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PROCES-VERBAL nr. 227 

al şedinţei extraordinare 

din 22.11.2014, ora 15.00 

 

Statut şedinţă: deliberativă 

Preşedinte al şedinţei: dl Iurie Ciocan 

Secretar al şedinţei: dl Andrei Volentir 

 

Preşedintele de şedinţă a verificat cvorumul, a constatat prezenţa a 6 membri ai Comisiei, 

conform listei membrilor Comisiei prezenţi în şedinţă care se anexează la prezentul proces-

verbal. 

Preşedintele de şedinţă a declarat şedinţa deliberativă şi a anunţat că şedinţa este deschisă 

publicului interesat, după care a solicitat membrilor să facă propuneri la ordinea de zi ce conţine 

10 puncte.  

 

Nefiind înaintate propuneri de modificare sau completare a ordinii de zi şi întrebări pe marginea 

proiectului, președintele de ședință a supus votului proiectul ordinii de zi. 

 

ORDINEA DE ZI: 

 

1. Pentru modificarea anexei la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2743 din 10 octombrie 

2014  „Cu privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii 

Moldova din partea Blocului electoral „ALEGEREA MOLDOVEI – UNIUNEA VAMALĂ”, 

a simbolului electoral şi confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul)” 

Raportor: Andrei Volentir 

2. Cu privire la acreditarea observatorilor internaţionali din partea Consiliului Adunării 

Interparlamentare a Statelor-membre ale CSI în vederea monitorizării alegerilor parlamentare 

din 30 noiembrie 2014  

Raportor: Svetlana Guţu 

3. Cu privire la acreditarea experților electorali internaţionali din partea Autorității Electorale 

Permanente din România în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 

30 noiembrie 2014 

Raportor: Svetlana Guţu 

4. Cu privire la acreditarea observatorilor internaţionali din partea Asociaţiei Pro Democraţia 

Club Tîrgu Neamţ în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 

Raportor: Svetlana Guţu 

5. Cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Ambasadei Republicii 

Franceze în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 

30 noiembrie 2014 

Raportor: Svetlana Guţu 

6. Cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Ambasadei Republicii Letonia 

în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 

Raportor: Svetlana Guţu 
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7. Cu privire la acreditarea observatorilor naţionali din partea Asociaţiei obşteşti „Reprezentanţa 

în Moldova a National Democratic Institute din SUA” în vederea monitorizării alegerilor 

parlamentare din 30 noiembrie 2014 

Raportor: Svetlana Guţu 

8. Cu privire la acreditarea observatorilor naţionali din partea Asociaţiei obşteşti Institutul pentru 

Drepturile Omului din Moldova în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 

30 noiembrie 2014 

Raportor: Svetlana Guţu 

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

Liberal Reformator în secţiile de votare constituite în afara Republicii Moldova în vederea 

monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 

Raportor: Svetlana Guţu 

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

Democrat din Moldova în secţiile de votare constituite în afara Republicii Moldova în vederea 

monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 

Raportor: Svetlana Guţu 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____6____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___. 

 

Ordinea de zi cu 10 puncte a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenţi în 

şedinţă. 

 

Preşedintele de şedinţă a propus să se treacă la examinarea subiectelor înscrise pe ordinea de zi. 

 

1. S-A AUDIAT: 

Raportorul Andrei Volentir – a propus spre aprobare proiectul de hotărîre  „Pentru modificarea 

anexei la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2743 din 10 octombrie 2014  „Cu privire la 

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

Blocului electoral „ALEGEREA MOLDOVEI – UNIUNEA VAMALĂ”, a simbolului electoral 

şi confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul)”:  

 

„La 19 noiembrie 2014 Blocul electoral „ALEGEREA MOLDOVEI – UNIUNEA 

VAMALĂ” a depus la Comisia Electorală Centrală procesul-verbal nr. 6 al şedinţei din 19 

noiembrie 2014 a Consiliului Blocului electoral „ALEGEREA MOLDOVEI – UNIUNEA 

VAMALĂ”, prin care solicită modificarea listei de candidaţi. 

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. 2743 din 10 octombrie 2014 „Cu 

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

partea Blocului electoral „ALEGEREA MOLDOVEI – UNIUNEA VAMALĂ”, a simbolului 

electoral şi confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul)” se modifică după cum 

urmează: 

- candidatul de la poziţia 4 se transferă la poziţia 30, iar candidatul de la poziţia 30 se 

transferă la poziţia 4;  

- candidatul de la poziţia 5 se transferă la poziţia 65, iar candidatul de la poziţia 65 se 

transferă la poziţia 5.  

Ordinea de plasare a candidaţilor pe lista Blocului electoral „ALEGEREA MOLDOVEI – 

UNIUNEA VAMALĂ” 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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Preşedintele de şedinţă a solicitat să se înainteze propuneri şi întrebări pe marginea proiectului. 

Nefiind înaintate propuneri şi întrebări, preşedintele de şedinţă a supus votului propunerea de 

aprobare a proiectului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____6____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre în întregime. 

Hotărîrea nr. 3007 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenţi în şedinţă şi se 

anexează la prezentul proces-verbal.  

 

2. S-A AUDIAT: 

Raportorul Svetlana Guțu – a propus spre aprobare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

acreditarea observatorilor internaţionali din partea Consiliului Adunării Interparlamentare a 

Statelor-membre ale CSI în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 

2014”: 

 

„Consiliul Adunării Interparlamentare a Statelor-membre ale CSI a înaintat Comisiei 

Electorale Centrale un demers privind acreditarea a 24 persoane în calitate de observatori 

internaţionali 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 24 persoane din partea 

Consiliului Adunării Interparlamentare a Statelor-membre ale CSI 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”. 

Anexă 

la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale 

 nr.___ din 22 noiembrie 2014 

 

Lista 

persoanelor acreditate din partea Consiliului Adunării Interparlamentare a 

Statelor-membre ale CSI în vederea monitorizării alegerilor parlamentare 

din 30 noiembrie 2014 

 

Nr. 

d/o 
Numele Prenumele Pașaport Cetăţenia 

1. Avetisyan Vahram AK0442370 Republica Armenia 

2. Gladei Dmitrii 72 3940685 Federația Rusă  

3. Akimov Rashit N08091698 Republica Kazahstan 

4. Anisimova Iuliia 72 3627801 Federația Rusă 

5. Beketov Vadim 71 2642268 Federația Rusă 
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6. Glebova Liubov 10№0118865 Federația Rusă 

7. Grigoryan Hrant AD0004952 Republica Armenia 

8. Jafarov Aydin D0008698 Republica Azerbaidjan 

9. Zhuk Denis 72 1282965 Federația Rusă 

10. Imamaliyev Elman P3382143 Republica Azerbaidjan 

11. Kolos Anatolii EK437763 Ucraina 

12. Koniukhov Stanislav 71 8724943 Federația Rusă 

13. Kuleba Aleh MP1752418 Republica Belarus 

14. Likhachev Vasily 10№0114915 Federația Rusă 

15. Malinina Svetlana 71 5297151 Federația Rusă 

16. Marukyan Edmon AD0005526 Republica Armenia 

17. Nesterova Nadezhda DP0000851 Republica Kazahstan 

18. Rahimzade Arif D0007690 Republica Azerbaidjan 

19. Samadov Shakarbek 000000095 Republica Tadjikistan 

20. Selyutin Maksimillian 73 6291194 Federația Rusă 

21. Soroko Svetlana DP0008612 Republica Belarus 

22. Tolokontsev Sergey 51№3382397 Federația Rusă 

23. Yusifov Ramzi P3766408 Republica Azerbaidjan 

24. Chilingaryan Hayk AD0005676 Republica Armenia 

 

Preşedintele de şedinţă a solicitat să se înainteze propuneri şi întrebări pe marginea proiectului. 

Nefiind înaintate propuneri şi întrebări, preşedintele de şedinţă a supus votului propunerea de 

aprobare a proiectului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____6____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre în întregime. 

Hotărîrea nr. 3008 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenţi în şedinţă şi se 

anexează la prezentul proces-verbal.  

 

3. S-A AUDIAT: 

Raportorul Svetlana Guțu – a propus spre aprobare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

acreditarea experților electorali internaţionali din partea Autorității Electorale Permanente din 

România în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014": 

 

„Autoritatea Electorală Permanentă din România a înaintat Comisiei Electorale Centrale 

un demers privind acreditarea a trei persoane în calitate de experți electorali internaţionali 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 experți electorali internaţionali 3 persoane din partea 

Autorității Electorale Permanente din România la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014, 

conform anexei. 

2. În activitatea lor persoanele acreditate se vor călăuzi de Constituţia Republicii 

Moldova, Codul electoral şi Regulamentul privind statutul observatorilor şi procedura de 

acreditare a acestora, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 332 din 24 

octombrie 2006, precum şi de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte. 
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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”. 

Anexă 

la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale  

nr. __ din 22 noiembrie 2014 

 

Lista 

persoanelor acreditate din partea Autorității Electorale Permanente din România în 

vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 

 

Nr. 

d/o 
Numele Prenumele Pașaport Cetăţenia 

1. Amzoi  Nicolae 14155071 România 

2. Vilău Lidia 052669460 România 

3. Grigore Nicoleta-Gabriela 015222909 România 

 

Preşedintele de şedinţă a solicitat să se înainteze propuneri şi întrebări pe marginea proiectului. 

Nefiind înaintate propuneri şi întrebări, preşedintele de şedinţă a supus votului propunerea de 

aprobare a proiectului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____6____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre în întregime. 

Hotărîrea nr. 3009 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenţi în şedinţă şi se 

anexează la prezentul proces-verbal. 

 

4. S-A AUDIAT: 

Raportorul Svetlana Guțu – a propus spre aprobare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

acreditarea observatorilor internaţionali din partea Asociaţiei Pro Democraţia Club Tîrgu Neamţ 

în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014”: 

 

„Asociaţia Pro Democraţia Club Tîrgu Neamţ a înaintat Comisiei Electorale Centrale un 

demers privind acreditarea a cinci persoane în calitate de observatori internaţionali în vederea 

monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014. 

Asociaţia Pro Democraţia Club Tîrgu Neamţ este o asociaţie calificată ce se ocupă, 

conform statutului ei, de apărarea drepturilor omului şi a valorilor democratice. 

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 cinci persoane din partea 

Asociaţiei Pro Democraţia Club Tîrgu Neamţ 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. 
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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”. 

Anexă 

la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale  

nr.___ din 22 noiembrie 2014 

 

Lista 

persoanelor acreditate din partea organizaţiei Asociaţiei Pro Democraţia Club Tîrgu 

Neamţ în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 

 

Nr. 

d/o 
Numele Prenumele Pașaport Cetăţenia 

1. Balan Emanuel 050033331 România 

2. Bălan Simona Elena 051973976 România 

3. Teodorescu Valentin Cezar 14496086 România 

4. Luca Roxana-Mihaela 086660522 România 

5. Anegroaei Nicolae Florin 051847984 România 

 

Preşedintele de şedinţă a solicitat să se înainteze propuneri şi întrebări pe marginea proiectului. 

Nefiind înaintate propuneri şi întrebări, preşedintele de şedinţă a supus votului propunerea de 

aprobare a proiectului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____6____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre în întregime. 

Hotărîrea nr. 3010 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenţi în şedinţă şi se 

anexează la prezentul proces-verbal. 

 

5. S-A AUDIAT: 

Raportorul Svetlana Guțu – a propus spre aprobare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

acreditarea observatorilor internaționali din partea Ambasadei Republicii Franceze în Republica 

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

 

„Ambasada Republicii Franceze în Republica Moldova a înaintat Comisiei Electorale 

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

Ambasadei Republicii Franceze în Republica Moldova 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 şi Regulamentul privind statutul observatorilor şi procedura de 

acreditare a acestora, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 332 din 24 

octombrie 2006, precum şi de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte. 
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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”.   

Anexă 

la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale 

nr.___ din 22 noiembrie 2014 

 

Lista 

persoanelor acreditate din partea Ambasadei Republicii Franceze în Republica Moldova în 

vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 

 

Nr. 

d/o 
Numele Prenumele Pașaport Cetăţenia 

1. Vagogne Pascal Marie 13CD06731 Republica Franceză 

2. Petit Jeremie 05CD14171 Republica Franceză 

3. Etinof Bernard 13ZZ00193 Republica Franceză 

4. Lambert Veronique 13ZZ06293 Republica Franceză 

5. Vergne Philippe 13CD03146 Republica Franceză 

 

Preşedintele de şedinţă a solicitat să se înainteze propuneri şi întrebări pe marginea proiectului. 

Nefiind înaintate propuneri şi întrebări, preşedintele de şedinţă a supus votului propunerea de 

aprobare a proiectului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____6____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre în întregime. 

Hotărîrea nr. 3011 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenţi în şedinţă şi se 

anexează la prezentul proces-verbal. 

 

6. S-A AUDIAT: 

Raportorul Svetlana Guțu – a propus spre aprobare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

acreditarea observatorilor internaționali din partea Ambasadei Republicii Letonia în Republica 

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

 

„Ambasada Republicii Letonia în Republica Moldova a înaintat Comisiei Electorale 

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

Ambasadei Republicii Letonia în Republica Moldova 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 şi Regulamentul privind statutul observatorilor şi procedura de 

acreditare a acestora, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 332 din 24 

octombrie 2006, precum şi de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte. 
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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”. 

Anexă 

la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale  

nr.___ din 22 noiembrie 2014 

 

Lista 

persoanelor acreditate din partea Ambasadei Republicii Letonia în Republica Moldova 

în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 

 

Nr. 

d/o 
Numele Prenumele Pașaport Cetăţenia 

1. Nirka Dace LV4801554 Republica Letonia 

2. Dobele Vita LD3001745 Republica Letonia 

 

Preşedintele de şedinţă a solicitat să se înainteze propuneri şi întrebări pe marginea proiectului. 

Nefiind înaintate propuneri și întrebări, preşedintele de şedinţă a supus votului propunerea de 

aprobare a proiectului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____6____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre în întregime. 

Hotărîrea nr. 3012 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenţi în şedinţă şi se 

anexează la prezentul proces-verbal. 

 

7. S-A AUDIAT: 

Raportorul Svetlana Guțu – a propus spre aprobare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

acreditarea observatorilor naţionali din partea Asociaţiei obşteşti „Reprezentanţa în Moldova a 

National Democratic Institute din SUA” în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 

noiembrie 2014”:   

   

„Asociaţia obştească „Reprezentanţa în Moldova a National Democratic Institute din 

SUA” a înaintat Comisiei Electorale Centrale un demers privind acreditarea a 14 persoane în 

calitate de observatori naţionali pentru monitorizarea alegerilor parlamentare din data de 30 

noiembrie 2014. 

Asociaţia obştească „Reprezentanţa în Moldova a National Democratic Institute din 

SUA” este o asociaţie calificată ce se ocupă, conform statutului ei, de apărarea drepturilor 

omului şi a valorilor democratice. 

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 14 persoane (conform listei anexate) 

din partea Asociaţiei obşteşti „Reprezentanţa în Moldova a National Democratic Institute din 

SUA” 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. 



9/17 

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”. 

Anexă 

la hotărîrea Comisei Electorale Centrale 

 nr. __ din 22 noiembrie  2014 

 

Lista 

persoanelor acreditate din partea Asociaţiei obşteşti „Reprezentanţa în Moldova a National 

Democratic Institute din SUA” în calitate de observatori naţionali 

pentru monitorizarea alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 

 

Nr. 

d/o 
Numele, prenumele 

Seria, numărul actului de 

identitate 

1. Rusanovschi Andrei A34090955 

2. Bounegru Eva-Victoria B01008791 

3. Nuţa Cătălina B01024203 

4. Gavriliuc Marin A48076432 

5. Panici Andrei A02145730 

6. Jemna Stela A02170602 

7. Cernăuţanu  Polina A88080175 

8. Susarenco Anna B42015198 

9. Catan Mihail A42211990 

10. Ciobanu Vlada B01027679 

11. Cebotari Serghei A02144353 

12. Strah Andrei A88079567 

13. Valcov Vasile A48169517 

14. Cemîrtan Ana B01050175 

 

Preşedintele de şedinţă a solicitat să se înainteze propuneri şi întrebări pe marginea proiectului. 

  

AU LUAT CUVÎNTUL: 

Dl Ștefan Urîtu – s-a interesat dacă asociaţia obştească în cauză este o asociație înregistrată în 

Republica Moldova.  

Raportorul, dna Svetlana Guțu – a confirmat acest fapt. 

Dl Ștefan Urîtu – a întrebat dacă sunt anexate la materialele proiectului documentele respective. 

Raportorul, dna Svetlana Guțu – a confirmat faptul că documentele privind statutul asociației 

și alte documente confirmative sunt anexate la dosar. 

 

Nefiind înaintate alte întrebări pe marginea proiectului de hotărîre, preşedintele de şedinţă a 

supus votului propunerea de aprobare a proiectului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____6____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre în întregime. 
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Hotărîrea nr. 3013 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenţi în şedinţă şi se 

anexează la prezentul proces-verbal. 

 

Dl Alexandru Simionov s-a alăturat ședinței CEC (membri prezenţi  – 7) 

 

8. S-A AUDIAT: 

Raportorul Svetlana Guțu – a propus spre aprobare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

acreditarea observatorilor naţionali din partea Asociaţiei obşteşti Institutul pentru Drepturile 

Omului din Moldova în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014”:   

   

„Asociaţia obştească Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova a înaintat Comisiei 

Electorale Centrale un demers privind acreditarea a 4 persoane în calitate de observatori naţionali 

pentru monitorizarea alegerilor parlamentare din data de 30 noiembrie 2014. 

Asociaţia obştească Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova este o asociaţie 

calificată ce se ocupă, conform statutului ei, de apărarea drepturilor omului şi a valorilor 

democratice. 

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 4 persoane (conform listei anexate) 

din partea Asociaţiei obşteşti Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova 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”. 

Anexă 

la hotărîrea Comisei Electorale Centrale 

 nr. __ din 22 noiembrie  2014 

 

Lista 

persoanelor acreditate din partea Asociaţiei obşteşti Institutul pentru Drepturile Omului 

din Moldova în calitate de observatori naţionali pentru monitorizarea alegerilor 

parlamentare din 30 noiembrie 2014 

 

Nr. 

d/o 
Numele, prenumele 

Seria, numărul actului 

de identitate 

1. Nicoară Radu  A88062854 

2. Mardari Natalia A89025269 

3. Doronceanu Olesea A01108038 

4. Lungu Andrei A48122229 

 

Preşedintele de şedinţă a solicitat să se înainteze propuneri şi întrebări pe marginea proiectului. 
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Nefiind înaintate propuneri la proiect, preşedintele de şedinţă a supus votului propunerea de 

aprobare a proiectului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre în întregime. 

Hotărîrea nr. 3014 a fost aprobată cu votul unanim al  membrilor prezenţi în şedinţă şi se 

anexează la prezentul proces-verbal. 

 

9. S-A AUDIAT: 

Raportorul Svetlana Guțu – a propus spre aprobare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

acreditarea observatorilor naţionali din partea concurentului electoral Partidul Liberal 

Reformator în secţiile de votare constituite în afara Republicii Moldova în vederea monitorizării 

alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014”:   

   

„Concurentul electoral Partidul Liberal Reformator  a înaintat Comisiei Electorale 

Centrale un demers privind acreditarea a 13 persoane în calitate de observatori naţionali în 

secţiile de votare constituite în afara Republicii Moldova pentru monitorizarea alegerilor 

parlamentare din data de 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 13 persoane (conform listei anexate) în calitate de observatori naţionali 

din partea concurentului electoral Partidul Liberal Reformator 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”. 

Anexă 

la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale 

 nr. __ din 22 noiembrie  2014 

 

Lista 

persoanelor acreditate din partea concurentului electoral Partidul Liberal Reformator 

în secţiile de votare constituite în afara Republicii Moldova 

în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 

 

Nr. 

d/o 
Numele, prenumele 

Seria, numărul actului 

de identitate 
Secţia de votare 

1. Josan Radu  B0154103 
nr. 314, or. Bologna,  

Republica Italiană 
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2. Verdeş Vera B0655910 
nr. 315, or. Padova, Republica 

Italiană  

3. Roşca Tatiana B0245312 
nr. 318, or. Torino, Republica 

Italiană  

4. Lungu Aliona A2761769 
nr. 321, or. Parma, Republica 

Italiană  

5. Şevcenco Lucia  B0865767 
nr. 323, or. Milano, Republica 

Italiană 

6. Berlinschi Ion B0717000 
nr. 325, or. Brescia, Republica 

Italiană  

7. Mitrofan Olga A2784515 
nr. 326, or. Treviso,  

Republica Italiană 

8. Ciobu Diana B0480820 
nr. 332, or. Modena, 

Republica Italiană 

9. Badaşco Diana B1668204 nr. 346, or. Galaţi, România  

10. Irimca Nadejda B1155954 nr. 352, or. Suceava, România 

11. Omarov Eugeniu B1137376 
nr. 362, or. Lisabona, 

Republica Portugheză 

12. Grecu Eduard B0239399 
nr. 383, or. Villeneuve-Saint-

Georges, Republica Franceză 

13. Beril Tudor B1488946 
nr. 386, or. Berlin, Republica 

Federală Germania 

 

Preşedintele de şedinţă a solicitat să se înainteze propuneri şi întrebări pe marginea proiectului. 

Nefiind înaintate propuneri și întrebări, preşedintele de şedinţă a supus votului propunerea de 

aprobare a proiectului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre în întregime. 

Hotărîrea nr. 3015 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenţi în şedinţă şi se 

anexează la prezentul proces-verbal. 

 

10. S-A AUDIAT: 

Raportorul Svetlana Guțu – a propus spre aprobare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

acreditarea observatorilor naţionali din partea concurentului electoral Partidul Democrat din 

Moldova în secţiile de votare constituite în afara Republicii Moldova, în vederea monitorizării 

alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014”:   

   

„Concurentul electoral Partidul Democrat din Moldova a înaintat Comisiei Electorale 

Centrale un demers privind acreditarea a 39 de persoane în calitate de observator naţional în 

secţiile de votare constituite în afara Republicii Moldova, pentru monitorizarea alegerilor 

parlamentare din data de 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 
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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 39 de persoane (conform listei anexate) în calitate de observatori 

naţionali din partea concurentului electoral Partidul Democrat din 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 sa 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”. 

Anexă 

la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale 

 nr. _____ din 22 noiembrie  2014 

 

Lista 

persoanelor acreditate din partea concurentului electoral Partidul Democrat din Moldova 

în secţiile de votare constituite în afara Republicii Moldova, în vederea monitorizării 

alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 

 

Nr. 

d/o 
Numele, prenumele 

Seria, numărul 

actului de identitate 
Secţia de votare 

1. Creciun Ruslan AA0008303 
nr. 311, or. Roma,  

Republica Italiană 

2. Gonţa Victoria  A2508836 
nr. 313, or. Ancona,  

Republica Italiană 

3. Druţă Leonid A2913145 
nr. 315, or. Padova, 

Republica Italiană  

4. Dopira Diana B0126270 
nr. 318, or. Torino, Republica 

Italiană 

5. Rusulenco Alexandru A2901927 
nr. 320, or. Verona, 

Republica Italiană 

6. Postolachi Mihail A3537685 
nr. 321, or. Parma, Republica 

Italiană 

7. Pascal Lidia  A2329929 
nr. 324, or. Trento,  

Republica Italiană 

8. 
Palamarciuc Valentina 

 
A3538349 

nr. 325, or. Brescia, 

Republica Italiană 

9. Vicol Sergiu A3745540 
nr. 327,or. Bergamo, 

Republica Italiană 

10. Zmeu Veronica B0170326 
nr. 328 or. Firenze, Republica 

Italiană 
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11. Ianeţ Tatiana B0075497 
nr. 330, or. Pesaro-Urbino, 

Republica Italiană 

12. Ciochină Tudor B0068250 
nr. 331, or. Terni, Republica 

Italiană  

13. Bogdan Veaceslav A2648207 
nr. 333, or. Udine,  

Republica Italiană 

14. Crăciun Ştefan B1597548 
nr. 334, or. Vicenza,  

Republica Italiană 

15. Antoci Maxim B1702130 

nr. 335, or. Londra, Regatul 

Unit al Marii Britanii şi al 

Irlandei de Nord 

16. Ududovici Dragoş B1402714 

nr. 336, Londra-Stratford, 

Regatul Unit al Marii Britanii 

şi al Irlandei de Nord 

17. Ivasiuc Diana B0517125 
nr. 338, or. Dublin, Republica 

Irlanda  

18. Janău Mariana A02183356 
nr. 345, mun. Iaşi,  

România 

19. Mihai Adelina B1369843 
nr. 347, or. Timişoara,  

România 

20. Moroşan Veronica B1669776 
nr. 348, or. Braşov,  

România 

21. Ţîbîrnă Tamara B12828/51 
nr. 352, or. Suceava,  

România 

22. Carpacean Vasile B0817924 
nr. 362, or. Lisabona, 

Republica Portugheză 

23. Damaschin Iurie  B0714872 
nr. 367, or. Moscova, 

Federaţia Rusă 

24. Curmei Valeriu A2755388 
nr. 369, or. Sankt-Petersburg, 

Federaţia Rusă 

25. Şişianu Ala B0923591 
nr. 372, or. Viena, Republica 

Austria 

26. Gurdoglo Vitalii B0456896 
nr. 373, or. Sofia, Republica 

Bulgaria 

27. Nastas Dumitru B0207694 
nr. 375, or. Madrid,  

Regatul Spaniei  

28. Nastas Valentin B0366493 
nr. 376, or. Barcelona, 

Regatul Spaniei  

29. Banari Mihail B0224206 
nr. 377, or. Santander, 

Regatul Spaniei  

30. Nastas Anatolie  B0227056 
nr. 378, or. Malaga,  

Regatul Spaniei  

31. Dumitraş Eugenia A2380488 nr. 380, or. Atena, Republica 
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Elenă 

32. Cotruţa Grigore B0035426 
nr. 381, or. Paris, Republica 

Franceză 

33. Guţu Sergiu A3333662 
nr. 381, or. Strasbourg, 

Republica Franceză 

34. Doroş Valeriu B1378469 
nr. 383, or. Villeneuve-Saint-

Georges, Republica Franceză 

35. Ababii Vadim A2745365 
nr. 384, or. Montreuil, 

Republica Franceză 

36. Procopciuc Maxim B0179615 
nr. 386, or. Berlin, Republica 

Federală Germania 

37. Negru Eduard  A2661135 
nr. 387, or. Frankfurt, 

Republica Federală Germania 

38. Andriuţă Jana B0726801 
nr. 393, or. Bruxelles, 

Regatul Belgiei 

39. Stratan Violeta A2961722 
nr. 401, or. Istanbul, 

Republica Turcia   

 

Preşedintele de şedinţă a solicitat să se înainteze propuneri şi întrebări pe marginea proiectului. 

 

AU LUAT CUVINTUL: 

Dl Ștefan Urîtu – a întrebat cîte persoane se acreditează. 

Raportorul, dna Svetlana Guțu – a răspuns că 39 de persoane. 

 

Nefiind înaintate alte întrebări pe marginea proiectului de hotărîre, preşedintele de şedinţă a 

supus votului propunerea de aprobare a proiectului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre în întregime. 

Hotărîrea nr. 3016 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenţi în şedinţă şi se 

anexează la prezentul proces-verbal. 

 

Preşedintele de şedinţă a constatat că ordinea de zi a fost epuizată şi a declarat şedinţa închisă. 

 

 

Preşedintele şedinţei 

 

 

Iurie CIOCAN 

Secretarul şedinţei Andrei VOLENTIR 

 

 

 

 

 
Ex.: Iana Cozîriuc 

Tel.: 022-232-258 


