea privind renumărarea buletinelor de vot de la 

alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010. 

  2. Consiliile electorale de circumscripţie vor asigura instruirea necesară a 

membrilor birourilor electorale ale secţiilor de votare pentru desfăşurarea 

procesului de renumărare a buletinelor de vot. 

 3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

AU VOTAT: 

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

 

 

4. S-A AUDIAT: 

Dna Renata Lapti, preşedinte al Comisiei – Curtea Constituţională, prin Decizia 

nr. 5 din 10 decembrie 2010, a dispus renumărarea voturilor exprimate în alegerile 

parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 în ansamblu pe ţară.  

În vederea realizării deciziei sus-menţionate şi în conformitate cu art. 18, 26 

alin. (1) lit. m), 32 şi art. 34 alin. (1) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE: 

1. Se degrevează, cu începere de la data de 13 pînă la 17 decembrie 2010 

inclusiv, de la locul de muncă permanent întreaga componenţă a consiliilor 

electorale de circumscripţie, persoana responsabilă de finanţe din aparatele 

acestora şi vor angaja, după necesitate, personalul tehnic, în vederea renumărării 

voturilor de la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010. Consiliul 

electoral al circumscripţiei electorale municipale Chişinău nr. 1 va angaja 

suplimentar şi alte persoane, în număr necesar, pentru constituirea grupurilor de 

lucru care vor efectua renumărarea voturilor din birourile electorale ale secţiilor de 

votare din străinătate. 

  2. Consiliile electorale de circumscripţie de nivelul doi vor degreva şi/sau 

convoca, pentru  un termen de două zile, 14-15 decembrie 2010, întreaga 

componenţă a birourilor electorale ale secţiilor de votare în vederea renumărării 

voturilor. Birourile electorale ale secţiilor de votare vor activa în temeiul art. 34 

alin. (1) pînă la dizolvarea acestora prin hotărîre a consiliului electoral de 

circumscripţie respectiv.  

  3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

AU VOTAT: 

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

 

 

5. S-A AUDIAT: 

Dl Eugeniu Ştirbu, preşedinte al Comisiei – În scopul asigurării executării 

Deciziei nr. 5 din 10 decembrie 2010 a Curţii Constituţionale şi creării condiţiilor 

pentru buna desfăşurare a procesului de renumărare a voturilor exprimate în 
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alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 şi potrivit prevederilor art. 

18, 22, 26 şi 60 alin. (21) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, 

Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE: 

 1. Autorităţile administraţiei publice şi alte instituţii vor asigura, conform 

competenţelor stabilite, desfăşurarea în bune condiţii a procesului de renumărare a 

voturilor exprimate în alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010, 

după cum urmează:  

 Ministerul Economiei: 

 - alimentarea fără întrerupere cu energie electrică a tuturor organelor 

electorale. 

 Ministerul Afacerilor Interne:  

- asistenţa şi paza organelor electorale în procesul de transportare de la/către 

judecătoriile de sector a cutiilor (sacilor) cu buletinele de vot şi documentele 

electorale necesare pentru desfăşurarea procedurii de renumărare a voturilor 

exprimate în alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010; 

- prevenirea, contracararea şi constatarea contravenţiilor şi infracţiunilor în 

activitatea electorală; 

- menţinerea ordinii publice în preajma birourilor electorale ale secţiilor de 

votare;  

 - securitatea incendiară. 

 Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene:  

 - asistă la procesul de renumărare a buletinelor de vot din secţiile de votare 

din afara ţării organizat de către Consiliul electoral al circumscripţiei electorale 

municipale Chişinău nr. 1. 

 Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor: 

 - asigurarea căilor de acces către birourile electorale ale secţiilor de votare; 

- în caz de necesitate, la solicitarea administraţiei publice locale va acorda 

asistenţă informaţională şi logistică privind antrenarea agenţilor transportatori din 

teritoriu la efectuarea transporturilor.   

 „Moldtelecom” S.A.: 

- pe întreg teritoriul ţării – funcţionarea fără întrerupere a reţelelor 

telefonice, în special în localurile unde vor activa organele electorale; 

- la solicitare, asigurarea accesului funcţionarilor electorali la serviciile 

reţelei de internet. 

2. În scopul executării prevederilor sus-menţionate, organelor electorale li se 

recomandă să conlucreze cu persoanele responsabile din cadrul autorităţilor 

publice centrale şi instituţiilor nominalizate, conform listei din Anexă. 

3. Despre mersul executării prezentei hotărîri organele nominalizate vor 

informa Comisia Electorală Centrală o dată cu totalizarea rezultatelor alegerilor 

parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 în urma renumărării voturilor din 

15 decembrie 2010. 

  4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

AU VOTAT: 

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

Dl Eugeniu Ştirbu, preşedinte al Comisiei - În conformitate cu art. 32, 35 din 

Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997 şi Deciziei Curţii 

Constituţionale nr. 5 din 10 decembrie 2010, Comisia Electorală Centrală 

HOTĂRĂŞTE: 

1. Se aprobă Devizul de cheltuieli pentru renumărarea voturilor 

exprimate în alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 în sumă de 

13 115 923 lei, conform anexei.  

2. Consiliile electorale municipale, raionale şi UTA Găgăuzia vor 

prezenta Comisiei Electorale Centrale un raport asupra gestionării mijloacelor 

financiare alocate, conform Instrucţiunii privind evidenţa contabilă a cheltuielilor 

pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor, aprobată prin hotărîrea Comisiei 

Electorale Centrale nr.397 din 14 decembrie 2006. 

Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

AU VOTAT: 

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

 

 

Dl Eugeniu Ştirbu a anuţat închisă şedinţa Comisiei. 

 

 

 

Preşedintele  

Comisiei Electorale Centrale                                                  Eugeniu ŞTIRBU 

 

Secretarul 
Comisiei Electorale Centrale                                                  Iurie CIOCAN 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Ex.: Natalia Pătrunjel 
Tel: 57 89 90 


