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           COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ 

           A REPUBLICII MOLDOVA 
str.Vasile Alecsandri nr.119, MD 2012 Chişinău, Republica Moldova 

tel. (+373 22)  251-451, fax (+373 22)  234-047 
www.cec.md, e-mail: info@cec.md 

 

 

PROCES-VERBAL nr. 228 

al ședinței ordinare 

din 24.11.2014, ora 15.00 

 

Statut ședință: deliberativă 

Președinte al ședinței: dl Iurie Ciocan 

Secretar al ședinței: dl Andrei Volentir 

 

Președintele de ședință a constatat prezența la ședință a 9 membri ai Comisiei. A declarat ședința 

deliberativă și deschisă publicului interesat. Lista membrilor Comisiei prezenți în ședință se anexează la 

prezentul proces-verbal. 

 

Președintele de ședință a solicitat membrilor să facă propuneri la ordinea de zi ce conține 31 de puncte. 

Dl Șt. Urîtu a propus să se completeze ordinea de zi cu un punct privind examinarea sesizării depuse de 

viceprimarul comunei Grătiești, dl N. Duca,  asupra acțiunilor primarului comunei respective, dl Andrei 

Florica.  

Dl Eduard Răducan – a solicitat ca proiectul pregătit de dl Urîtu să fie examinat în ședința următoare a 

Comisiei. Cea de-a doua propunere este de a strămuta chestiunea propusă de dl Șt. Urîtu pentru următoarea 

ședință. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru __5__, Contra __ 2__, S-au abținut _ 2_. 

Proiectul este inclus în ordinea de zi. 

 

ORDINEA DE ZI:   

 

1. Despre mersul executării hotărîrii nr. 2750 din 13 octombrie 2014 „Cu privire la responsabilităţile 

suplimentare ale unor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi altor instituţii ce ţin de asigurarea 

desfăşurării în bune condiţii a alegerilor Parlamentului din 30 noiembrie 2014”  

Raportor: Vitalie Modrîngă 

2. Cu privire la particularităţile participării la votare a alegătorilor care nu au înregistrare la domiciliu sau la 

reşedinţă 

Raportor: Iurie Ciocan 

3. Cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind testarea procedurii de votare cu utilizarea plicului-şablon 

pentru alegătorii cu dizabilităţi de vedere în alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 

Raportor: Iurie Ciocan 

4. Cu privire la raportul concurentului electoral Partidul Politic „Pentru Neam şi ţară” privind fluxul 

mijloacelor băneşti pe parcursul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014, 

la situaţia din 19 noiembrie 2014 
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Raportor: Andrei Volentir 

5. Cu privire la avertizarea concurentului electoral Partidul Politic  Uniunea Centristă  şi a candidatului 

independent la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova  dl Pleşca Valeriu pentru 

neprezentarea în termen a raportului privind fluxul mijloacelor  băneşti pe parcursul campaniei electorale 

pentru alegerilparlamentare din 30 noiembrie 2014, la situaţia din 19 noiembrie 2014 

Raportor: Andrei Volentir 

6. Pentru modificarea anexei la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2738 din 10 octombrie 2014 „Cu 

privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea 

Partidului Liberal Reformator, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot 

consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanţe (trezorierul)” 

Raportor: Vasile Gafton 

7. Pentru modificarea anexei la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2739 din 10 octombrie 2014 „Cu 

privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea 

Partidului Politic „Partidul Comunist Reformator din Moldova” şi a simbolului electoral” 

Raportor: Svetlana Guțu 

8. Pentru modificarea anexei la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2741 din 10 octombrie 2014 „Cu 

privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea 

Partidului Naţional Liberal, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot 

consultativ în Comisia Electorală Centrală” 

Raportor: Andrei Volentir 

9. Pentru modificarea anexei la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2744 din 10 octombrie 2014 „Cu 

privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea 

Partidului Politic „Democraţia Acasă” şi a simbolului electoral” 

Raportor: Andrei Volentir 

10. Pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 2837 din 27 octombrie 2014  „Cu privire la 

înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului 

Acţiunea Democratică şi a simbolului electoral” 

Raportor: Alexandru Simionov 

11.  Pentru modificarea anexei la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2737 din 10 octombrie 2014 „Cu 

privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea 

Partidului Liberal Democrat din Moldova, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept 

de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanţe (trezorierul)” 

Raportor: Andrei Volentir 

12.  Pentru modificarea anexei la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2889 din 06 noiembrie 2014 „Cu 

privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea 

Partidului Politic Uniunea Centristă din Moldova, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu 

drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanţe (trezorierul)” 

Raportor: Ștefan Urîtu 

13.  Pentru modificarea anexei la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2871 din 3 noiembrie 2014 „Cu 

privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea 

Partidului Politic „Patrioţii Moldovei” şi a simbolului electoral” 

Raportor: Vitalie Modrîngă 

14.  Cu privire la acreditarea observatorilor internaţionali din partea Ambasadei Republicii Polone în Republica 

Moldova în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 şi înregistrarea 

interpreţilor 

Raportor: Svetlana Guțu 

15.  Cu privire la acreditarea observatorilor internaţionali din partea Ambasadei Federaţiei Ruse în Republica 

Moldova în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 

Raportor: Svetlana Guțu 

16.  Cu privire la acreditarea observatorilor internaţionali din partea Asociaţiei „Center for Balkan Strategies” 

din România în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 

Raportor: Svetlana Guțu 
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17.  Cu privire la acreditarea unui observator internaţional din partea Adunării Parlamentare a OSCE  în vederea 

monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 

Raportor: Svetlana Guțu 

18.  Cu privire la modificarea hotărîrii nr. 2996 din 21 noiembrie 2014 „Cu privire la acreditarea observatorilor 

naţionali din partea concurentului electoral Partidul Liberal în secţiile de votare constituite în afara 

Republicii Moldova în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014” 

Raportor: Svetlana Guțu 

19.  Cu privire la acreditarea observatorilor naţionali din partea concurentului electoral Partidul Liberal în 

secţiile de votare constituite în afara Republicii Moldova în vederea monitorizării alegerilor parlamentare 

din 30 noiembrie 2014 

Raportor: Svetlana Guțu 

20.  Cu privire la acreditarea observatorilor naţionali din partea concurentului electoral Partidul Socialiştilor 

din Republica Moldova în secţiile de votare constituite în afara Republicii Moldova în vederea monitorizării 

alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 

Raportor: Svetlana Guțu 

21.  Cu privire la acreditarea observatorilor naţionali din partea concurentului electoral Blocul electoral 

„Alegerea Moldovei - Uniunea Vamală” în secţiile de votare constituite în afara Republicii Moldova în 

vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 

Raportor: Svetlana Guțu 

22.  Cu privire la acreditarea observatorilor naţionali din partea Asociaţiei obşteşti Asociaţia pentru Apărarea 

Drepturilor Femeilor „FEMILIA” în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 

Raportor: Svetlana Guțu 

23.  Cu privire la acreditarea observatorilor naţionali din partea Asociaţiei obşteşti „Institutul pentru apărarea 

drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului” în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 

30 noiembrie 2014 

Raportor: Svetlana Guțu 

24.  Cu privire la acreditarea observatorilor naţionali din partea Asociaţiei obşteşti Asociaţia „MOTIVAŢIE” 

în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014  

Raportor: Svetlana Guțu 

25.  Cu privire la acreditarea observatorilor naţionali din partea Asociaţiei obşteşti „Promo-LEX” în vederea 

monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 

Raportor: Svetlana Guțu 

26.  Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Bălăbăneşti, raionul Criuleni 

Raportor: Andrei Volentir 

27.  Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Şalvirii Vechi, raionul Drochia 

Raportor: Andrei Volentir 

28.  Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Fîrlădeni, raionul Hînceşti 

Raportor: Andrei Volentir 

29.  Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cairaclia, raionul Taraclia 

Raportor: Andrei Volentir 

30.  Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Leuşeni, raionul Teleneşti 

Raportor: Andrei Volentir 

31.  Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul orăşenesc Vulcăneşti, UTA Găgăuzia 

Raportor: Andrei Volentir 

32.  Cu privire la examinarea sesizării depuse de viceprimarul comunei Grătiești, dl N. Duca,  asupra acțiunilor 

primarului comunei, dl Andrei Florica 

Raportor: Ștefan Urîtu 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru __7__, Contra __ 0__, S-au abținut __ 2__. 

Ordinea de zi incluzînd 32 puncte a fost aprobată cu votul majorității membrilor prezenți la ședință. 
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1. S-A AUDIAT: 

Raportorul V. Modrîngă – a propus spre examinare și aprobare proiectul de hotărîre despre mersul 

executării hotărîrii nr. 2750 din 13 octombrie 2014 „Cu privire la responsabilităţile suplimentare ale unor 

autorităţi ale administraţiei publice centrale şi altor instituţii ce ţin de asigurarea desfăşurării în bune condiţii 

a alegerilor Parlamentului din 30 noiembrie 2014”. 

„În conformitate cu articolele 18, 22 şi 26 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie  

1997şi în conformitate cu pct. 3 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2750 din 13 octombrie 2014 

„Cu privire la responsabilităţile suplimentare ale unor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi altor 

instituţii ce ţin de asigurarea desfăşurării în bune condiţii a alegerilor Parlamentului din 30 noiembrie 2014”, 

Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 

 

1. Se ia act de informaţiile ce ţin de asigurarea desfăşurării în bune condiţii a alegerilor parlamentare din 30 

noiembrie 2014, conform situaţiei din 10 noiembrie 2014, prezentate de următoarele autorităţi ale 

administraţiei publice centrale şi instituţii: 

- Ministerul Economiei; 

- Ministerul Afacerilor Interne; 

- Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene; 

- Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor; 

- Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor; 

- Serviciul de Informaţii şi Securitate; 

- Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei; 

- ÎS „Centrul de Telecomunicaţii Speciale”; 

- SA „Moldtelecom”. 

 

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale 

Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova”. 

 

Reprezentanți ai autorităţilor administraţiei publice centrale şi instituţii prezente la ședință: 

- Ministerul Economiei; 

- Ministerul Afacerilor Interne; 

- Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene; 

- Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor; 

- Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor; 

- Serviciul de Informaţii şi Securitate; 

- Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei; 

- ÎS „Centrul de Telecomunicaţii Speciale”; 

- SA „Moldtelecom”. 

 

Președintele de ședință a solicitat să fie adresate întrebări referitoare la proiect. 

 

AU LUAT CUVÎNTUL: 

Dl A. Simionov: Dle Maxian, vi se pare corect ca Inspectoratele de Poliție de sector sau raionale să solicite 

Comisiei Electorale Centrale examinarea unor sesizări și, totodată, sancționarea unor concurenți electorali. 

De exemplu, sesizarea parvenită din partea Inspectoratului de Poliție Botanica. 

Dl M. Maxian, reprezentant al Ministerului Afacerilor Interne: Poliția nu poate să solicite asemenea 

lucruri Comisiei Electorale Centrale, poate doar să informeze.  

Dl I. Ciocan către reprezentantul MAEIE: Recent am primit două demersuri privind acreditarea 

observatorilor din partea Ambasadei Federației Ruse. Pe anchetă este indicat “Ambasada Federației Ruse 
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în Republica Moldova”, iar în dreptul semnăturii secretarului întîi este scris “в Молдавии”. Este o încălcare 

a Constituției RM, deci țineți cont de aceast lucru în colaborarea viitoare. 

Dl M. Bușuleac către reprezentantul Ministerului Afacerilor Interne: Dacă nu este vreo taină a 

anchetei, la ce etapă este examinarea cazului pus în discuție? 

Dl M. Maxian, reprezentant al Ministerului Afacerilor Interne: La moment nu avem o decizie pe 

marginea acestui dosar, însă continuăm să acumulăm dovezi pentru materialul probator. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru __6__, Contra __ 1__, S-au abținut __ 2__.  

 

S-A HOTĂRÎT: aprobarea proiectului în întregime.  

Hotărîrea nr. 3017 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți în ședință. 

 

2. S-A AUDIAT: 

Raportorul I. Ciocan – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la particularităţile 

participării la votare a alegătorilor care nu au înregistrare la domiciliu sau la reşedinţă”. 

 „În temeiul art. 18, art. 26 şi art. 53 alin. (2) lit. c)  şi alin. (3) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 

21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 

 

1. Alegătorii care nu au înregistrare la domiciliu sau la reşedinţă în Republica Moldova pe motivul 

retragerii/anulării sau expirării acesteia, inclusiv la data de 30 noiembrie 2014, votează la secţia de votare 

conform ultimului loc de domiciliu sau reşedinţă. 

2. Alegătorii care nu au înregistrare la domiciliu sau la reşedinţă şi nu pot face dovada acesteia, 

votează la oricare secţie de votare din Republica Moldova.  

3. Alegătorii menţionaţi la pct. 1 şi 2 se verifică în SIAS „Alegeri”, confirmîndu-se faptul 

participării acestora la alegeri şi se includ în lista suplimentară unde se înscriu datele din actul de identitate 

prezentat, iar la rubrica domiciliu/reşedinţă se face menţiunea „fără înregistrare la domiciliu/reşedinţă”. 

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei 

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova”. 

 

AU LUAT CUVÎNTUL: 

Dl Șt. Urîtu către raportor: La această etapă există o cifră concretă a alegătorilor cu drept de vot (nu circa 

90 000) în Registrul de Stat al Alegătorilor? 

Raportorul: La moment nu dispun de o cifră exactă, dar neapărat după ședință vom face un extras, iar cifra 

o vom include în proiect. 

Dl V. Moțarschi către raportor: De ce nu aplicăm norma din Codul electoral, care prevede următoarele: 

chiar dacă cetățeanul nu are o viză de reședință/domiciliu indicată în buletinul de identitate, oricum poate 

să voteze la ultima reședință valabilă. Consider că acest proiect este de prisos. 

Raportorul: Norma legală permite cetățeanului să voteze la ultima reședință doar în cazul în care el a avut-

o. 

Dl I. Ciocan către dl Iovu, reprezentant „CRIS Registru”: La documentarea primară, se eliberează 

buletine de identitate cetățenilor RM care din start nu au viză de reședință sau domiciliu? 

Dl Iovu, reprezentant „CRIS Registru”: Se eliberează. 

Dl V. Moțarschi către dl Iovu: Cîți cetățeni ai RM la înregistrarea primară nu au declarat nici o reședință? 

Dl Iovu, reprezentant „CRIS Registru”: La moment nu dispun de o asemenea informație. 

Dl I. Ciocan către dl Iovu, reprezentant „CRIS Registru”: Există măcar un cetățean care nu a declarat 

reședința? Dacă da, atunci acest proiect este absolut relevant în apărarea dreptului cetățeanului respectiv. 
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Dl Iovu, reprezentant „CRIS Registru”: Desigur că există asemenea cetățeni. 

Dl V. Moțarschi către raportor: Cîți cetățeni ai Republicii Moldova nu au reușit să-și preschimbe 

pașaportul de tip sovietic pe buletin de identitate al RM? 

Raportorul: Act pașaport de tip sovietic în Republica Moldova nu există. 

Dl E. Răducan către raportor: Care este totuși problema cu acești alegători? Ca statistică, în alegerile 

precedente au existat divergențe de acest gen? 

Raportorul: Cetățenii cu buletin de identitate a RM și fără viză de domiciliu la alegerile precedente nu au 

putut participa la vot. 

Dl Șt. Urîtu către raportor: Există o structurare după vîrsta a numărului respectiv de alegători? 

Raportorul: Informația primită de CEC de la Registru este cifra de “90 000 de cetățeni”, fără să fie indicat 

profilul de vîrstă. Mai mult decît atît, profilul teritorial de asemenea nu poate fi analizat, deoarece ei nu au 

înregistrată viza de reședință sau domiciliu în vreo localitate. Care e relevanța vîrstei în cazul dat, dacă ei 

sunt majori, au statut de alegători și au drept de vot? 

 

Dna A. Russu, reprezentant al Partidului Comuniștilor din Republica Moldova către raportor: 

Necompletarea declarației pentru unificarea practicii nu vi se pare judicioasă? 

Raportorul răspunde: Este judicios. Voi propune completarea ei din numele Dvs. 

Dl. A. Simionov către reprezentantul „CRIS Registru”: Cînd Comisia Electorală Centrală poate primi 

numărul concret de persoane care nu au avut vreodată înregistrată viza de reședință sau domiciliu și numărul 

de persoane care doar în momentul de față nu au înregsitrarea respectivă? 

Dl Iovu, reprezentant „CRIS Registru”: Pentru „CRIS Registru”  este imposibil de divizat cifra de 90 

000 de cetățeni.  

Dl A. Simionov: Propun amînarea examinării acestui proiect și rog „CRIS Registru” să găsească o 

posibilitate de a ne informa asupra celor relatate mai sus. 

Dl V. Moțarschi: Propun amînarea acestui proiect, ca fiind unul ilegal. Riscăm astfel să legalizăm migrația 

a 100 000 de alegători. 

Dl E. Răducan: Punctul 1 nu are tangență cu acest proiect, deoarece Codul electoral prevede o clauză de 

acest gen. 

Dl Șt. Urîtu: Susțin această inițiativă și pledez pentru dreptul cetățenilor de a vota. Prin implementarea 

Registrului de stat al alegătorilor vom ajuta la documentarea cetățenilor. 

Dl A. Volentir: Să nu ne asumăm rolul ultimei instanțe, apelînd la formule gen „hotărîrea va fi ilegală”. 

Astăzi Curtea de Apel Chișinău a verificat legalitatea unor hotărîri ale Comisiei. 

Dl V. Gafton: Acest proiect de hotărîre vine în interesul cetățenilor RM pentru a le asigura dreptul la vot. 

 

REZULTATUL VOTĂRII pentru propunerea dlui Simionov privind amînarea examinării: 

Pentru __2__, Contra __ 4__, S-au abținut __ 3__.  

Propunerea nu a întrunit numărul de voturi necesar pentru a fi acceptată. 

Președintele de ședință, dl I. Ciocan, a supus votului proiectul hotărîrii prezentat de către raportor, cu 

completările de rigoare la partea motivantă. 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru __6__, Contra __ 2__, S-au abținut __ 1__.  

S-A HOTĂRÎT: aprobarea proiectului în întregime.  

Hotărîrea nr. 3018 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți în ședință. 
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3. S-A AUDIAT:  

Raportorul I. Ciocan – a propus spre examinare și aprobare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

aprobarea Instrucţiunii privind testarea procedurii de votare cu utilizarea plicului-şablon pentru alegătorii 

cu dizabilităţi de vedere în alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014”: 

“În temeiul art. 16 şi 38 din Constituţia Republicii Moldova, Legea nr. 821-XII din 24 decembrie 

1991 privind protecţia socială a invalizilor, Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite privind drepturile 

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

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

nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e : 

  1. Se aprobă Instrucţiunea privind testarea procedurii de votare cu utilizarea plicului-şablon pentru 

alegătorii cu dizabilităţi de vedere în alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 (conform anexei).  

  2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei 

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

 

 

Anexă  

la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale  

nr. 3019 din 24 noiembrie 2014 

 

I N S T R U C Ţ I U N E 

 privind testarea procedurii de votare cu utilizarea plicului-şablon pentru 

alegătorii cu dizabilităţi de vedere în alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 

 

1. Dispoziţii generale 
1. Instrucţiunea privind testarea procedurii de votare cu utilizarea plicului-şablon pentru alegătorii 

cu dizabilităţi de vedere în alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 descrie modul de desfăşurare a 

testării votului direct şi secret realizat prin intermediul plicului-şablon în 57 de secţii de votare (conform 

anexei). 

2. Scopul aplicării procedurii de votare cu utilizarea plicului-şablon este de a promova, proteja şi 

asigura exercitarea deplină şi în egală măsură de către persoanele cu dizabilităţi de vedere a drepturilor şi 

libertăţilor lor fundamentale, de a promova respectarea demnităţii lor inerente şi de a le asigura posibilitatea 

de a vota secret de sine stătător. 

3. Alianţa Centrelor Comunitare de Acces la Informaţie şi Instruire din Republica Moldova (în 

continuare – Alianta CCAII), în parteneriat cu Asociaţia MOTIVAŢIE din Moldova, Asociaţia Surzilor din 

Republica Moldova şi Centrul de Asistenţă Juridică pentru Persoane cu Dizabilităţi vor desfăşura, în 

perioada 24 – 29 noiembrie 2014, în secţiile de votare, specificate în anexa la prezenta hotărîre, seminare 

demonstrative şi de instruire cu participarea membrilor birourilor electorale ale secţiilor de votare, precum 

şi a persoanelor cu dizabilităţi de vedere. 

Totodată, Alianta CCAII va efectua instruirea membrilor birourilor electorale ale acestor secţii de 

votare cu privire la specificul votării persoanelor cu dizabilităţi de vedere. 

 

2. Organizarea votării pentru alegătorii cu dizabilităţi de vedere 

 

4. Alegătorii cu dizabilităţi de vedere sînt în drept să înainteze cereri de a vota la locul aflării, 

inclusiv în formă verbală, conform Instrucţiunii cu privire la procedura de vot cu urna mobilă, aprobată prin 

hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3391 din 30 iulie 2010, cu completările ulterioare. 

5. La solicitarea alegătorilor cu dizabilităţi de vedere, membrii biroului electoral al secţiei de votare 

vor acorda asistenţa necesară pentru a le aduce la cunoştinţă informaţiile privind concurenţii electorali 
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denumirile/numele cărora sînt înscrise în buletinul de vot, le vor indica materialele informative destinate 

lor, îi vor însoţi pînă la cabina pentru vot secret şi după aceasta pînă la urna de vot staţionară, le vor asigura 

posibilitatea de a intra şi ieşi din sediul secţiei de votare. 

6. Alegătorul cu dizabilităţi de vedere, care nu este în stare să completeze de sine stătător buletinul 

de vot, are dreptul să invite în cabină o altă persoană care să-i acorde ajutorul necesar, cu excepţia membrilor 

biroului electoral al secţiei de votare, reprezentanţilor concurenţilor electorali şi a persoanelor autorizate să 

asiste la operaţiile electorale. 

7. Secţiile de votare, în care se va desfăşura testarea procedurii de vot prin intermediul plicului-

şablon vor fi dotate în mod obligatoriu cu două cabine de vot secret pentru persoanele cu dizabilităţi. 

  

3. Procedura de votare prin intermediul plicului-şablon pentru persoanele cu dizabilităţi de vedere 

8. La  primirea  buletinului de vot,  alegătorul cu dizabilităţi de vedere semnează sau aplică 

facsimilul în  lista  electorală  în  dreptul numelui  său.   

9. La solicitarea alegătorului cu dizabilităţi de vedere, membrul biroului electoral al secţiei de 

votare introduce buletinul de vot necompletat în plicul-şablon şi îl eliberează acestuia în modul pregătit 

pentru votare. Plicul-şablon este executat dintr-un material transparent şi flexibil, în partea dreaptă sînt 

perforate găuri cu circumferințele necesare pentru aplicarea ștampilei „Votat”, amplasate în corespundere 

cu patrulaterele concurenţilor electorali. 

10. Alegătorul va găsi numele concurentului electoral prin pipăirea şi numărarea circumferinţelor  

perforate în partea dreaptă  a plicului-şablon, după care va putea aplica ştampila „Votat” în buletinul de vot, 

fără a avea nevoie de un însoţitor în cabina de vot. După ce îşi va exercita dreptul la vot, va scoate buletinul 

din plic, îl va plia, după care va fi ajutat să-l arunce în urna de vot.  

11. După aceasta alegătorul restituie plicul-şablon membrului biroului electoral al secţiei de votare. 

 

3.  Organizarea campaniei de informare a persoanelor cu dizabilităţi de vedere 

12. În vederea mobilizării alegătorilor nevăzători şi slabvăzători, Alianta CCAII va elabora şi va 

implementa o campanie amplă de informare a persoanelor cu dizabilităţi de vedere. 

În cadrul campaniei de informare, Alianta CCAII: 

- va edita şi afişa în incinta secţiilor de votare (conform anexei) posterul „Votarea pas cu pas pentru 

persoanele cu dizabilităţi de vedere”; 

- va înştiinţa persoanele cu dizabilităţi de vedere despre posibilitatea utilizării „Liniei instituţionale 

a Comisiei Electorale Centrale” la nr. de tel: 080008888; 

- va utiliza şi alte instrumente de informare a alegătorilor cu dizabilităţi de vedere, cum ar fi: 

emisiunile televizate şi radiofonice, distribuirea Ghidului alegatorului editat în alfabetul Braille, spoturile 

video/audio instructive/informative elaborate de Alianta CCAII în comun cu Centrul de Instruire Continuă 

în Domeniul Electoral de pe lîngă Comisia Electorală Centrală. 

 

Anexă la Instrucţiunea privind testarea procedurii de votare cu utilizarea plicului-şablon pentru alegătorii 

cu dizabilităţi de vedere în alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 

 

Lista secţiilor de votare  

în care va fi testat votul direct şi secret  

pentru persoanele cu dizabilităţi 

Circumscripţia 

electorală 

Secţia de votare  

care va primi cîte un plic-şablon 
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Chişinău 1) BESV nr. 136 – Creşa-grădiniţă nr. 59, Drumul Viilor, nr. 42/4, municipiul 

Chișinău (sector Centru) 

 

2) BESV nr. 137 – Şcoala-grădiniţă nr. 226, strada Drumul Viilor, nr. 38/2, 

municipiul Chișinău (sector Centru) 

 

3) BESV nr. 152 – Casa Radio Instituţia Publică Naţională a Audiovizualului 

Compania Teleradio-Moldova, strada Mioriţa, nr. 1, municipiul Chișinău 

(sector Centru) 

 

4) BESV nr. 131 – Casa Naţională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova, 

strada Gheorghe Tudor, nr. 3, municipiul Chișinău (sector Centru) 

 

5) BESV nr. 28 – Centrul Comunitar pentru Copii şi Tineri, bulevardul Traian 

23/1, municipiul Chișinău (sector Botanica)  

 

6) BESV nr. 250 – Liceul Teoretic George Meniuc, strada Albişoara, 84, 

municipiul Chișinău (sector Rîșcani) 

 

7) BESV nr. 74 – S. A. Pielart, strada Calea Ieşilor, 10, municipiul Chișinău 

(sector Buiucani) 

 

8) BESV nr. 166 – APLP 54/183, strada Petru Zadnipru, 15/2A, municipiul 

Chișinău (sector Ciocana), Telefon: (22) 349354 

 

Anenii-Noi 9)  BESV nr.1 – strada Suvorov, nr. 7, or. Anenii Noi, Telefon: (265) 22185  

 

10)  BESV nr. 40 – strada Tighina, nr. 60, satul Varniţa, raionul Anenii Noi 

Telefon: (265) 93679 

 

Basarabeasca 11) BESV nr. 2 – Liceul Teoretic Alexandr Puşkin , strada Naberejnaia, 3, or. 

Basarabeasca, Telefon: (297) 21998 

 

12) BESV nr. 3 – Casa de Cultură, strada Karl Marx, 84, or. Basarabeasca, Telefon: 

(297) 22412 

 

Bălţi 13)  BESV nr. 36 – Gimnaziul nr. 2, strada M. Sadoveanu, 54, municipiul Bălți, 

Telefon: (231) 25354 

 

14)  BESV nr. 53 – Liceul Teoretic Alexandr Puşkin, strada Bulgară, 122, 

municipiul Bălți, Telefon: (231) 79115 

 

Briceni 15)  BESV nr. 2 – Liceul Teoretic nr.2, orașul Briceni, Telefon: (247) 23238 

 

Dubăsari 16)  BESV nr. 5 – Căminul Cultural, strada Păcii, com. Coşniţa, raionul Dubăsari, 

Telefon: (248) 44735 

 

17)  BESV nr. 1 – Căminul Cultural, strada Renaşterii, 69, satul Cocieri, raionul 

Dubăsari, Telefon: (248) 52231 

 

Cahul 18) BESV nr. 2 – Palatul de Cultură, bulevardul Victoriei, 18, orașul Cahul, 

Telefon: (299) 22426 

19) BESV nr. 62 – Gimnaziul „Ştefan cel Mare", s. Văleni, raionul Cahul, Telefon: 

(0299)73222 

 

Călăraşi 20)  BESV nr. 12 – Casa de Cultură, satul Bravicea, raionul Călărași, Telefon: 

(244) 34379 

 

tel:%280299%2973222
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Căuşeni 21)  BESV nr. 7 – Liceul Dimitrie Cantemir, orașul Căuşeni, Telefon: (243) 27661 

 

Comrat 22)  BESV nr.36/4 – Clădirea Primăriei, strada Treteacova 36, orașul Comrat, 

Telefon: (298) 22800 

 

Criuleni 23)  BESV nr. 12/2 – Şcoala Primară, bulevardul Biruinţa, nr. 6, orașul Criuleni, 

Telefon: (248) 22165 

 

Taraclia 24)  BESV nr. 33/9 – str. Mira, nr. 106, or. Tvardiţa, raionul Taraclia 

 

Ciadîr-Lunga 25) BESV nr. 36/41 – Primăria satului Chiriet-Lunga, str. Svobodî, nr.43  

 

Cimişlia 26)  BESV nr.2 – Casa Orășenească de Cultură, strada Vasile Alecsandri, 190, 

orașul Cimișlia, Telefon: (241) 22466 

 

Cantemir 27) BESV nr.1 – Clădirea Consiliului Raional, strada Trandafirilor, 2,  

orașul Cantemir, Telefon: (273) 23098 

 

Donduşeni 28)  BESV nr. 1 – strada Independenței, Casa de Cultură centru, orașul Dondușeni, 

Telefon: (251) 23731 

 

Drochia 29)  BESV nr. 4 – strada E. Gudanov, nr. 20, Casa de Cultură (centru),  

orașul Drochia, Telefon: (252) 23433 

 

Edineţ 30)  BESV nr. 2 – strada Independenţei, 65, Casa de Cultură, orașul Edineţ 

Telefon: (246) 25915 

 

Glodeni 31)  BESV nr. 4 – strada Ştefan cel Mare 16, Centrul de Cultură, Glodeni, Telefon: 

(249) 22751 

 

Leova 32)  BESV nr. 2 – strada Independenţei nr.1, Casa de Cultură, orașul Leova, 

Telefon: (263) 24640 

 

Nisporeni 33)  BESV – nr. 40 – Fostul Gimnaziul Vărzăreşti nr. 3, Vărzăreşti, raionul 

Nisporeni; Telefon: (264) 22029 

 

34)  BESV – nr. 1 – strada Mării Adunări Naţionale, nr. 1, Liceul Teoretic Mircea 

Eliade, orașul Nisporeni 

 

Ocniţa 35)  BESV nr. 3 – Incinta primăriei, strada Mihai Vitezul, 1, orașul Ocniţa, 

Telefon: (271) 23078 şi 23756 

 

Orhei 36)  BESV nr.4 – Centrul Raional de Sănătate Publică, strada Constantin Negruzzi, 

78, orașul Orhei 

 

37)  BESV nr. 6 – Centrul Raional de Cultură Andrei Suruceanu, bulevardul Mihai 

Eminescu, nr.12, orașul Orhei 

 

Hînceşti 38)  BESV nr. 3 – Casa de Cultură, strada M. Hîncu, 130, orașul Hînceşti, Telefon: 

(269) 23473 

 

Sîngerei 39)  BESV nr. 2 – strada Independenţei, 105, Liceul Teoretic Olimp, or. Sîngerei, 

Telefon: (262) 21039 

 

40)  BESV nr. 3 – strada Barbu Lăutaru, 37, Căminul Cultural, orașul Sîngerei, 

Telefon: (262) 22946 
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Soroca 41)  BESV nr. 8 – Policlinica Stomatologică, strada Dimitrie Cantemir, 27, orașul 

Soroca, Telefon: (230) 22351 

 

42)  BESV nr. 10 – Liceul Ion Creangă, strada Calea Bălţului, 87, orașul Soroca, 

Telefon: (230) 26544 

 

Străşeni 43)  BESV nr. 37 – Gimnaziul, satul Recea, raionul Strășeni, Telefon: (237) 41455 

 

44)  BESV nr. 40 – Căminul Cultural, satul Scoreni, raionul Strășeni  

Telefon: (237) 74238 

 

Ştefan-Vodă 45)  BESV 21 – Casa de Cultură, strada Florilor, satul Popeasca, raionul Ștefan 

Vodă, Telefon: (242) 34338 

 

46)  BESV nr.1 – Casa de Cultură, strada 31 August, nr. 2, orașul Ștefan Vodă, 

Telefon: (242) 23025 

 

Făleşti 47)  BESV nr.1 – Casa de Cultură, strada Ştefan cel Mare, 52, orașul Făleşti, 

Telefon: (259) 22755 

 

Floreşti 48)  BESV nr.3 – Casa Orăşenească de Cultură, strada Speranţei, nr. 1, orașul 

Floreşti, Telefon: (250) 22283 

 

Şoldăneşti 49)  BESV nr. 1 – Căminul Cultural, orașul Şoldăneşti, Telefon: (272) 22581 

 

Ialoveni 50)  BESV nr. 2 – Centrul Medicilor de Familie, strada Alexandru cel Bun, 7, 

orașul Ialoveni, Telefon: (268) 22697 

 

51)  BESV nr. 12 – Cămin Cultural Cigîrleni, raionul Ialoveni, 

Telefon: (268) 93347 

 

Teleneşti 52)  BESV nr. 1 – Centrul de Cultură Teleneşti, strada 31 august, nr. 11, orașul 

Telenești, Telefon: (258) 23453 

 

Rezina 53)  BESV nr. 42 – Centrul Comunitar din Rezina, strada 27 August, 1A, orașul 

Rezina, Telefon: (254) 22776 

 

Rîşcani 54)  BESV nr.3 – strada Independenței, Casa de Cultură, orașul Rîșcani, Telefon: 

(256) 23256 

 

Ungheni 55)  BESV nr. 02 – strada Ştefan cel Mare nr.151, clădirea Liceului Teoretic Ion 

Creangă, orașul Ungheni 

 

Vulcăneşti 56)  BESV nr. 36/24 – Centru – Clădirea PPS, strada Caguliscaea 62, orașul 

Vulcănești, Telefon: (293) 31019 

 

Timişoara 

(România) 

57)  BESV nr. 347 – Colegiul Naţional de Artă Ion Vidu, strada Cluj nr. 12, orașul 

Timișoara.  
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AU LUAT CUVÎNTUL: 

Dl Șt. Urîtu către raportor: Ce statut vor avea persoanele care însoțesc persoanele cu handicap la secția 

de votare? 

Raportorul: Statut legal. 

Dl Șt. Urîtu: Instrucțiunea respectivă poate fi lărgită și pentru persoanele cu alte tipuri de dizabilități, ori 

plicul-trafaret poate fi utilizat doar de persoanele cu dizabilități de vedere. 

Dl A. Volentir: Nu cred că ideea este relevantă, deoarece unele persoane pot folosi acest plic din 

curiozitate, astfel riscăm să creăm cozi la folosirea lui. 

Dl I. Ciocan: Este un proiect-pilot, care vizează doar 57 de birouri electorale. Nu are aplicabilitate generală, 

iar cele 57 de birouri electorale au fost selectate în baza cercetărilor ONG-urilor menționate. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru __6__, Contra __ 1__, S-au abținut __ 2__.  

S-A HOTĂRÎT: aprobarea proiectului în întregime.  

Hotărîrea nr. 3019 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți în ședință. 

 

4. S-A AUDIAT:  

Raportorul A. Volentir a propus spre examinare și aprobare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

raportul concurentului electoral Partidul Politic „Pentru Neam şi ţară” privind fluxul mijloacelor băneşti pe 

parcursul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014, la situaţia din 

19 noiembrie 2014”. 

 

„În temeiul art. 18, art. 38 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 şi în conformitate 

cu Regulamentul privind finanţarea campaniilor electorale şi a partidelor politice aprobat prin hotărîrea 

Comisiei Electorale Centrale nr. 3336 din 16 iulie 2010, cu modificările ulterioare, Comisia Electorală 

Centrală h o t ă r ă ş t e: 

 

1. Se ia act de raportul privind fluxul mijloacelor băneşti pe parcursul campaniei electorale din 30 

noiembrie 2014, la situaţia din 19 noiembrie  2014, al Partidului Politic „Pentru Neam şi Ţară” constatîndu-

se ca fiind prezentat şi întocmit în corespundere cu art. 38 din Codul electoral şi cu Regulamentul privind 

finanţarea campaniilor electorale şi a partidelor politice, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale 

nr. 3336 din 16 iulie 2010, cu modificările ulterioare. 

2. Se atenţionează concurentul electoral Partidul Politic „Pentru Neam şi Ţară” asupra necesităţii 

respectării întocmai a prevederilor art. 38 alin. (1) lit. a) din Codul electoral.  

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei 

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova”. 

 

Reprezentantul nu este prezent la ședință. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru __7__, Contra __ 0__, S-au abținut __ 2__.  

 

S-A HOTĂRÎT: aprobarea proiectului în întregime.  

Hotărîrea nr. 3020 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți în ședință. 
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5. S-A AUDIAT:  

Raportorul A. Volentir a propus spre examinare și aprobare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

avertizarea concurentului electoral Partidul Politic „Uniunea Centristă din Republica Moldova” şi a 

candidatului independent la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova  dl Pleşca Valeriu pentru 

neprezentarea în termen a raportului privind fluxul mijloacelor  băneşti pe parcursul campaniei electorale 

pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014, la situaţia din 19 noiembrie 2014”: 

 

 „În temeiul art. 18, art. 38 alin (8) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 şi în 

conformitate cu Regulamentul  privind finanţarea campaniilor electorale şi a partidelor politice, aprobat 

prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3336 din 16 iulie 2010, cu modificările ulterioare, Comisia 

Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 

 

1. Se avertizează concurentul electoral Partidul Politic „Uniunea Centristă din Moldova” şi 

candidatul independent la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova dl Pleşca Valeriu pentru 

încălcarea art. 38 alin (8) din Codul electoral.  

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei 

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova”. 

 

AU LUAT CUVÎNTUL: 

Dl Șt. Urîtu: Propun ca punctul 1 să fie formulat altfel.  

Dl A. Volentir: În această formulă am aplicat sancțiunea sub formă de avertisment tuturor concurenților 

electorali care au avut abateri de la normă. 

Propunerea redacțională a dlui Șt. Urîtu este propusă votului. 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru __1__, Contra __ 1__, S-au abținut __ 7__.  

Propunerea redacțională nu este acceptată. 

 

REZULTATUL VOTĂRII proiectului propus de raportor: 

 

Pentru __6__, Contra __ 0__, S-au abținut __ 3__.  

S-A HOTĂRÎT: aprobarea proiectului în întregime.  

Hotărîrea nr. 3021 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți în ședință. 

 

6. S-A AUDIAT:  

Raportorul V. Gafton a propus spre examinare și aprobare proiectul de hotărîre pentru modificarea 

anexei la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2738 din 10 octombrie 2014 „Cu privire la 

înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului 

Liberal Reformator, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în 

Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanţe (trezorierul)”. 

  „În temeiul art. 18, art. 46 alin. (6) şi art. 80 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 

1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:      

 

 1. Anexa la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2738 din 10 octombrie 2014 „Cu privire la 

înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului 

Liberal Reformator, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în 
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Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanţe (trezorierul)”, se expune într-o nouă 

redacţie, conform anexei. 

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei 

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova”.        

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru __7__, Contra __ 0__, S-au abținut __ 2__.  

S-A HOTĂRÎT: aprobarea proiectului în întregime.  

Hotărîrea nr. 3022 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți în ședință. 

 

7. S-A AUDIAT:  

Raportorul Sv. Guțu a propus spre examinare și aprobare proiectul de hotărîre „Pentru modificarea 

anexei la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2739 din 10 octombrie 2014 „Cu privire la 

înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului 

Politic „Partidul Comunist Reformator din Moldova” şi a simbolului electoral”: 
 

„În temeiul art. 18, art. 46 alin. (6) şi art. 80 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 

1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:      

 

1. Anexa la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2739 din 10 octombrie 2014 „Cu privire la 

înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului 

Politic „Partidul Comunist Reformator din Moldova” se expune într-o nouă redacţie, conform anexei. 

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei 

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova”.     

 

REZULTATUL VOTĂRII: 
Pentru __6__, Contra __ 1__, S-au abținut __ 2__.   

S-A HOTĂRÎT: aprobarea proiectului în întregime.  

Hotărîrea nr. 3023 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți în ședință. 

 

Dl Vitalie Modrîngă – a ieșit din sala de ședințe. 

 

8. S-A AUDIAT:  

Raportorul A. Volentir a propus spre examinare și aprobare proiectul de hotărîre pentru modificarea 

anexei la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2741 din 10 octombrie 2014 „Cu privire la 

înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului 

Naţional Liberal, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în 

Comisia Electorală Centrală”: 

 „În temeiul art. 18, art. 26, art. 46, art. 75 şi art. 80 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 

1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:    

  

 1. Anexa la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2741 din 10 octombrie 2014 „Cu privire la 

înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului 

Naţional Liberal, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în 

Comisia Electorală Centrală” se modifică după cum urmează: 

- candidatul Ciobanu Vasile de la poziţia 75 se exclude; 
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- la poziţia 75 se include candidatul Blanovschi Ecaterina, poziţia 75 avînd următorul cuprins:  

„75. Blanovschi Ecaterina, F, 1970, mun. Chişinău, Partidul Naţional Liberal, profesoară, consilier, 

Partidul Naţional Liberal”. 

 Ordinea de plasare a candidaţilor pe lista Partidului Naţional Liberal va corespunde modificărilor 

operate prin prezenta hotărîre. 

 2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei 

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova”.     

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru __6__, Contra __ 0__, S-au abținut __ 1__.  

S-A HOTĂRÎT: aprobarea proiectului în întregime.  

Hotărîrea nr. 3024 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți în ședință. 

 

9. S-A AUDIAT:  

Raportorul A. Volentir (în locul dlui V. Moțarschi, pe motiv de absență) a propus spre examinare și 

aprobare proiectul de hotărîre pentru modificarea anexei la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2744 

din 10 octombrie 2014 „Cu privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul 

Republicii Moldova din partea Partidului Politic „Democraţia Acasă” şi a simbolului electoral”: 

 

„În conformitate cu art. 18, 26, 46 alin. (6) şi art. 80 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 

 

1. Anexa la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2744 din 10 octombrie 2014 „Cu privire la 

înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului 

Politic „Democraţia Acasă” şi a simbolului electoral” se modifică după cum urmează: 

1) candidaţii de la poziţiile 26. „Zatic Elena”, 36. „Cicani Vera”, 54. „Stasiuc Ioana” 66. 

„Cobzarenco Felicia”, 77. „Călugărean Andrian”, 78. „Costiuc Felicia”, 80. „Jardan-Botnaru Lucia”, 84. 

„Stoler Olga”, 86. „Butler Aliona”, 87. „Benderschi Petru” şi 88. „Guşan Constantin”, se exclud. 

2) candidaţii de la poziţiile 27 – 34 se transferă corespunzător la poziţiile 26 – 33; 

3) poziţia 34 va avea următorul cuprins: 

„34. Popovici Lia, F, 1981, mun. Chişinău, PPDA, economist-manager, Business şi administrarea 

afacerilor, profesor de discipline economice, Colegiul Naţional de Comerţ al Academiei de Studi 

Economice din Moldova” 

4) candidaţii de la poziţiile 37 – 40 se transferă corespunzător la poziţiile 36 – 39; 

5) poziţia 40 va avea următorul cuprins: 

„Raţă Nina, F, 1993, r-nul Hînceşti, s. Nemţeni, PPDA, Politologie şi relaţii sociale, studentă, 

Universitatea Liberă din Bruxelles, Belgia”; 

6) candidaţii de la poziţiile 42 – 52 se transferă corespunzător la poziţiile 43 – 53; 

7) poziţia 42 va avea următorul cuprins: 

„Manole Rodica, F, 1990, r-nul Cahul, s. Andruşul de Sus, PPDA, Business şi Administrarea 

Afacerilor, Turism şi Servicii hoteliere, manager vînzări, S.R.L. „INTERCANGAL”, or. Chişinău; 

8) candidaţii de la poziţiile 53, 55 – 57 se transferă corespunzător la poziţiile 55 – 58; 

9) poziţia 54 va avea următorul cuprins: 

„Tverdohleb Ala, F, 1977, or. Chişinău, PPDA, inginer în termoenergetică, lector universitar, 

Universitatea Tehnică din Moldova.” 

10) candidaţii de la poziţiile 58 – 59 se transferă corespunzător la poziţiile 60 – 61; 

11) poziţia 59 va avea următorul cuprins: 

“Sorochin Eugeniu, M, 1982, or. Chişinău, PPDA, Inginer în telecomunicaţii, mentenanţă şi 

managementul Managementul Reţelelor de telecomunicaţii” 

12) poziţia 62 va avea următorul cuprins: 



16 
 

„Luca Natalia, F, 1992, r-nul Ialoveni, s. Costeşti, PPDA, jurist, studentă, Universitarea de Stat din 

Moldova”;  

13) candidaţii de la poziţiile 60 – 65 şi 67 se transferă corespunzător la poziţiile 63 – 69; 

14) poziţia 70 va avea următorul cuprins 

„Moţpan Cristina, F, 1987, or. Străşeni, PPDA, Inginer-tehnolog în industria uşoară, tempora 

neangajată în cîmpul muncii; 

15) candidatul de la poziţia 68”Botnăraş Nina” se transferă pe poziţia 71; 

14) poziţia 72 va avea următorul cuprins: 

„Panuş Ecaterina, F, 1991, or. Chişinău, PPDA, administrator în administrarea afacerilor, studentă, 

Academia de Ştiinţe economice din Moldova; 

15) candidaţii de la poziţiile 69 – 70 se transferă corespunzător la poziţiile 73 – 74; 

16) poziţia 75 va avea următorul cuprins „ Ursachi Vitalii, M, 1990, r-nul Nisporeni, s. Ciuteşti, 

PPDA, stomatolog, tehnician dentar, student, Universitate de Stat de Medicină şi familie „ N. Testimiţanu” 

17) poziţia 76 va avea următorul cuprins: 

„Miroşnicenco Cristina, F, 1990, r-nul Teleneşti, s. Bogzeşti, PPDA, Finanţe şi Bănci, Magistru în 

Administarea Afacerilor, temporar neangajată în cîmpul muncii.” 

18) candidaţii de la poziţiile 71 – 76 se transferă corespunzător la poziţiile 77 – 82; 

19) poziţia 83 va avea următorul cuprins: 

„Cracea Sevastian, M, 1987, r-nul Ialoveni, s. Zîmbreni, PPDA, profesor de educaţie fizică, 

temporar neangajat în cîmpul muncii. 

20) candidaţii de la poziţiile 79, 81, 82, şi 83 se tranferă corespunzător cu poziţiile 84, 86, 87 şi 88. 

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei 

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova”. 

 
REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru __6__, Contra __ 0__, S-au abținut __ 2__.  

S-A HOTĂRÎT: aprobarea proiectului în întregime.  

Hotărîrea nr. 3025 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți în ședință. 

 

10. S-A AUDIAT:  

Raportorul A. Simionov a propus spre examinare și aprobare proiectul de hotărîre privind modificarea 

hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 2837 din 27 octombrie 2014  „Cu privire la înregistrarea 

candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Acţiunea 

Democratică şi a simbolului electoral”. 

 

„În temeiul art. 18, art. 26, art. 46, art. 75 şi art. 80 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:      

             

1. Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2837 din 27 octombrie 2014 „Cu privire la 

înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului 

Acţiunea Democratică” se modifică după cum urmează: 

1) la punctul 1, numărul „87” se înlocuieşte cu numărul „86”; 

2) în anexa la hotărîre: 

- candidatul Jalbă Marin de la poziţia 21 se exclude;    

- candidatul Cociorvă Sergiu se transferă de la poziţia 34 la poziţia 21;  

- candidaţii de la poziţiile 35 – 87 se transferă corespunzător la poziţiile 34 – 86.  

Ordinea de plasare a candidaţilor pe lista Partidului Acţiunea Democratică va corespunde 

modificărilor operate prin prezenta hotărîre. 

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei 

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova”.   
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REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru __7__, Contra __ 0__, S-au abținut __ 1__.  

 

Dl Vitalie Modrîngă – a revenit în sala de ședințe. Membri prezenți: 9 

S-A HOTĂRÎT: aprobarea proiectului în întregime.  

Hotărîrea nr. 3026 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți în ședință. 

  

Dl Alexandru Simionov – a părăsit ședința Comisiei. Membri prezenți: 8 

 

11. S-A AUDIAT:  

Raportorul A. Volentir a propus spre examinare și aprobare proiectul de hotărîre pentru modificarea 

anexei la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2737 din 10 octombrie 2014 „Cu privire la 

înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului 

Liberal Democrat din Moldova, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot 

consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanţe (trezorierul)”. 

„În temeiul art. 18, art. 46, art. 75 şi art. 80 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 

1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:      

 

1. Anexa la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2737 din 10 octombrie 2014 „Cu privire la 

înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului 

Liberal Democrat din Moldova, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot 

consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanţe (trezorierul)” se modifică 

după cum urmează: 

1) candidatul Grama Octavian de la poziţia 33 se transferă la poziţia 29; 

2) candidatul Handrabura Loretta de la poziţia 29 se transferă la poziţia 30; 

3) candidatul Fachira Nicolae de la poziţia 30 se transferă la poziţia 36; 

4) candidatul Vlah Petru de la poziţia 36 se transferă la poziţia 39; 

5) candidatul Ciobanu Ghenadie de la poziţia 39 se transferă la poziţia 38; 

6) candidatul Smirnov Ivan de la poziţia 38 se transferă la poziţia 38; 

7) candidatul Gudumac Ion de la poziţia 38 se transferă la poziţia 43; 

8) candidatul Bodarev Eugen de la poziţia 43 se transferă la poziţia 33; 

9) candidatul Antohi Ion de la poziţia 56 se transferă la poziţia 42, iar candidatul Bandalac Efimia 

de la poziţia 42 se transferă la poziţia 56; 

10) candidatul Ionaş Ivan de la poziţia 52 se exclude; 

11) poziţia 52 va avea următorul cuprins: 

 „52. Marcinschi Alexandru, M, 1968, mun. Chişinău, PLDM, temporar neangajat în cîmpul 

muncii”.  

Ordinea de plasare a candidaţilor pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova va corespunde 

modificărilor operate prin prezenta hotărîre. 

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei 

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova”.     
 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru __6__, Contra __ 1__, S-au abținut __ 1__.  
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S-A HOTĂRÎT: aprobarea proiectului în întregime.  

Hotărîrea nr. 3027 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți în ședință. 

  

Dl Eduard Răducan – a părăsit ședința Comisiei. Membri prezenți: 7 

 

12. S-A AUDIAT:  

Raportorul Șt. Urîtu a propus spre examinare și aprobare proiectul de hotărîre pentru modificarea 

anexei la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2889 din 06 noiembrie 2014 „Cu privire la 

înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului 

Politic Uniunea Centristă din Moldova, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de 

vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanţe (trezorierul)”. 

„În temeiul art. 18, 26, 46 alin. (6) şi art. 80 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 

1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 

1. Anexa la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2889 din 6 noiembrie „Cu privire la 

înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic 

„Uniunea Centristă din Moldova”, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot 

consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanţe (trezorierul)” se modifică după 

cum urmează: 

1. candidatul Rusu Cristina de la poziţia 51 se exclude; 

2. candidatul de la poziţia 15 „Alexeev Doina” se transferă la poziţia 51; 

3. candidatul de la poziţia 6 „Dercaci Ilie” se transferă la poziţia 15; 

4. candidatul de la poziţia 9 „Ipatieva Ludmila” se transferă la poziţia 6; 

5. candidatul de la poziţia 4 „Musteaţă Ion” se transferă la poziţia 9; 

6. candidatul de la poziţia 2 „Maximciuc Cristina” se transferă la poziţia 4; 

7. poziţia 2 va avea următorul cuprins: 

„2. Voloc Sergiu, M, 1983, r-nul Străşeni, s. Tătăreşti, PPUCM, actor, actor, Teatrul „Luceafărul”; 

8. candidatul de la poziţia 7 „Cîrja Claudia” se transferă la poziţia 12; 

9. candidatul de la poziţia 12 „Petrache Mihail” se transferă la poziţia 7. 

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale 

Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

 

AU LUAT CUVÎNTUL:  

Dl Șt. Urîtu: Dl S. Voloc, actor, a participat în mai multe clipuri motivaționale elaborate de CEC, iar acum 

figurează pe o listă de candidați. Nu e posibil să apară aici un conflict de interese? 

Dl I. Ciocan: La momentul filmării acelui spot publicitar, dl S. Voloc nu era afiliat politic. Fiind actor de 

profesie a fost contractat de compania selectată de către CEC.  

Dl V. Moțarschi: Pe viitor la filmarea spoturilor publicitare de acest gen propun să existe o clauză 

contractuală care să oblige persoanele care apar în spoturile elaborate de CEC să nu fie implicate politic în 

acel scrutin electoral. 

Dl I. Ciocan: Constituția garanteaza chiar și actorilor dreptul de a-și propune candidatura la un scrutin 

electoral. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru __6__, Contra __ 0__, S-au abținut __ 1__.  

S-A HOTĂRÎT: aprobarea proiectului în întregime.  

Hotărîrea nr. 3028 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți în ședință. 



19 
 

 

 

13. S-A AUDIAT:  

Raportorul V. Modrîngă a propus spre examinare și aprobare proiectul de hotărîre pentru modificarea 

anexei la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2871 din 3 noiembrie 2014 „Cu privire la înregistrarea 

candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic „Patrioţii 

Moldovei” şi a simbolului electoral”. 

„În temeiul art. 18, art. 46 alin. (6) şi art. 80 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 

1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:      

 

1. Anexa la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2871 din 3 noiembrie 2014 „Cu privire la 

înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului 

Politic „Patrioţii Moldovei” şi a simbolului electoral” se expune într-o nouă redacție, conform anexei. 

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei 

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova”.   

      

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru __6__, Contra __ 0__, S-au abținut __ 1__.  

S-A HOTĂRÎT: aprobarea proiectului în întregime.  

Hotărîrea nr. 3029 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți în ședință. 

 

14. S-A AUDIAT:  

Raportorul S. Guțu a propus spre examinare și aprobare proiectul „Cu privire la acreditarea 

observatorilor internaţionali din partea Ambasadei Republicii Polone în Republica Moldova în vederea 

monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 şi înregistrarea interpreţilor”. 

„În temeiul art. 18 şi 63 alin. (3) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 și în 

conformitate cu pct. 5 şi 15 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 h o t ă r ă ş t e: 

 

1. Se acreditează în calitate de observatori internaţionali 8 persoane din partea Ambasadei Republicii 

Polone în Republica Moldova la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014, conform anexei nr. 1.  

2. Se înregistrează 12 persoane în calitate de interpreți din partea Ambasadei Republicii Polone în 

Republica Moldova în cadrul alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014, conform anexei nr. 2. 

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, se publică pe site-ul oficial al Comisiei 

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu respectarea prevederilor Legii privind 

protecţia datelor cu caracter personal”. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru __6__, Contra __ 0__, S-au abținut __ 1__.  

S-A HOTĂRÎT: aprobarea proiectului în întregime.  

Hotărîrea nr. 3030 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți în ședință. 
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15. S-A AUDIAT:  

Raportorul S. Guțu a propus spre examinare și aprobare proiectul „Cu privire la acreditarea 

observatorilor internaţionali din partea Ambasadei Federaţiei Ruse în Republica Moldova în vederea 

monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014”. 

„În temeiul art. 18 şi 63 alin. (3) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 și în 

conformitate cu pct. 5 şi 15 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 h o t ă r ă ş t e: 

 

1. Se acreditează în calitate de observatori internaţionali patru persoane din partea Ambasadei 

Federației Ruse în Republica Moldova la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014, conform anexei.  

2. 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. 

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei 

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu respectarea prevederilor Legii privind 

protecţia datelor cu caracter personal”. 

 

AU LUAT CUVÎNTUL: 

Dl Șt. Urîtu către raportor: Cum este scris în demers:  Moldova sau Moldavia? 

Raportorul: Moldavia. 

Dl Șt. Urîtu: Propun să restituim acest document ambasadei, pe motiv că este adresat unui stat inexistent. 

Dl I. Ciocan: Constat că adresarea din demers este corectă, însă observația este relevantă.  

 

REZULTATUL VOTĂRII propunerii dlui Șt. Urîtu: 

Pentru __1__, Contra __ 2__, S-au abținut __ 4__.  

Propunerea respectivă nu are susținere. 

REZULTATUL VOTĂRII proiectului de bază: 

Pentru __5__, Contra __ 1__, S-au abținut __ 1__.  

S-A HOTĂRÎT: aprobarea proiectului în întregime.  

Hotărîrea nr. 3031 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți în ședință. 

 

16. S-A AUDIAT:  

Raportorul S. Guțu a propus spre examinare și aprobare proiectul „Cu privire la acreditarea 

observatorilor internaţionali din partea Asociaţiei „Center for Balkan Strategies” din România în vederea 

monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014”. 

„În temeiul art. 18 şi 63 alin. (3) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 și în 

conformitate cu pct. 5 şi 15 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 h o t ă r ă ş t e: 
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1. Se acreditează în calitate de observatori internaţionali șapte persoane din partea Asociaţiei „Center 

for Balkan Strategies” din România în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014, 

conform anexei.  

2. 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. 

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei 

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu respectarea prevederilor Legii privind 

protecţia datelor cu caracter personal”. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru __6__, Contra __ 0__, S-au abținut __ 1__.  

S-A HOTĂRÎT: aprobarea proiectului în întregime.  

Hotărîrea nr. 3032 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți în ședință. 

 

17. S-A AUDIAT:  

Raportorul S. Guțu a propus spre examinare și aprobare proiectul „Cu privire la acreditarea unui 

observator internaţional din partea Adunării Parlamentare a OSCE  în vederea monitorizării alegerilor 

parlamentare din 30 noiembrie 2014”. 

 

„În temeiul art. 18 şi 63 alin. (3) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 și în 

conformitate cu pct. 5 şi 15 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 h o t ă r ă ş t e: 

 

1. Se acreditează în calitate de observator internaţional dl Uglu Ali Kul Tigin (cetăţean al Republicii 

Turcia, paşaport nr. Z 00001104) din partea Adunării Parlamentare a OSCE în vederea monitorizării 

alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014.  

2. În activitatea sa persoana acreditată se va 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. 

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei 

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu respectarea prevederilor Legii privind 

protecţia datelor cu caracter personal”. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru __6__, Contra __ 0__, S-au abținut __ 1__.  

S-A HOTĂRÎT: aprobarea proiectului în întregime.  

Hotărîrea nr. 3033 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți în ședință. 

 

18. S-A AUDIAT:  

Raportorul S. Guțu a propus spre examinare și aprobare proiectul „Cu privire la modificarea 

hotărîrii nr. 2996 din 21 noiembrie 2014 „Cu privire la acreditarea observatorilor naţionali din partea 
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concurentului electoral Partidul Liberal în secţiile de votare constituite în afara Republicii Moldova în 

vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014”. 

„În temeiul  art. 18 şi 63 alin. (2) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 şi în 

conformitate cu pct. 5 şi 15 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 h o t ă r ă ş t e: 

 

1. Hotărîrea nr. 2996 din 21 noiembrie 2014 „Cu privire la acreditarea observatorilor naţionali din 

partea concurentului electoral Partidul Liberal în secţiile de votare constituite în afara Republicii Moldova 

în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014” se modifică după cum urmează: 

a) cifra „34” din primul alineat şi de la punctul 1 se substituie cu cifra „32”; 

b) poziţia 7 şi 8 din anexa „Lista persoanelor acreditate din partea concurentului electoral Partidul 

Liberal în secţiile de votare constituite în afara Republicii Moldova în vederea monitorizării alegerilor 

parlamentare din 30 noiembrie 2014” se exclud, iar poziţiile 9-34 devin 7-32. 

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei 

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu respectarea prevederilor Legii privind 

protecţia datelor cu caracter personal”. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru __6__, Contra __ 0__, S-au abținut __ 1__.  

S-A HOTĂRÎT: aprobarea proiectului în întregime.  

Hotărîrea nr. 3034 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți în ședință. 

 

19. S-A AUDIAT:  

Raportorul S. Guțu a propus spre examinare și aprobare proiectul „Cu privire la acreditarea 

observatorilor naţionali din partea concurentului electoral Partidul Liberal în secţiile de votare constituite 

în afara Republicii Moldova în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014”. 
 

„În temeiul   art. 18 şi 63 alin. (2) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 şi în 

conformitate cu 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 h o t ă r ă ş t e: 

 

1. Se acreditează 14 persoane (conform listei anexate) în calitate de observatori naţionali din partea 

concurentului electoral Partidul Liberal în secţiile de votare constituite în afara Republicii Moldova în 

vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014. 

  2. Acreditarea în cauză nu poate servi drept temei 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, se publică pe site-ul oficial al Comisiei 

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu respectarea prevederilor Legii privind 

protecţia datelor cu caracter personal”. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru __6__, Contra __ 0__, S-au abținut __ 1__.  
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S-A HOTĂRÎT: aprobarea proiectului în întregime.  

Hotărîrea nr. 3035 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți în ședință. 

 

20. S-A AUDIAT:  

Raportorul S. Guțu a propus spre examinare și aprobare proiectul  „Cu privire la acreditarea 

observatorilor naţionali din partea concurentului electoral Partidul Socialiştilor din Republica Moldova în 

secţiile de votare constituite în afara Republicii Moldova în vederea monitorizării alegerilor parlamentare 

din 30 noiembrie 2014”. 

“În temeiul   art. 18 şi 63 alin. (2) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 şi în 

conformitate cu 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 h o t ă r ă ş t e: 

 

1. Se acreditează 45 de persoane (conform listei anexate) în calitate de observatori naţionali din 

partea concurentului electoral Partidul Socialiştilor din Republica Moldova în secţiile de votare constituite 

în afara Republicii Moldova în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014. 

2. Acreditarea în cauză nu poate servi drept temei 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, se publică pe site-ul oficial al Comisiei 

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu respectarea prevederilor Legii privind 

protecţia datelor cu caracter personal”. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru __6__, Contra __ 0__, S-au abținut __ 1__.  

S-A HOTĂRÎT: aprobarea proiectului în întregime.  

Hotărîrea nr. 3036 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți în ședință. 

 

21. S-A AUDIAT:  

Raportorul S. Guțu a propus spre examinare și aprobare proiectul  „Cu privire la acreditarea 

observatorilor naţionali din partea concurentului electoral Blocul electoral „Alegerea Moldovei - Uniunea 

Vamală” în secţiile de votare constituite în afara Republicii Moldova în vederea monitorizării alegerilor 

parlamentare din 30 noiembrie 2014”. 

„În temeiul   art. 18 şi 63 alin. (2) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 şi în 

conformitate cu 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 h o t ă r ă ş t e: 

 

1. Se acreditează 3 persoane (conform listei anexate) în calitate de observatori naţionali din partea 

concurentului electoral Blocul electoral „Alegerea Moldovei - Uniunea Vamală” în secţiile de votare 

constituite în afara Republicii Moldova în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 

2014. 

  2. Acreditarea în cauză nu poate servi drept temei 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 
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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, se publică pe site-ul oficial al Comisiei 

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu respectarea prevederilor Legii privind 

protecţia datelor cu caracter personal”. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru __6__, Contra __ 0__, S-au abținut __ 1__.  

S-A HOTĂRÎT: aprobarea proiectului în întregime.  

Hotărîrea nr. 3037 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți în ședință. 

 

22. S-A AUDIAT:  

Raportorul S. Guțu a propus spre examinare și aprobare proiectul  „Cu privire la acreditarea 

observatorilor naţionali din partea Asociaţiei obşteşti Asociaţia pentru Apărarea Drepturilor Femeilor 

„FEMILIA” în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014”. 

 
„În temeiul art. 18 şi 63 alin. (4) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 şi în 

conformitate cu 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 h o t ă r ă ş t e: 

 

1. Se acreditează în calitate de observatori naţionali 18 persoane (conform listei anexate) din partea 

Asociaţiei obşteşti Asociaţia pentru Apărarea Drepturilor Femeilor „FEMILIA” în vederea monitorizării 

alegerilor parlamentare din data de 30 noiembrie 2014. 

2. 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. 

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei 

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu respectarea prevederilor Legii privind 

protecţia datelor cu caracter personal”. 

 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru __6__, Contra __ 0__, S-au abținut __ 1__.  

S-A HOTĂRÎT: aprobarea proiectului în întregime.  

Hotărîrea nr. 3038 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți în ședință. 

 

23. S-A AUDIAT:  

Raportorul S. Guțu a propus spre examinare și aprobare proiectul „Cu privire la acreditarea 

observatorilor naţionali din partea Asociaţiei obşteşti „Institutul pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale ale omului” în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014”. 

 

„În temeiul art. 18 şi 63 alin. (4) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 şi în 

conformitate cu pct. 5 din Regulamentul privind statutul observatorilor şi procedura de acreditare a acestora, 
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aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 332 din 24 octombrie 2006, Comisia Electorală 

Centrală h o t ă r ă ş t e: 

 

1. Se acreditează în calitate de observatori naţionali 51 de persoane (conform listei anexate) din 

partea Asociaţiei obşteşti „Institutul pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului” în 

vederea monitorizării alegerilor parlamentare din data de 30 noiembrie 2014. 

2. 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. 

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei 

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu respectarea prevederilor Legii privind 

protecţia datelor cu caracter personal”. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru __6__, Contra __ 0__, S-au abținut __1__.  

S-A HOTĂRÎT: aprobarea proiectului în întregime.  

Hotărîrea nr. 3039 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți în ședință. 

 

24. S-A AUDIAT:  

Raportorul S. Guțu a propus spre examinare și aprobare proiectul „Cu privire la acreditarea 

observatorilor naţionali din partea Asociaţiei obşteşti Asociaţia „MOTIVAŢIE” în vederea monitorizării 

alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014”.  

 

„În temeiul art. 18 şi 63 alin. (4) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 şi în 

conformitate cu 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 h o t ă r ă ş t e: 

 

1. Se acreditează în calitate de observatori naţionali 31 de persoane (conform listei anexate) din 

partea Asociaţiei obşteşti Asociaţia „MOTIVAŢIE” în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 

data de 30 noiembrie 2014. 

2. 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. 

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei 

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu respectarea prevederilor Legii 

privind protecţia datelor cu caracter personal”. 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru __6__, Contra __ 0__, S-au abținut __ 1__.  

S-A HOTĂRÎT: aprobarea proiectului în întregime.  

Hotărîrea nr. 3040 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți în ședință. 
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25. S-A AUDIAT:  

Raportorul S. Guțu a propus spre examinare și aprobare proiectul „Cu privire la acreditarea 

observatorilor naţionali din partea Asociaţiei obşteşti „Promo-LEX” în vederea monitorizării alegerilor 

parlamentare din 30 noiembrie 2014”. 

„În temeiul art. 18 şi 63 alin. (4) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 şi în 

conformitate cu 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 h o t ă r ă ş t e: 

 

1. Se acreditează în calitate de observatori naţionali 19 persoane (conform listei anexate) din partea 

Asociaţiei obşteşti „Promo-LEX”  în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din data de 30 noiembrie 

2014. 

2. 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. 

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei 

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu respectarea prevederilor Legii privind 

protecţia datelor cu caracter personal”. 

 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru __6__, Contra __ 0__, S-au abținut __ 1__.  

S-A HOTĂRÎT: aprobarea proiectului în întregime.  

Hotărîrea nr. 3041 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți în ședință. 

 

26. S-A AUDIAT:  

Raportorul A. Volentir a propus spre examinare și aprobare proiectul  „Cu privire la atribuirea 

unor mandate de consilier în Consiliul comunal Bălăbăneşti, raionul Criuleni”. 

 

„În temeiul art. 18 alin. (2) şi 133 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 

1997 şi în conformitate cu pct. 18 lit. c) şi 29 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi validare 

a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, 

Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 

 

1. Se ia act de vacanţa a două mandate de consilier în Consiliul comunal Bălăbăneşti. 

2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul comunal Bălăbăneşti, raionul Criuleni, 

candidaţilor supleanţi Dubău Liliana şi Şalgan Ion de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica 

Moldova. 

3. Se preavizează consilierii Dubău Liliana şi Şalgan Ion asupra obligaţiei de a respecta termenul 

de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia. 

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei 

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova”. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru __6__, Contra __ 0__, S-au abținut __ 1__.  
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S-A HOTĂRÎT: aprobarea proiectului în întregime.  

Hotărîrea nr. 3042 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți în ședință. 

 

27. S-A AUDIAT:  

Raportorul A. Volentir a propus spre examinare și aprobare proiectul  „Cu privire la atribuirea 

unor mandate de consilier în Consiliul comunal Şalvirii Vechi, raionul Drochia”. 

 

„În baza documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul de 

consilier în Consiliul comunal Şalvirii Vechi îi revine candidatului supleant Zaharco Alla de pe lista 

Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Drochia din 15 iunie 

2011.  

În temeiul art. 18 alin. (2) şi 133 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 

şi în conformitate cu pct. 18 lit. c) şi 29 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi validare a 

mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, 

Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 

 

1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul comunal Şalvirii Vechi. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Şalvirii Vechi, raionul Drochia, 

candidatului supleant Zaharco Alla de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Zaharco Alla asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30 de zile 

pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia. 

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei 

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova”. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru __6__, Contra __ 0__, S-au abținut __ 1__.  

S-A HOTĂRÎT: aprobarea proiectului în întregime.  

Hotărîrea nr. 3043 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți în ședință. 

 

28. S-A AUDIAT:  

Raportorul A. Volentir a propus spre examinare și aprobare proiectul  „Cu privire la atribuirea 

unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Fîrlădeni, raionul Hînceşti”. 

 

„În temeiul art. 18 alin. (2), 22 lit. u) şi 133 alin. (12) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 

noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul 

alesului local şi în conformitate cu pct. 23 şi 29 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi 

validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 

aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 

 

1. Se ridică, în legătură cu cererea de demisie, mandatul consilierului Andronic Elena aleasă pe 

lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Fîrlădeni. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Fîrlădeni, raionul Hînceşti, candidatului 

supleant Paraschiv Tatiana de pe lista Partidului Democrat din Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Paraschiv Tatiana asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30 de 

zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariţiei acesteia. 

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei 

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova”. 
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REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru __6__, Contra __ 0__, S-au abținut __ 1__.  

S-A HOTĂRÎT: aprobarea proiectului în întregime.  

Hotărîrea nr. 3044 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți în ședință. 

 

29. S-A AUDIAT:  

Raportorul A. Volentir a propus spre examinare și aprobare proiectul „Cu privire la atribuirea 

unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cairaclia, raionul Taraclia”. 

„În temeiul art. 18 alin. (2), 133 alin. (12) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, 

art. 5 alin.(2) lit. a) şi alin. (3) al Legii nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local şi în 

conformitate cu pct. 18 lit. c), 29 şi 30 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi validare a 

mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, 

Comisia Electorală Centrală  h o t ă r ă ş t e: 

 

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

       2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Cairaclia, raionul Taraclia, candidatului supleant 

Petrov Stepan de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova. 

        3. Se preavizează consilierul Petrov Stepan asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30 de zile 

pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariţiei acesteia. 

       4. Se atenţionează secretarul Consiliului sătesc Cairaclia asupra necesităţii respectării termenelor 

stabilite de pct. 30 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, 

aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013. 

        5. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale 

Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova”. 

 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru __6__, Contra __ 0__, S-au abținut __ 1__. 

S-A HOTĂRÎT: aprobarea proiectului în întregime.  

Hotărîrea nr. 3045 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți în ședință. 

 

30. S-A AUDIAT:  

Raportorul A. Volentir a propus spre examinare și aprobare proiectul „Cu privire la atribuirea 

unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Leuşeni, raionul Teleneşti”. 

 

„În temeiul art. 18 alin. (2), 22 lit. u) şi 133 alin. (12) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 

noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul 

alesului local şi în conformitate cu pct. 23 şi 29 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi 

validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 

aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 

 

1. Se ridică, în legătură cu cererea de demisie, mandatul consilierului Tudosan Mihail ales pe lista 

Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Leuşeni. 
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2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Leuşeni, raionul Teleneşti, candidatului 

supleant Catrinescu Petru de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Catrinescu Petru  asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30 de 

zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariţiei acesteia. 

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei 

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova”. 

  

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru __6__, Contra __ 0__, S-au abținut __ 1__.  

S-A HOTĂRÎT: aprobarea proiectului în întregime.  

Hotărîrea nr. 3046 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți în ședință. 

 

31. S-A AUDIAT:  

Raportorul A. Volentir a propus spre examinare și aprobare proiectul „Cu privire la atribuirea 

unor mandate de consilier în Consiliul orăşenesc Vulcăneşti, UTA Găgăuzia”. 

 

„În temeiul art. 18 alin. (2), 133 alin. (12) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, 

art. 5 alin.(2) lit.a) şi alin. (3) al Legii nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local şi în 

conformitate cu pct. 18 lit. c), 29 şi 30 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi validare a 

mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, 

Comisia Electorală Centrală  h o t ă r ă ş t e: 

 

       1. Se ia act de vacanţa a două mandate de consilier în Consiliul orăşenesc Vulcăneşti. 

       2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul orăşenesc Vulcăneşti, UTA Găgăuzia, candidaţilor 

supleanţi Creţu Valentina de pe lista Partidului Politic „Casa Noastră – Moldova” şi Piteli Iuri de pe lista 

Partidului Liberal Democrat din Moldova.  

        3. Se preavizează consilierii Creţu Valentina şi Piteli Iuri asupra obligaţiei de a respecta termenul de 

30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariţiei acesteia. 

       4. Se atenţionează secretarul Consiliului orăşenesc Vulcăneşti asupra necesităţii respectării termenelor 

stabilite de pct. 30 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, 

aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013. 

        5. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale 

Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova”. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru __6__, Contra __ 0__, S-au abținut __ 1__.  

S-A HOTĂRÎT: aprobarea proiectului în întregime.  

Hotărîrea nr. 3047 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți în ședință. 

 

32. S-A AUDIAT:  

Raportorul Șt. Urîtu a propus spre examinare și aprobare proiectul privind sesizarea viceprimarului 

comunei Grătiești, dl N. Duca, de pe data de 28 octombrie curent, înregistrată sub nr. AP/40, privind 

încălcările admise de primarul comunei Grătiești. 
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AU LUAT CUVÎNTUL: 

Dl V. Modrîngă către raportor: În temeiul cărui argument juridic considerați valabilă această examinare? 

Dl Șt. Urîtu răspunde: Articolul 69 din Codul electoral. 

Dl A.Volentir către raportor: Viceprimarul respectiv sesizează Comisia Electorală Centrală în calitate de 

ce? 

Dl Șt. Urîtu răspunde: În calitate de viceprimar. 

Dl A.Volentir către raportor: Viceprimarul este concurent la alegeri? Dar primarul? 

Dl Șt. Urîtu răspunde: Este primar, prin urmare își exercită această putere permanent. 

Dl V. Gafton către raportor: De ce viceprimarul nu a comunicat direct la poliție problema în cauză? 

Dl Șt. Urîtu răspunde: Nu am cercetat problema sub acest aspect. 

Dl V. Modrîngă: Propun să nu dăm curs acestui proiect, ci să anunțăm printr-o scrisoare autoritățile de 

rigoare. 

Dl A.Volentir: Evident că este vorba de un conflict între primar și viceprimar, conflict pe care viceprimarul 

încearcă să-l soluționeze prin intermediul CEC.   

Dl I. Ciocan: Niciunul dintre acești subiecți nu cad sub incidența art. 65 din Codul electoral. Sunt de acord 

cu propunerea dlui V. Modrîngă de a remite o scrisoare autorităților responsabile. 

Dl Șt. Urîtu: Resping invocările dlui A. Volentir. Nu dispunem de probe precum că ar fi conflict de interese 

în această situație. Documentul este din 28 octombrie și necesită aprobare urgentă. 

 

REZULTATUL VOTĂRII proiectului propus de dl Șt. Urîtu: 

Pentru __1__, Contra __ 5__, S-au abținut __ 1__. 

REZULTATUL VOTĂRII propunerii dlui V. Modrîngă de a răspunde în scris acestui demers: 

Pentru __5__, Contra __ 0__, S-au abținut __ 2__.  

Președintele de ședință a declarat ședința închisă. 

 

Președintele 

Comisiei Electorale Centrale                                                    Iurie CIOCAN 

  

Secretarul 

Comisiei Electorale Centrale                                                        Andrei VOLENTIR 
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