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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. 301 

din 27.12.2010, ora 13.00      

 

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 

                                   Valentin Vizant 

 

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

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____9____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

 Dl Eugeniu Ştirbu supune votului proiectul ordinii de zi. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____9____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

 

ORDINEA DE ZI: 

 

1. Cu privire la publicarea rezultatelor finale ale alegerilor Parlamentului 

Republicii Moldova din 28 noiembrie 2010 

     Raportor: Eugeniu Ştirbu 

2. Cu privire la aprobarea Raportului asupra activităţii desfăşurate de Comisia 

Electorală Centrală în anul 2010 
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     Raportor: Iurie Ciocan 

3. Cu privire la aprobarea Planului de activitate a Comisiei Electorale Centrale 

pentru anul 2011 

     Raportor: Renata Lapti  

4. Cu privire la revenirea la locul de muncă permanent a membrilor care nu 

activează permanent în Comisia Electorală Centrală 

     Raportor: Eugeniu Ştirbu 

5. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul sătesc Ghidighici, 

municipiul Chişinău 

     Raportor: Iurie Ciocan 

6. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul raional Anenii Noi 

     Raportor: Iurie Ciocan 

7. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul comunal Sadîc, 

raionul Cantemir 

     Raportor: Iurie Ciocan    

8. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul sătesc Vărzăreştii 

Noi, raionul Călăraşi 

     Raportor: Iurie Ciocan 

9. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul sătesc sătesc 

Scăieni, raionul Donduşeni  

     Raportor: Iurie Ciocan 

10. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul orăşenesc Edineţ, 

raionul Edineţ 

     Raportor: Iurie Ciocan 

11. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul raional Ocniţa 

     Raportor: Iurie Ciocan     

12. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul sătesc Măgurele, 

raionul Ungheni 

     Raportor: Iurie Ciocan     

13. Cu privire la executarea Deciziei Curţii Supreme de Justiţie din 9 

noiembrie2010 (dosar nr.3r-2360/10) 

     Raportor: Nicolae Gîrbu 

14. Cu privire la contestaţia AP2010-9/87din 18 decembrie 2010 a dnei Alla Cazac, 

observator naţional din partea Asociaţiei obşteşti „PROMO-LEX” 

     Raportor: Renata Lapti 

15.  Cu privire la dizolvarea consiliilor electorale de circumscripţie şi a birourilor 

electorale ale secţiilor de votare 

Raportor: Eugeniu Ştirbu 

 

 

1. S-A AUDIAT: 

Dl Eugeniu Ştirbu, preşedinte al Comisiei - La 24 decembrie 2010, Curtea 

Constituţională,  prin Avizul nr. 5 şi Hotărîrea nr. 31, a confirmat legalitatea 

alegerilor din 28 noiembrie 2010 a Parlamentului Republicii Moldova de 

legislatura a XIX-a, a validat mandatele a 101 deputaţi aleşi şi a confirmat lista 

candidaţilor supleanţi la funcţia de deputat în Parlament.  
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În conformitate cu art. 18, 26 şi 90 alin. (2) din Codul electoral nr.1381-XIII 

din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se publică rezultatele finale ale alegerilor din 28 noiembrie 2010 a 

Parlamentului Republicii Moldova de legislatura a XIX-a în urma renumărării 

voturilor din 15 decembrie 2010.  

 2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____9____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

 

2. S-A AUDIAT: 

Dl Iurie Ciocan, secretar al Comisiei – În conformitate cu art. 18 şi art. 22 (lit. l) 

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

Centrală HOTĂRĂŞTE: 

  

1. Se aprobă Raportul asupra activităţii desfăşurate de Comisia 

Electorală Centrală în anul 2010 (se anexează). 

Raportul asupra activităţii desfăşurate de Comisia Electorală Centrală se prezintă 

Parlamentului Republicii Moldova. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____9____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

 

3. S-A AUDIAT: 

Dna Renata Lapti, vicepreşedinte al Comisiei – a propus spre adoptare proiectul 

de hotărîre cu privire la aprobarea Planului de activitate a Comisiei Electorale 

Centrale pentru anul 2011. 

 

AU LUAT CUVÎNTUL: 

 

Dl Pavel Midrigan – a propus ca pe viitor să fie revizuit Regulamentul cu 

privire la activitatea CEC în ceea ce priveşte chestiunile ce urmează a fi introduse 

în ordinea de zi a şedinţei CEC şi demersurile la care pot fi expediate răspunsuri în 

scris. 

Dna Renata Lapti – a menţionat că revizuirea tuturor regulamentelor şi 

instruciunilor CEC sunt prevăzute în Planul de activitate pentru anul 2011.  

  

S-A HOTĂRÎT: 

În conformitate cu art.18 şi 22 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 

1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE: 

 

Se aprobă Planul de activitate a Comisiei Electorale Centrale pentru anul 

2011 (se anexează). 
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AU VOTAT: 

Pentru  ____9____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

 

4. S-A AUDIAT: 

Dl Eugeniu Ştirbu, preşedinte al Comisiei – În conformitate cu art.18, 21 şi 26 

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

Centrală HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Revin la locul de muncă permanent şi încetează să fie remuneraţi membrii 

care nu activează permanent în Comisia Electorală Centrală, începînd cu 29 

decembrie 2010:     

Mihai Buşuleac   

Vasile Gafton 

Nicolae Gîrbu   

Victor Kosteţki 

Pavel Midrigan  

Valentin Vizant 
 

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____9____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

5. S-A AUDIAT: 

Dl Iurie Ciocan, secretar al Comisiei – Conform art.5 alin.(2) lit. g) al Legii 

nr.768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local şi art. 24 alin. (3) al 

Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, 

Consiliul sătesc Ghidighici, prin decizia nr. 4/2 din 1 noiembrie 2010, a declarat 

vacant mandatul de consilier deţinut de Costin Ion, în legătură cu decesul acestuia, 

ales pe lista Partidului Liberal. Astfel, mandatul de consilier atribuit formaţiunii 

nominalizate a devenit vacant.   

În temeiul documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatul de consilier în Consiliul sătesc Ghidighici revine dnei  Durbala 

Elena, candidat supleant pe lista Partidului Liberal, confirmată prin hotărîrea 

Judecătoriei Buiucani din 8 iunie 2007.    

 În conformitate cu art. 133 alin. (12) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE: 

 

 1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul sătesc 

Ghidighici, municipiul Chişinău. 

 2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Ghidighici, 

municipiul Chişinău, dnei  Durbala Elena, candidat supleant pe lista Partidului 

Liberal. 



 5 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____9____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

 

6. S-A AUDIAT: 

Dl Iurie Ciocan, secretar al Comisiei - Conform art.5 alin.(2) lit. g) al Legii 

nr.768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local şi art. 24 alin. (3) al 

Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, 

Consiliul raional Anenii Noi, prin decizia nr. 05-14 din 25 noiembrie 2010, a 

declarat vacant mandatul de consilier deţinut de Straistă Andrei, în legătură cu 

decesul acestuia, ales pe lista Alianţei „MOLDOVA NOASTRĂ”. Astfel, 

mandatul de consilier atribuit formaţiunii nominalizate a devenit vacant.   

În temeiul documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatul de consilier în Consiliul raional Anenii Noi revine dlui Cîrlan 

Vladimir, candidat supleant pe lista Alianţei „MOLDOVA NOASTRĂ”, 

confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Anenii Noi  din 7 august 2007.  

   

 În conformitate cu art. 133 alin. (12) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE: 

 1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul raional Anenii 

Noi. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul raional Anenii Noi, dlui 

Cîrlan Vladimir, candidat supleant pe lista Alianţei „MOLDOVA NOASTRĂ”, 

actualmente Partidul Politic „Alianţa MOLDOVA NOASTRĂ”. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____9____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-____ 

 

7. S-A AUDIAT: 

Dl Iurie Ciocan, secretar al Comisiei - Conform art.5 alin.(2) lit. g) al Legii 

nr.768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local şi art. 24 alin. (3) al 

Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, 

Consiliul comunal Sadîc, prin decizia nr. 08/4 din 7 decembrie 2010, a declarat 

vacant mandatul de consilier deţinut de Ujavca Ivan, în legătură cu decesul 

acestuia, ales pe lista Partidului Democrat din Moldova. Astfel, mandatul de 

consilier atribuit formaţiunii nominalizate a devenit vacant.   

În temeiul documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatul de consilier în Consiliul comunal Sadîc revine  dlui Fonari Ion, 

candidat supleant pe lista  Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin 

hotărîrea Judecătoriei Cantemir din 15 iunie 2007.  

 

În conformitate cu art. 133 alin. (12) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE: 

 1. Se ia act de vacanţa unui mandat  de consilier în Consiliul comunal Sadîc. 
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 2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Sadîc, raionul 

Cantemir, dlui Fonari Ion, candidat supleant pe lista  Partidului Democrat din 

Moldova. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____9____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-____ 

 

 

8. S-A AUDIAT: 

Dl Iurie Ciocan, secretar al Comisiei - Conform art.5 alin.(2) lit. f) din Legea 

nr.768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local, art. 24 alin. (1) lit. 

d) din Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică 

locală, Consiliul sătesc Vărzăreştii Noi, prin decizia nr. 10/01 din 14 decembrie 

2010, a ridicat mandatul de consilier deţinut  de dna Ichim Anastasia, la cerere, 

aleasă pe lista Alianţei „MOLDOVA NOASTRĂ”. Astfel, a  devenit vacant  un 

mandat  de consilier atribuit  formaţiunii nominalizate.  

În temeiul documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatul de consilier în Consiliul sătesc Vărzăreştii Noi revine dlui 

Lozovanu Mihail, candidat supleant pe lista   Alianţei „MOLDOVA NOASTRĂ”, 

confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Călăraşi din 11 iunie 2007.   

  În conformitate cu art. 133 alin. (12) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE: 

 

 1. Se ia act de vacanţa unui mandat  de consilier în Consiliul sătesc 

Vărzăreştii Noi. 

 2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Vărzăreştii Noi, 

raionul Călăraşi, dlui Lozovanu Mihail, candidat supleant pe lista   Alianţei 

„MOLDOVA NOASTRĂ”. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____9____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-____ 

 

9. S-A AUDIAT: 

Dl Iurie Ciocan, secretar al Comisiei - Conform art.5 alin.(2) lit. f) din Legea 

nr.768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local şi art. 24 alin. (1) 

lit. d) din Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică 

locală, Consiliul sătesc Scăieni, prin decizia nr. 30/8 din 13 decembrie 2010 a 

ridicat mandatul de consilier deţinut  de dl Guţu Vasile, la cerere, ales pe lista   

Partidului Social-Liberal. Astfel, a devenit vacant  un mandat de consilier atribuit  

formaţiunii nominalizate. 

În temeiul documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatul de consilier în Consiliul sătesc Scăieni revine dlui Rusu Victor, 

candidat supleant pe lista Partidului Social-Liberal, confirmată prin hotărîrea 

Judecătoriei Donduşeni din 14 iunie 2007.  

În conformitate cu art. 133 alin. (12) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE: 
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 1. Se ia act de vacanţa unui mandat  de consilier în Consiliul sătesc Scăieni. 

 2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Scăieni, raionul 

Donduşeni dlui Rusu Victor, candidat supleant pe lista Partidului Social-

Liberal, actualmente Partidul Democrat din Moldova. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____9____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-____ 

 

10. S-A AUDIAT: 

Dl Iurie Ciocan, secretar al Comisiei - Conform art. 5 alin. (2) lit. f) din Legea 

nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local şi art. 24 alin. (1) 

lit. d) din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică 

locală, Consiliul orăşenesc Edineţ, prin decizia nr. 35/12-3 din 30 septembrie 2010, 

a ridicat mandatul de consilier deţinut de dl Jidacevschi Leonid, la cerere, ales pe 

lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova. Astfel, a devenit vacant un 

mandat de consilier atribuit formaţiunii nominalizate. 

În temeiul documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatul de consilier în Consiliul orăşenesc Edineţ revine dnei Nicolaev 

Dora, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, 

confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Edineţ din 15 iunie 2007.           

În conformitate cu art.133 alin.(12) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE: 

1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul orăşenesc Edineţ. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul orăşenesc Edineţ, raionul 

Edineţ, dnei Nicolaev Dora, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor 

din Republica Moldova. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____9____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-____ 

 

 

11. S-A AUDIAT: 

Dl Iurie Ciocan, secretar al Comisiei - Conform art.5 alin.(2) lit.g) al Legii nr. 

768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local şi art.24 alin.(3) al 

Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, 

Consiliul raional Ocniţa, prin decizia nr.8/7 din 7 decembrie 2010, a declarat 

vacant mandatul de consilier deţinut de Mogorean Mihail, în legătură cu decesul 

acestuia, ales pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova. Astfel, a 

devenit vacant un mandat de consilier atribuit formaţiunii nominalizate.  

În temeiul documentelor electorale parvenite în Comisia Electorală Centrală, 

mandatul de consilier în Consiliul raional Ocniţa revine dlui Gaidău Constantin, 

candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, 

confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Ocniţa din 11 iunie 2007.            

În conformitate cu art.133 alin.(12) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE: 

 1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul raional Ocniţa. 
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 2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul raional Ocniţa dlui 

Gaidău Constantin, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din 

Republica Moldova. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____9____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-____ 

 

 

12. S-A AUDIAT: 

Dl Iurie Ciocan, secretar al Comisiei - Conform art.5 alin. (2) lit. g) al Legii 

nr.768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local şi art. 24 alin. (3) al 

Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, 

Consiliul sătesc Măgurele, prin decizia nr. 6/12 din 19 octombrie 2010, a declarat 

vacant mandatul de consilier deţinut de Andriuţă Vasile, în legătură cu decesul 

acestuia, ales pe lista Partidului Democrat din Moldova. Astfel, mandatul de 

consilier atribuit formaţiunii nominalizate a devenit vacant.   

În temeiul documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatul de consilier în Consiliul sătesc Măgurele revine, dnei Dabija 

Eleonora, candidat supleant pe lista Partidului Democrat din Moldova, confirmată 

prin hotărîrea Judecătoriei Ungheni din 14 iunie 2007.    

 În conformitate cu art. 133 alin. (12) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE: 

 1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul sătesc 

Măgurele. 

 2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Măgurele, raionul 

Ungheni, dnei Dabija Eleonora, candidat supleant pe lista Partidului Democrat 

din Moldova. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____9____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-____ 

 

 

13. S-A AUDIAT: 

Dl Nicolae Gîrbu, membru al Comisiei - În şedinţa Comisiei Electorale Centrale 

din 3 septembrie 2010, în cadrul perioadei electorale pentru desfăşurarea 

referendumului republican constituţional din 5 septembrie 2010, a fost examinat 

demersul nr.3230 din 2 septembrie din partea Comisariatului de poliţie al raionului 

Donduşeni din cadrul Ministerului Afacerilor Interne referitor la încălcările de 

către reprezentanţii PCRM a prevederilor art.641 alin.(6) din Codul electoral. În 

cadrul şedinţei s-a prezentat un proiect de hotărîre prin care s-a propus aplicarea 

sancţiunii de avertizare a PCRM pentru încălcarea prevederilor legale menţionate, 

care fiind supus spre aprobare nu a întrunit numărul necesar de voturi ale 

membrilor CEC pentru a fi adoptat.  

Ulterior, din considerentul că chestiunea menţionată mai sus n-a fost inclusă 

din nou în ordinea de zi a şedinţei Comisiei, la cererea de chemare în judecată a 

Comisiei din partea unui alegător, prin Decizia Curţii Supreme de Justiţie din 9 
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noiembrie 2010 (dosar nr.3r-2360/10), CEC a fost obligată de a include în ordinea 

de zi a şedinţei şi de a examina demersul Comisariatului de poliţie al raionului 

Donduşeni cu privire la încălcarea legislaţiei electorale în perioada desfăşurării 

referendumului republican constituţional de către PCRM.   

Astfel, urmare a examinării demersului, CEC relevă că prin acest demers 

Comisariatul de poliţie al raionului Donduşeni informează că în urma 

investigaţiilor întreprinse şi chestionării locuitorilor s. Rediul Mare, a fost constatat 

că cetăţeanul Reşetnic Afanasie, reprezentant PCRM, a răspîndit la data de 28 

august 2010 materiale publicitare electorale care nu corespund cerinţelor 

prevederilor art.641 alin.(6) şi anume fără indicarea denumirii participantului la 

referendum. Astfel, CPR Donduşeni sesizează Comisia pentru examinarea şi 

aprecierea legalităţii răspîndirii materialelor electorale publicitare arătate. 

La fel, CEC a constatat faptul că Comisariatul de poliţie al raionului 

Donduşeni nu a acţionat în conformitate cu art.50 şi, respectiv, 400 din Codul 

contravenţional, care stabilesc faptul că, producerea şi/sau difuzarea materialelor 

publicitare de agitaţie electorală care nu conţin denumirea concurentului electoral, 

data tipăririi, tirajul materialelor şi denumirea tipografiei care le-a tipărit, constituie 

contravenţie, şi respectiv, competenţa la examinarea acestor cazuri de contravenţii 

le revine organelor afacerilor interne. Astfel, organul afacerilor interne, în cazul da 

faţă, constatînd o abatere de la legislaţia electorală nu a purces la întocmirea 

procesului-verbal şi atragerea la răspundere pentru săvîrşirea contravenţiei 

administrative, conform competenţei indicate la articolele menţionate mai sus din 

Codul contravenţional. 

Reieşind din prevederile Codului electoral CEC constată că campania 

electorală pentru referendumul republican constituţional s-a încheiat, iar PCRM nu 

mai are calitatea de participant la referendum, în cadrul campaniei electorale 

pentru referendumul republican constituţional din 5 septembrie 2010. În acest sens, 

lipseşte subiectul, acţiunile căruia CEC, conform competenţei sale, le poate aprecia 

sub aspectul existenţei sau nu a încălcărilor prin prisma art. 641 alin.(6) din Codul 

electoral.   

Este de menţionat că potrivit art.22 lit.q) din Codul electoral CEC 

analizează  fraudele electorale, inclusiv cele presupuse, din alegerile trecute, 

curente sau viitoare şi ia măsuri pentru prevenirea lor; informează autorităţile 

publice despre necesitatea soluţionării unor chestiuni, în conformitate cu legislaţia 

electorală. În această ordine de idei, Comisia consideră necesar de a informa 

Ministerul Afacerilor Interne asupra necesităţii aplicării întocmai a prevederilor 

art.50 şi 400 din Codul contravenţional, în scopul prevenirii încălcărilor electorale. 

 

AU LUAT CUVÎNTUL: 

Dl Vasile Gafton – consideră că nu este necesar de a informa MAI privind 

necesitatea întreprinderii măsurilor pentru prevenirea încălcărilor electorale, ci de 

constata încălcarea art. 64 din Codul electoral. A popus excluderea pct. 2 din 

proiectul de hotărîre. 

Dl Nicolae Gîrbu – nu este de accord cu dl V. Gafton şi a respins propunerea 

acestuia. 
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S-A HOTĂRÎT: 

Reieşind din cele expuse, Comisia Electorală Centrală în temeiul art.18, 22 

lit.q), 26 lit.b) şi g) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997 şi 

art.120 din Constituţia Republicii Moldova, Comisia Electorală Centrală 

HOTĂRĂŞTE: 
1. Se ia act de Decizia Curţii Supreme de Justiţie din 9 noiembrie 2010 

(dosar nr.3r-2360/10). 

2. Se informează Ministerul Afacerilor Interne asupra necesităţii 

întreprinderii măsurilor de rigoare în toate cazurile de constatare a încălcărilor care 

conţin semnele contravenţiei administrative, în conformitate cu art.50 şi 400 din 

Codul contravenţional, în scopul prevenirii încălcărilor electorale.  

3.  Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____8____,  Contra ____1_____, S-au abţinut ___-____ 

 

 

14. S-A AUDIAT: 

Dna Renata Lapti, vicepreşedinte al Comisiei - La 18 decembrie 2010 dna Alla 

Cazac, observator naţional din partea asociaţiei „Promo-Lex” a depus o contestaţie. 

Aceasta a fost înregistrată cu nr. AP2010-9/87. 

Contestatarul consideră ilegală decizia nr.1 din 17 decembrie 2010 a 

Consiliului electoral al circumscripţiei electorale municipale Chişinău nr.1 (în 

continuare CECEM nr.1) prin care a fost respinsă sesizarea dnei A. Cazac din 15 

decembrie curent ca neîntemeiată. 

Astfel, observatorul naţional dna Alla Cazac susţine că la data de 15 

decembrie curent a sesizat preşedintele CECEM nr.1 dl Iulian Balan asupra 

refuzului permisiunii de a fotografia procesele-verbale privind renumărarea 

voturilor întocmite de birourile electorale ale secţiilor de votare în cadrul preturilor 

Botanica şi Ciocana, solicitînd soluţionarea situaţiei conflictuale apărute. 

Contestatarul solicită anularea acestei decizii, cu constatarea încălcării 

prevederilor art.63 din Codul electoral şi punctului 11 din Instrucţiunea privind 

renumărarea buletinelor de vot de la alegerile parlamentare anticipate din 28 

noiembrie 2010, aprobată prin hotărîrea nr.3975 din 11 decembrie 2010. 

Contestatarul invocă faptul că oferirea copiilor de pe procesele-verbale constituie o 

obligaţie a organelor electorale responsabile de renumărare. 

Examinînd contestaţia Comisia Electorală Centrală constată următoarele. 

În conformitate cu art.63 alin.(5) din Codul electoral observatorii au acces la 

toate informaţiile cu caracter electoral, la listele electorale, la procesele-verbale 

întocmite de organele electorale, ei pot efectua filmări foto şi video cu înştiinţarea 

preşedintelui organului electoral, fără a pune în pericol secretul şi securitatea 

votării, iar observatorii naţionali pot depune şi sesizări privind neregulile depistate, 

care se examinează de către preşedintele organului electoral, cu informarea 

obligatorie a autorului sesizării despre decizia luată.  
Astfel, în cadrul examinării sesizării, preşedintele CECEM nr.1 a emis decizia 

nr.1 prin care a constatat că observatorii din partea „Promo-Lex” s-au prezentat în 
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preturile de sector (Botanica, Buiucani, Centru, Ciocana şi Rîşcani) cu echipament 
de fotografiat şi au cerut membrului CECEM Chişinău nr.l care recepţiona 
procesele-verbale şi sacii cu buletine de vot, dreptul de a fotografia procesele-
verbale privind rezultatele renumărării voturilor şi, respectiv, la sectorul Ciocana şi 
Botanica au fost refuzaţi. La fel, în această decizie se constată că procesele-verbale 
privind rezultatele renumărării voturilor au fost întocmite de birourile electorale ale 
secţiilor de votare şi, respectiv, observatorii erau în drept de a se adresa 
preşedinţilor birourilor electorale pentru a primi aceste procese-verbale. În decizie 
se mai arată şi faptul că în cazul în care observatorii au dorit să fotografieze 
procesele-verbale menţionate aveau obligaţia de a înştiinţa preşedintele CECEM 
Chişinău nr.1, ceea ce nu a fost făcut. Preşedintele consiliului îşi întemeiază 
decizia pe prevederile art.63 alin.(5) din Codul electoral şi prevederile 
Regulamentului privind statutul observatorilor şi procedura de acreditare a 
acestora. 

Punctul 11 din Instrucţiunea menţionată mai sus, pe care şi-a bazat cerinţele 
dna A. Cazac, stipulează că consiliul electoral de circumscripţie, la recepţionarea 
documentelor şi materialelor electorale de la birourile electorale ale secţiilor de 
votare va verifica corectitudinea întocmirii lor, întocmeşte procesul-verbal privind 
totalizarea rezultatelor renumărării voturilor şi actul privind totalizarea rezultatelor 
renumărării buletinelor de vot.  

Astfel, nu este relevantă cerinţa dnei A. Cazac privind constatarea încălcării 
acestui punct din Instrucţiune,  întrucît nu se indică obligaţia consiliilor electorale 
de circumscripţie de a oferi posibilitatea copierii/fotografierii proceselor-verbale 
privind renumărarea buletinelor de vot întocmite de birourile electorale.  

La pct.20 din Instrucţiune, se stipulează că procesele-verbale şi actele privind 
rezultatele renumărării voturilor, se vor întocmi în mai multe exemplare, cîte un 
exemplar va fi prezentat consiliilor electorale de circumscripţie, celelalte 
exemplare se vor elibera, la solicitare, reprezentanţilor concurenţilor electorali şi 
observatorilor acreditaţi de organele electorale respective. 

Astfel, din prevederile citate reiese clar că procesele-verbale privind 

rezultatele renumărării voturilor se întocmesc în mai multe exemplare şi se 

eliberează în cadrul birourilor electorale. Reieşind din litera legii, biroul electoral 

eliberează procesul-verbal în original. Acest fapt este reglementat şi de prevederile 

generale din Codul electoral, unde la art.58 alin.(4) se stabileşte că “procesul-

verbal privind rezultatele votării se întocmeşte, în mai multe exemplare, în 

prezenţa membrilor biroului electoral al secţiei de votare, reprezentanţilor 

concurenţilor electorali şi a altor persoane autorizate. Un exemplar al procesului-

verbal se păstrează la biroul electoral al secţiei de votare, un exemplar se prezintă 

consiliului electoral de circumscripţie, un exemplar se afişează imediat la intrarea 

în secţia de votare, iar celelalte, în mod obligatoriu, se înmînează reprezentanţilor 

concurenţilor electorali şi observatorilor.” 
Dreptul observatorilor de a efectua filmări foto şi video nu se referă la 

documentele electorale, ci la procesul electoral, or modul de eliberare a 
documentelor este stabilit aparte conform reglementărilor citate mai sus.  

În această ordine de idei, Comisia apreciază că CECEM Chişinău nr.1 nu a 
fost obligat să ofere efectuarea copiilor/fotografiilor de pe procesele-verbale 
privind rezultatele renumărării voturilor întocmite de birouri, această cerinţă 
depăşind cadrul legal al Codului electoral.  
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CECEM Chişinău nr.1, reieşind din prevederile art.59 alin.(4) din Codul 
electoral are doar obligaţia de a oferi persoanelor autorizate să asiste la operaţiunile 
electorale copii de pe procesul-verbal de totalizare a rezultatelor renumărării 
voturilor, întocmit de către acesta. 

 
AU LUAT CUVÎNTUL: 
Dl Alexandru Postică, reprezentantul Asociaţiei „Promo-LEX” – susţine cele 

expuse în contestaţia depusă şi a solicitat constatarea încălcării art. 63 din Codul 
electoral.  

Dl Pavel Midrigan – l-a întrebat pe dl A. Postică care este necesitatea de a 
fotografia, dacă este posibilitatea de a obţine procesul-verbal în original.  

Dl Alexandru Postică, reprezentantul Asociaţiei „Promo-LEX” – a precizat că 
s-a recurs la fotografierea procesului-verbal deoarece li s-a refuzat eliberarea 
acestuia în original, iar observatorii trebuiau să aştepte sfîrşitul procedurii de 
întocmire a procesului-verbal de renumărare a voturilor.  

Dl Iurie Ciocan – a menţionat că în ziua renumărării voturilor unele preturi au 
permis fotografierea proceselor-verbale, acesta fiind un mijloc eficient de obţinere 
a copiei procesului-verbal în format digital. A sugerat că ar fi binevenit de a 
introduce această metodă de obţinere a procesului-verbal în una din instrucţiunile 
CEC.  
 

S-A HOTĂRÎT: 
În conformitate cu art. 18, 26, 63, 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 – 9/87 din 18 decembrie 2010 a dnei 

Alla Cazac, observator naţional din partea asociaţiei „Promo-Lex” ca neîntemeiată. 

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.  

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____9____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-____ 

 

Dl Eugeniu Ştirbu a propus completarea ordinii de zi cu chestiunea Cu privire 

la dizolvarea consiliilor electorale de circumscripţie şi a birourilor electorale ale 

secţiilor de votare. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____9____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-____ 

 

 

15. 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.   
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 În vederea realizării deciziei sus-menţionate a  fost degrevată, 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.  

Consiliile electorale de circumscripţie au degrevat şi/sau convocat, pentru un  

termen de două zile, 14-15 decembrie 2010, întreaga componenţă a birourilor 

electorale ale secţiilor de votare în vederea renumărării voturilor.   

În baza proceselor-verbale privind renumărarea voturilor din 15 decembrie 

2010, întocmite de birourile electorale ale secţiilor de votare şi a proceselor-

verbale privind totalizarea rezultatelor renumărării voturilor, întocmite de consiliile 

electorale de circumscripţie, Comisia Electorală Centrală a totalizat şi a adus la 

cunoştinţa publică rezultatele finale.  

 În conformitate cu art. 18, 26 şi 34 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE: 

 1. Consiliile electorale de circumscripţie, constituite în vederea renumărării 

voturilor din 15 decembrie 2010, vor dizolva birourile electorale ale secţiilor de 

votare. 

  2. În urma dizolvării birourilor electorale ale secţiilor de votare consiliile 

electorale de circumscripţie îşi încetează activitatea şi se consideră dizolvate. 

3.  Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____9____,  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 


