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PROCES-VERBAL nr. 203 

al şedinţei extraordinare 

din 15.10.2014, ora 15.00 

 

Statut şedinţă: deliberativă 

Preşedinte al şedinţei: dl Iurie Ciocan 

Secretar al şedinţei: dl Andrei Volentir 

 

Preşedintele de şedinţă a constatat prezenţa la începutul şedinţei a 9 membri ai Comisiei. A 

declarat şedinţa deliberativă şi deschisă publicului interesat. Lista membrilor Comisiei prezenţi în 

şedinţă se anexează la prezentul proces-verbal. 

Preşedintele de şedinţă a solicitat membrilor să facă propuneri la ordinea de zi ce conţine 17 

puncte. 

A. Volentir – A propus amînarea examinării punctului 2 „Cu privire la contestaţia nr. CEC-9/398 

din 10 octombrie 2014 a  Partidului Liberal Democrat din Moldova”, pentru care a fost numit 

raportor, deoarece au venit suplimentar nişte documente de la partea contestată şi ele trebuie 

examinate.  

V. Moţarschi – A întrebat dacă CEC se încadrează în termenul de 5 zile în care trebuie examinată 

contestaţia, în cazul în care se amînă examinarea acestei chestiuni. 

A. Volentir – A menţionat că examinarea acestei chestiuni a început deja, doar că dezbaterile 

asupra ei vor începe la şedinţa următoare şi acest termen poate fi invocat de contestatar, dar 

contestatarul nu invocă această problemă. 

I. Ciocan – A precizat că referinţa din partea părţii acţiunile căreia au fost contestate a intrat în 

Comisie cu o oră înainte de şedinţă, în format electronic, a fost distribuită pentru examinare 

raportorului şi în Direcţia juridică. Este justificată propunerea raportorului în cazul de faţă. 

E. Răducan – A solicitat să ia cunoştinţă de referinţa depusă. 

I. Ciocan – A menţionat că membrii CEC au acces la toate documentele şi pot lua cunoştinţă de 

ele dacă doresc. După care a solicitat să se înainteze alte propuneri la ordinea de zi, dacă sînt. 

Nefiind înaintate alte propuneri, a supus votului proiectul ordinii de zi cu 16 puncte: 

 

ORDINEA DE ZI: 

 

1. Cu privire la demersul Asociaţiei Obşteşti ”Moldova Tînără” privind acreditarea 

observatorilor naţionali pentru monitorizarea alegerilor parlamentare din 

30 noiembrie 2014 

Raportor: Vasile Gafton 

2. Cu privire la contestaţia nr. CEC 7/8743 din 13 octombrie 2014 a domnului Nicolae 

Raileanu, reprezentantul cu drept de vot consultativ a Partidului Politic Mişcarea Populară 

Antimafie în Comisia Electorală Centrală  

Raportor: Andrei Volentir 

3. Cu privire la abrogarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 943 din 1 martie 2005 

Raportor:Andrei Volentir 

4. Cu privire la degrevarea de atribuţiile de la locul de muncă permanent şi convocarea unor 

membri ai consiliilor electorale de circumscripţie de nivelul doi pentru organizarea şi 

desfăşurarea alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014  

Raportor: Iurie Ciocan 
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5. Cu privire la confirmarea persoanei  responsabile de finanţe (trezorierul) din partea 

Partidului Politic Partidul Popular din Republica Moldova pe perioada campaniei 

electorale pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 

Raportor: Iurie Ciocan 

6. Cu privire la confirmarea persoanei  responsabile de finanţe (trezorierul) din partea 

Partidului Politic „Partidul Forţa Poporului” pe perioada campaniei electorale pentru 

alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 

Raportor: Alexandru Simionov 

7. Pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 2736 din 10 octombrie 2014 

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

Moldova din partea Partidului Politic „Partidul Forţa Poporului” a simbolului electoral şi 

confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală 

Raportor: Alexandru Simionov 

8. Cu privire la confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia 

Electorală Centrală şi persoanei  responsabile de finanţe (trezorierul) din partea Partidului 

Politic „Partidul Comunist Reformator din Moldova” pe perioada campaniei electorale 

pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014  

Raportor: Svetlana Guţu 

9. Pentru modificarea anexei la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2747 din 

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

Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Liberal, a simbolului electoral şi 

confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală” 

Raportor: Alexandru Simionov 

10. Pentru completarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 2708 din 10 octombrie 2014 

„Cu privire la constituirea Consiliului electoral de circumscripţie electorală 

raională Cimişlia nr. 11”  

Raportor: Eduard Răducan 

11. Pentru completarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 2712 din 10 octombrie 2014 

„Cu privire la constituirea Consiliului electoral de circumscripţie electorală raională 

Dubăsari nr. 15” 

Raportor: Alexandru Simionov 

12. Pentru modificarea şi completarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 2732 din 

10 octombrie 2014 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral de circumscripţie 

electorală raională Ungheni nr. 35”  

Raportor: Vitalie Modrîngă 

13. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Chioselia Mare, raionul 

Cahul 

Raportor: Andrei Volentir 

14. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Suruceni, raionul 

Ialoveni 

Raportor: Andrei Volentir 

15. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Horodişte, raionul 

Rîşcani 

Raportor: Andrei Volentir 

16. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Parcani, raionul 

Soroca 

Raportor: Andrei Volentir 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____8____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___1___. 

 

Ordinea de zi ce conţine 16 puncte a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor CEC. 



3/26 

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

 

1. S-A AUDIAT: 

Raportorul Vasile Gafton – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

demersul Asociaţiei obşteşti „Moldova Tînără” privind acreditarea observatorilor naţionali în 

vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014”: 

„La data de 9 octombrie 2014 Asociaţia obştească „Moldova Tînără” a înaintat Comisiei 

Electorale Centrale un demers, înregistrat la Comisie sub nr. CEC 7/8696, privind acreditarea a 10 

persoane în calitate de observatori naţionali pentru monitorizarea alegerilor parlamentare din data 

de 30 noiembrie 2014. 

În urma verificării documentelor prezentate, s-a constatat că la data prezentării 

documentelor la Comisie copia de pe extrasul din Registrul de Stat al Organizaţiilor necomerciale 

era deja expirată, fiind datată cu 4 aprilie 2014. Conform pct. 9 din Regulamentul privind statutul 

observatorilor şi procedura de acreditare a acestora, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale 

Centrale nr. 332 din 24 octombrie 2006, organizaţiile obşteşti naţionale vor prezenta şi copia de pe 

extrasul din Registrul de Stat al Organizaţiilor necomerciale eliberat cu cel mult 6 luni pină la 

momentul prezentării. Astfel, copia de pe extras prezentată de Asociaţia obştească „Moldova 

Tînără” nu mai este valabilă.  

Totodată, la alegerile locale generale din 19 iunie 2011 Comisia Electorală Centrală, prin 

hotărîrea nr. 313 din 21 iunie 2011 a anulat acreditarea observatorilor naţionali desemnaţi de către 

Asociaţia obştească „Moldova Tînără”, pe motiv că aceştia au obstrucţionat activitatea organelor 

electorale şi s-au dedat unor acţiuni violente manifestînd ignoranţă faţă de cerinţele funcţionarilor 

electorali în partea ce ţine de asigurarea desfăşurării în bune condiţii a procesului electoral. Prin 

acţiunile lor sfidătoare, observatorii din partea Asociaţiei obşteşti „Moldova Tînără” au ignorat 

obligaţiile observatorului stipulate în Regulamentul privind statutul observatorilor şi procedura de 

acreditare a acestora, fapt ce a atras după sine anularea acreditării. În cadrul şedinţei la care s-a 

luat decizia de anulare a acreditării observatorilor naţionali desemnaţi de către Asociaţia obştească 

„Moldova Tînără”, CEC a constatat lipsa de calificare necesară a observatorilor acestei asociaţii 

pentru efectuarea acţiunii civice de observare a alegerilor. Mai mult ca atît, în demersul din 9 

octombrie 2014 se regăsesc două persoane pentru care a fost anulată anterior acreditarea  (Sidorina 

Asea şi Ceban Evghenii) pe motivele enunţate mai sus. 

În acelaşi context, în lista anexată la demersul Asociaţiei obşteşti, figurează numele cet. 

Pestuşco Vladimir care, potrivit informaţiilor prezentate de Ministerul Afacerilor Interne vizavi de 

incidentul produs  în ziua de 5 iunie 2011, a fost implicat în acţiunile descrise mai sus. Mai precis, 

acesta a intervenit în activitatea Consiliului electoral de circumscripţie electorală municipală 

Chişinău nr. 1, prezentîndu-se atunci ca observator din partea Asociaţiei obşteşti „Moldova 

Tînără”, deşi nu avea această calitate, întrucît Comisia Electorală Centrală, prin hotărîrea CEC nr. 

245 din 28 mai 2011, îi respinsese acreditarea pe motiv ca acesta a fost înregistrat în calitate de 

candidat la funcţia de consilier în Consiliul comunal Bubuieci la alegerile locale generale din 5 

iunie 2011. 

Totodată, preşedintele Asociaţiei obşteşti „Moldova Tînără”, Denis Doga, figurează în 

calitate de candidat la funcţia de deputat din partea Partidului Comuniştilor din Republica 

Moldova, partid înregistrat, prin hotărîrea CEC nr. 2746 din 10 octombrie 2014, în calitate de 

concurent electoral. Astfel, candidatul de pe lista PCRM va ghida activitatea observatorilor  

Asociaţiei obşteşti „Moldova Tînără”, situaţie ce contravine alin. (1) al art. 63 din Codul electoral 

şi pct. 19 din Regulamentul privind statutul observatorilor şi procedura de acreditare a acestora, 

aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 332 din 24 octombrie 2006. 

Conform pct. 2.3. şi 2.6. din Liniile directoare privind statutul recunoscut la nivel 

internaţional al observatorilor în alegeri, adoptat de Comisia Europeană pentru Democraţie prin 

Drept în cadrul celei de-a 31-a Reuniuni Plenare (Veneţia, 10 decembrie 2009), observatorii 

electorali au obligaţia de a nu obstrucţiona mersul procesului electoral, precum şi de a se implica 

în operaţiunile electorale. La fel, observatorii trebuie să fie imparţiali din punct de vedere politic şi 
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să dea dovadă de o atitudine respectuoasă faţă de autorităţile electorale şi alte instituţii implicate în 

procesul electoral, precum şi faţă de toţi participanţii acestui proces. 

Avînd în vedere cele expuse, Comisia Electorală Centrală îşi exprimă lipsa de încredere în 

partea ce ţine de abilitatea Asociaţiei obşteşti „Moldova Tînără” de a selecta şi instrui persoane în 

vederea monitorizării procesului electoral, acest lucru fiind dovedit de faptul includerii repetate (în 

demersul depus la CEC la 9 octombrie 2014) a unor persoane ce au dat dovadă de un 

comportament inadecvat şi nedemn de calitatea de observator naţional la alegeri. 

În acest context,  Comisia constată că Asociaţia obştească „Moldova Tînără” nu poate fi 

calificată pentru a înainta observatori la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014, deoarece 

aceasta nu a reuşit să desfăşoare un proces de monitorizare independent, imparţial şi corect cu 

respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare”. 

 

După ce a  citit partea motivantă a proiectului de hotărîre, raportorul V. Gafton a menţionat că în 

cazul în care asociaţia după ce i-a fost anulată înregistrarea ar fi conştientizat că persoanele din 

cauza cărora asociaţiei i-a fost anulată înregistrarea nu trebuiau incluse în lista persoanelor pentru 

care se solicită acreditarea, soluţia ar fi alta. Însă asociaţia a inclus repetat aceste persoane în listă, 

deja la aceste alegeri, de aici el trage concluzia că asociaţia nu are calificarea respectivă şi 

urmează ca demersul să fie respins.  

 

Preşedintele de şedinţă, I. Ciocan, a solicitat să-i fie puse întrebări raportorului. 

 

AU PUS ÎNTREBĂRI: 

V. Moţarschi – Din cele 10 candidaturi propuse pentru acreditare, cine şi ce norme a încălcat? 

V. Gafton – Pestuşco Vladimir, Sidorina Asea şi Ceban Evghenii au încălcat ordinea publică în 

sediul Consiliului electoral municipal Chişinău, au perturbat activitatea acestui consiliu la 

alegerile locale generale din 5 iunie 2011. Toate datele sînt reflectate în partea motivantă a 

proiectului. 

I. Ciocan – Pentru precizare a întrebat dacă raportorul se referă anume la acel caz cînd un grup de 

tineri a devastat sediul Consiliului electoral municipal Chişinău, dacă de aceşti tineri au fost 

stricate 3 calculatoare, bruscaţi membrii consiliului şi din această cauză a fost chemată poliţia, 

despre acest caz este vorba? 

V. Gafton – Da, anume la acel caz mă refer. 

E. Răducan – Aceste persoane au fost sancţionate? S-a constatat vinovăţia lor printr-o hotărîre 

judecătorească? 

V. Gafton – Pentru aceste încălcări CEC le-a anulat înregistrarea. Mai mult, le-a fost întocmit 

proces-verbal de contravenţie administrativă. Asociaţia a contestat hotărîrea CEC de anulare a 

acreditării în instanţa de judecată, CEC s-a judecat cu această asociaţie pînă la Curtea Supremă de 

Justiţie care a menţinut în vigoare hotărîrea CEC de anulare a înregistrării. 

A. Simionov – Pentru abaterile administrative invocate există termen de prescripţie? Chiar şi 

pentru criminali există termen de prescripţie.  

V. Gafton – CEC nu este instanţă de judecată, nu stabilim vinovăţia şi nu putem vorbi de termen 

de prescripţie. CEC a anulat înregistrarea în 2011 şi reiterez, dacă această asociaţie nu ar fi inclus 

aceleaşi persoane în lista de candidaturi pentru acreditare, am fi considerat că a conştientizat ce 

fapte a comis atunci. În aceste circumstanţe nu cred că acestei organizaţii i se poate acorda dreptul 

de a monitoriza alegeri. 

E. Răducan – Persoanele respective deja au fost sancţionate atunci. Care este temeiul justificativ, 

legal pentru care acum sancţionaţi asociaţia, refuzîndu-i acreditarea? 

V. Gafton – În partea motivantă a proiectului veţi găsi răspuns la întrebarea dvs., aţi avut suficient 

timp să luaţi cunoştinţă de proiect. Acum aţi pus aceeaşi întrebare, dar formulată cu alte cuvinte. 

Şt. Urîtu – Prima întrebare, consideraţi refuzul de a acredita asociaţia ca o pedeapsă sau ca 

altceva? 
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V. Gafton – Nu consider propunerea de a le refuza acreditarea ca pedeapsă. Eu am constatat că 

această organizaţie nu este capabilă să asigure respectarea legislaţiei de către reprezentanţii săi, pe 

motiv că organizaţia a inclus de această dată aceleaşi persoane cărora li s-a retras acreditarea 

pentru faptele lor.  

Şt. Urîtu – A doua întrebare, cum calificaţi faptul că Evghenii Doga în calitate de lider al 

organizaţiei de monitorizare a alegerilor figurează pe lista de candidaţi a concurentului electoral? 

V. Gafton – Îl calific drept conflict de interese, deoarece aceeaşi persoană în calitate de concurent 

electoral va ghida concomitent desfăşurarea alegerilor. În acest caz nu poate fi vorba de 

echidistanţă. 

V. Moţarschi – Faptul că în 2011 unui anumit număr de observatori ai acestei organizaţii li s-a 

retras acreditarea, înseamnă că această organizaţie nu mai poate fi acreditată pentru alte alegeri? 

V. Gafton – Această organizaţie trebuia să tragă concluziile şi să nu includă aceleaşi persoane 

pentru acreditare, persoane care s-au compromis. Odată ce o persoană s-a compromis, ea 

compromite organizaţia. 

V. Moţarschi – Să admitem că ceea ce aţi afirmat este adevărat, nu ar fi mai corect să fie excluse 

acele 3 persoane şi să fie acreditaţi acei 7 rămaşi pe listă? 

V. Gafton – Reiterez că această organizaţie trebuia să-şi facă temele pe acasă şi să nu includă 

persoane care s-au compromis.  

 

Preşedintele de şedinţă, I. Ciocan, a constatat că întrebări către raportor nu mai sînt şi a solicitat 

să-i fie adresate întrebări reprezentantului organizaţiei care solicită acreditarea. A cerut ca 

persoana din partea organizaţiei să se prezinte şi să răspundă la întrebările care îi vor fi puse. 

Persoana respectivă a spus că este reprezentantul prin procură al Asociaţiei obşteşti ”Moldova 

Tînără” şi se numeşte Ceban Evghenii. 

 

A. Simionov – Organizaţia pe care o reprezentaţi ar accepta să fie excluse din listă acele 3 

persoane şi să rămînă în listă restul persoanelor sau menţineţi poziţia iniţială prezentată în 

demersul de solicitare a  acreditării? 

E. Ceban (a vorbit în limba rusă) – Da, sîntem de acord să excludem aceste persoane, dar pentru 

început trebuia să ne comunice că ceva e în neregulă cu aceste persoane. Da, eu sînt acel Evghenii 

Ceban, am fost membru al organizaţiei „Moldova Tînără” şi în 2011 mi-a fost anulată acreditarea, 

dar pentru ce mi-a fost retrasă eu nu ştiu. 

Şt. Urîtu – A solicitat să fie asigurată translarea. 

(Translarea din limba rusă în limba română şi invers a fost realizată de Angela Musteaţa, 

consultant principal în Direcţia analiză şi documentare din cadrul Aparatului CEC.) 

A. Simionov – V-au fost aplicate sancţiuni administrative? 

E. Ceban – Nici eu, nici alte persoane din organizaţia pe care o reprezint nu au fost trase la 

răspundere administrativă sau penală. 

V. Gafton – Organizaţia a făcut training-uri cu persoanele pentru care solicitaţi acreditarea în 

calitate de observatori în alegeri, cînd s-au desfăşurat ele şi dacă persoanele respective au fost 

familiarizate cu legislaţia electorală? 

E. Ceban – Organizaţia a desfăşurat training-uri, putem să vă invităm pe dvs., dle Gafton, să 

participaţi la ele. 

V. Gafton – La CEC există un centru special care organizează training-uri şi puteţi participa la 

ele. 

Şt. Urîtu – Cine au fost formatorii la training-urile organizate de asociaţia pe care o reprezentaţi? 

E. Ceban – Eu personal am fost formator. 

Şt. Urîtu – Consideraţi că este bine ca liderul organizaţiei neguvernamentale să figureze pe lista 

unui partid în campania electorală? 

E. Ceban – Eu sînt gata să reprezint interesele organizaţiei în bază de procură, dar nu reuşim să 

perfectăm formalităţile legate de înlocuirea preşedintelui organizaţiei.  
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Preşedintele de şedinţă, I. Ciocan, a constatat că întrebări către reprezentantul organizaţiei nu mai 

sînt şi a propus să se treacă la dezbateri. 

 

DEZBATERI: 

V. Moţarschi – Pe pagina de Facebook a organizaţiei respective am citit că un training de-a 

organizaţiei a fost condus de un fost membru al CEC, Igor Vremea. 

A. Volentir – Care este şi candidat pe lista concurentului electoral. 

Şt. Urîtu – În 2011 am votat retragerea acreditării acestei organizaţii pentru încălcări flagrante. 

Am sperat că organizaţia va trage concluzii după aceasta şi îşi va aduce în concordanţă activitatea 

cu legislaţia în vigoare, să demonstreze şi nouă şi societăţii că ei înţeleg ce înseamnă democraţia, 

înţeleg legislaţia şi ştiu cum să facă o monitorizare echidistantă. Prin documentele care le-au 

prezentat, ei nu ne-au convins de aceste lucruri, dar ţinînd cont că orice persoană are dreptul să se 

reabiliteze şi să revină în societate în mod normal, eu nu voi susţine acest proiect de hotărîre. 

I. Ciocan – Înainte de a încheia capitolul „Dezbateri”, voi menţiona următoarele. Prima. Conform 

Codului electoral, CEC acreditează asociaţii obşteşti, nu persoane. Acreditează persoane care 

activează ca observatori în numele asociaţiei obşteşti, ca fapt secundar, după ce asociaţia solicită 

acest lucru. A doua. Conform legislaţiei şi statutului acestor asociaţii, care deseori este tipizat, 

membrii acestora îşi coordonează activitatea în corespundere cu programul asociaţiei, respectiv 

asociaţia îşi asumă responsabilitatea pentru activitatea membrilor săi. În 2011 CEC a acreditat o 

asociaţie calificată, ulterior în hotărîrea de retragere a acreditării, în urma tuturor acţiunilor, s-a 

dovedit că asociaţia nu este calificată. În contextul dat, e vorba de organizaţia în sine. Acum se 

încearcă denaturarea sensului hotărîrii. Acum nu e vorba de persoane concrete, ci de organizaţie. 

Este ea calificată sau necalificată. 

A. Simionov – Încercaţi să jonglaţi cu anumite noţiuni. CEC a pornit mereu de la premiza că 

statutul asociaţiei prevede ca domeniu de activitate apărarea drepturilor omului. Atîta vreme cît 

această prevedere nu este retrasă din statut de însăşi organizaţie sau de autoritatea care a înregistrat 

organizaţia, CEC nu este abilitată să o descalifice. 

V. Moţarschi – Vizavi de argumentarea juridică, în esenţă în proiect se face trimitere la art. 63 

alin. (1) din Codul electoral şi pct. 19 din Regulamentul privind statutul observatorilor şi 

procedura de acreditare a acestora. Trimiterea la aceste prevederi nu are nici o tangenţă cu 

antecedentul din 2011 care nici nu a fost demonstrat în şedinţă. Chiar dacă ar fi fost aşa, art. 63 

alin. (3) nu dă dreptul de a respinge azi acreditarea. Nu are nici o treabă cu prezenta speţă. Nici 

punctul 19 care conţine 8 liniuţe şi prevede obligaţiile observatorului nu permite respingerea 

acreditării. Cum se poate, ca în temeiul unor norme care prevăd obligaţiile observatorului, să se 

refuze acreditarea, pentru faptul că în 2011 s-a retras acreditarea pentru 6 sau 10 observatori. 

Avem în sală reprezentanţi ai asociaţiilor obşteşti care permanent acreditează observatori, nu cred 

că, de exemplu, dlui Pavel Postică (șef Efort Monitorizare Promo-LEX – n.n.) i-ar conveni ca 

pentru acţiunile calificate drept contravenţie ale unui observator organizaţia să nu mai poată 

monitoriza alegerile, să fie descalificată pe viaţă. 

V. Gafton – Dacă ar fi studiat cel puţin punctul 9 din Regulamentul observatorilor, ar fi adus de la 

Ministerul Justiţiei un extras valabil, nu cu termenul expirat. De aici se vede cît de bine au studiat 

regulamentul CEC şi cît de bine sînt pregătiţi, ceea ce demonstrează încă o dată pseudo-calificarea 

lor.  

V. Moţarschi – Oferiţi-le 2 zile să aducă extrasul. 

 

Preşedintele de şedinţă a anunţat că dezbaterile au luat sfîrşit şi i-a propus raportorului să dea citire 

părţii rezolutive a proiectului de hotărîre. 

 

În continuare V. Gafton a dat citire părţii rezolutive a proiectului:  

„În conformitate cu art. 18 şi 63 alin. (1) şi (4) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 

noiembrie 1997 şi pct. 5, 9,13 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 respinge demersul Asociaţiei obşteşti ”Moldova Tînără” privind acreditarea 

observatorilor naţionali în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014. 

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”. 

 

Preşedintele de şedinţă a supus votului proiectul hotărîrii în varianta propusă de raportor. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____5____, Contra ____3_____, S-au abţinut ___1___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2761 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor CEC şi se anexează la 

prezentul proces-verbal. 

 

2. S-A AUDIAT: 

Raportorul Andrei Volentir – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

contestaţia nr. CEC 7/8743 din 13 octombrie 2014 a domnului Nicolae Raileanu, reprezentant cu 

drept de vot consultativ al Partidului Politic Mişcarea Populară Antimafie în Comisia Electorală 

Centrală” şi a dat citire părţii motivante a proiectului: 

„ La 13 octombrie 2014 domnul Nicolae Raileanu, reprezentantul Partidului Politic 

Mişcarea Populară Antimafie, a depus la Comisia Electorală Centrală o contestaţie, înregistrată 

sub nr. CEC 7/8743, prin care solicită examinarea acesteia şi avertizarea Partidului Liberal 

Democrat din Moldova (în continuare – PLDM) pentru încălcarea prevederilor art. 47 alin. (3) 

din Codul electoral. 

În motivarea contestaţiei se invocă faptul că la 3 octombrie 2014 Comisia Electorală 

Centrală a înregistrat actele depuse de 14 partide politice şi de un bloc electoral pentru 

înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru 

alegerile care vor avea loc la 30 noiembrie 2014. Prin tragerea la sorţi efectuată în aceeaşi zi 

PLDM a fost înregistrat pentru includerea în buletinul de vot cu nr. 4. La 7 octombrie 2014 

PLDM a plasat pe pagina sa oficială Facebook un afişaj cu conţinut evident electoral, prin care 

îndeamnă deschis electoratul să-şi dea votul pentru numărul 4 – PLDM. În prima zi acest 

material electoral a fost accesat de către 1776 de persoane, acest număr fiind în creştere din zi în 

zi pînă în prezent. 

Totodată, contestatarul menţionează că înregistrarea PLDM în calitate de concurent 

electoral a avut loc la 10 octombrie 2014, iar conform prevederilor art. 47 alin. (3) din Codul 

electoral, agitaţia electorală se admite numai după înregistrarea concurentului electoral. Astfel, 

în opinia contestatarului, PLDM a încălcat grav prevederile legislaţiei electorale şi urmează a fi 

sancţionat. 

La 15 octombrie 2014 reprezentantul PLDM, dl Sergiu Gurduza, a depus o referinţă prin 

care a susţinut că Partidul Politic Mişcarea Populară Antimafie a depus contestaţia tardiv şi a 

solicitat respingerea acesteia ca fiind tardivă în conformitate cu prevederile art. 66 alin. (1) din 

Codul electoral”. 

 

Raportorul, conform procedurii regulamentare, a întrerupt prezentarea proiectului pentru a fi 

oferită posibilitatea părţilor să-şi formuleze punctele de vedere. Preşedintele de şedinţă a oferit 

cuvîntul părţilor pentru a-şi argumenta fiecare poziţia. 

 

Nicolae Raileanu, reprezentantul cu drept de vot consultativ al  Mişcării Populare Antimafie 
în Comisia Electorală Centrală  – Am depus contestaţia pe data de 13 avînd în vedere că la 
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această dată expiră 3 zile începînd cu data de 10, pentru că la data de 3 au fost depuse actele 

pentru înregistrarea partidului în calitate de concurent electoral, la 10 octombrie partidul a fost 

înregistrat în calitate de concurent electoral şi tot la data de 10 am fost confirmat în calitate de 

reprezentant al concurentului electoral. Pe 6 octombrie acest material publicitar a fost plasat pe 

site, noi l-am văzut pe 7 octombrie, ceea ce confirmă proba depusă de noi, şi deja avea peste 2176 

vizualizări, din zi în zi acest număr fiind în creştere, inclusiv la 10 octombrie. Avînd în vedere că 

ieri (14.10.2014 – n.n.) a fost Ziua Hramului oraşului Chişinău (zi nelucrătoare – n.n.), m-am 

încadrat în termenul pentru depunerea contestaţiei, deci temeiul precum că ar fi tardivă nu poate fi 

acceptat.  

Sergiu Gurduza, reprezentantul cu drept de vot consultativ al Partidului Liberal Democrat 

din Moldova în Comisia Electorală Centrală  – Considerăm că această contestaţie urmează a fi 

respinsă integral sub aspect de procedură, ea fiind depusă pe 13. Termenul începe a curge de pe 

data de 8, el se calculează de la data identificării presupusei încălcări. De la 8 pînă la 13 au trecut 

mai multe zile decît 3 zile prevăzute pentru depunerea contestaţiei, deci este depusă tardiv. Ei au 

putut s-o depună pe 10, aşa cum am făcut-o şi noi în cazul unui alt partid politic, odată ce am fost 

înregistraţi. Solicit să fie respinsă, fără a mă pronunţa pe fondul cauzei. 

 

Preşedintele de şedinţă a anunţat că în următoarea parte urmează a fi puse întrebări către raportor:   

 

AU PUS ÎNTREBĂRI CĂTRE RAPORTOR: 

Şt. Urîtu  – A întrebat dacă la moment contul „Fond electoral” al PLDM este deschis şi dacă 

raportorul consideră şi el ca şi autorul contestaţiei că PLDM încalcă în mod continuu legislaţia 

electorală, indiferent de data la care a fost depusă reclamaţia. 

A. Volentir – Raportorul a răspuns că deocamdată a dat citire reclamaţiei, încă nu a ajuns la partea 

constatatoare şi nu a spus nici un cuvînt de la sine. 

N. Raileanu – Cum consideraţi, acest material reprezintă agitaţie electorală? 

A. Volentir – La contestaţie au fost anexate screenshot-uri de pe pagina Facebook a organizaţiei 

de tineret a PLDM, în imagine se vede sigla PLDM, simbolul electoral al PLDM, şi îndemnul de a 

vota acest partid, numărul 4 din buletinul de vot. Da, elemente de agitaţie sînt prezente.  

N. Raileanu – Cum apreciaţi din punct de vedere juridic faptul că acest material era plasat la data 

de 10 pe site-ul PLDM, deci pînă la data înregistrării partidului în calitate de concurent electoral? 

Şi în fiecare zi numărul este în creştere, începînd cu data de 6 octombrie. Abia la 10 octombrie am 

fost confirmat ca reprezentant şi pînă la această dată nu puteam să depun contestaţii. 

A. Volentir – A fost prezentat un screenshot cu o imagine captată la 17:03 pe data de 07.10.2014 

şi al doilea screenshot este de la ora 12:08 a zilei de 08.10.2014. Din proba anexată la dosar se 

deduce că acţiunea a avut loc la 7 şi, respectiv, 8 octombrie. 

Şt. Urîtu – A rugat raportorul să dea citire părţii din contestaţie cu solicitările contestatarului.  

A. Volentir – Contestatarul solicită: 1) examinarea contestaţiei în cadrul şedinţei CEC (acest lucru 

deja s-a produs); 2) avertizarea PLDM pentru încălcarea art. 47 alin. (3) din Codul electoral. 

 

Preşedintele de şedinţă a anunţat că acum urmează a fi puse întrebări către reprezentanţii părţilor: 

 

Şt. Urîtu (către S. Gurduza) – Recunoaşteţi că cele invocate reprezintă elemente de agitaţie 

electorală? 

S. Gurduza – Am menţionat la începutul şedinţei că nu ne pronunţăm pe fond, ci numai pe 

procedură, în baza normei concrete din Codul electoral. 

V. Moţarschi (către S. Gurduza) – Confirmaţi că materialul la data de 10 era plasat pe site-ul 

candidatului de pe lista partidului dvs.? 

S. Gurduza – Nu pot confirma ceea ce nu am văzut. 

Şt. Urîtu (către S. Gurduza) – Vor fi sau nu reflectate în raportul financiar cheltuielile pentru acest 

material? 

S. Gurduza – Dacă voi vedea şi eu acest material, am să informez CEC. 
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I. Ciocan (către N. Raileanu) – Dacă această imagine, asemenea mesaje ar fi apărut pe Facebook 

sau pe pagina oficială în 2012 sau în 2013, ce apreciere i-aţi da şi dacă ar constitui aceeaşi 

încălcare.  

N. Raileanu – Dacă ar fi eliminat imaginea pînă la data de 10 octombrie, nu aş fi depus 

contestaţia. 

I. Ciocan – De ce trebuia retras materialul pînă la data de 10? 

N. Raileanu – Eu aş fi retras materialul. 

 

Preşedintele de şedinţă, I. Ciocan, a propus să se treacă la concluzionarea raportului, după aceea să 

se dea citire părţii rezolutive.  

 

A. Volentir a dat citire părţilor de constatare şi rezolutivă ale proiectului: 

 

„În urma examinării contestaţiei şi a materialelor anexate la aceasta, Comisia Electorală 

Centrală a constatat următoarele. 

În conformitate cu art. 66 alin. (1) din Codul electoral, acţiunile/inacţiunile şi hotărîrile 

organelor electorale, precum şi acţiunile/inacţiunile concurenţilor electorali pot fi contestate la 

organul electoral în termen de 3 zile calendaristice de la data săvîrşirii acţiunii/identificării 

inacţiunii sau adoptării hotărîrii. Termenul de depunere se calculează începînd cu ziua următoare 

zilei în care a fost săvîrşită acţiunea, a fost identificată inacţiunea sau a fost adoptată hotărîrea.  

În fapt, acţiunile PLDM invocate de către autorul contestaţiei au fost săvîrşite la 7 

octombrie 2014, iar contestaţia a fost depusă la 13 octombrie 2014 cu depăşirea termenului de 

depunere prevăzut la art. 66 alin. (1) din Codul electoral.  

Potrivit pct. 26 lit. b) din Regulamentul privind procedura de examinare şi soluţionare a 

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

3353 din 20 iulie 2010, organul electoral este în drept să respingă integral contestaţia ca fiind 

depusă cu încălcarea termenelor de depunere a acesteia. 

Pentru considerentele expuse, în temeiul art.18, 26, 65-67 din Codul electoral nr. 1381-

XIII din 21 noiembrie 1997 şi în conformitate cu Regulamentul privind procedura de examinare şi 

soluţionare a contestaţiilor de către organele electorale în perioada electorală, aprobat prin 

hotărîrea CEC nr. 3353 din 20 iulie 2010, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 

1. Se respinge contestaţia nr. CEC-7/8743 din 13 octombrie 2014 a domnului Nicolae 

Raileanu, reprezentantul Partidului Politic Mişcarea Populară Antimafie în Comisia Electorală 

Centrală ca fiind depusă tardiv. 

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”. 

 

Preşedintele de şedinţă, I. Ciocan, a propus să se ia cuvîntul la dezbateri. 

 

DEZBATERI: 

V. Moţarschi – Consider proiectul neîntemeiat, or se propune respingerea contestaţiei pe motiv de 

procedură, de tardivitate. Ea trebuia examinată pe fond din următoarele considerente. Mai întîi de 

toate, subiectul unei contestaţii este concurentul electoral. Partidul care a depus contestaţia la data 

de 10 seara a obţinut această calitate. Prin urmare, ziua de 13 este o zi de luni. În al doilea rînd, 

această imagine a fost plasată pe parcursul mai multor zile, inclusiv pe 7, 8 octombrie, deci urma 

să fie examinată şi sub aspectul duratei de aflare a acestei imagini pe pagina respectivă. Astfel, 

pentru a crea o practică, o disciplină în comportamentul concurenţilor, pe viitor trebuie să ne 

străduim să examinăm  contestaţiile pe fond. Reprezentantul pîrîtului a profitat de faptul că se cere 

respingerea contestaţiei pe motiv de procedură şi a evitat să răspundă în esenţă la întrebările 

noastre. 

Şt. Urîtu – Consider că examinarea contestaţiilor la etapa iniţială a perioadei electorale este 

importantă şi are un rol educativ. Vor fi şi alte scrutine şi din această cauză, pentru-i disciplina pe 



10/26 

concurenţi şi a le da tonalitatea de bun augur, trebuie să pătrundem esenţa problemelor enunţate de 

contestatari. În caz contrar, concurenţii vor şti că pot face manevre ca să evite răspunderea. 

Consider că trebuie omis termenul de depunere a contestaţiilor. 

I. Ciocan – Pornind de la faptul că sînt partide care încă nu s-au înregistrat în calitate de concurent 

electoral, îmi exprim opinia că un partid politic nu este un club de dame sau de dans, el este acea 

instituţie consfinţită prin lege care luptă pentru putere. Această luptă se realizează perpetuu 24 din 

24 de ore, 365 de zile pe an şi tot răstimpul cît există un partid. Problema care trebuie să ne 

deranjeze este cea a finanţării activităţilor realizate de partid. Pînă la înregistrare în calitate de 

concurent electoral partidul îşi reflectă cheltuielile în rapoartele sale anuale. După înregistrare în 

calitate de concurent electoral, partidul trebuie să prezinte Comisiei bisăptămînal rapoarte 

financiare în care să-şi reflecte cheltuielile. Dacă un partid organizează la 1 mai un marş în care 

declară că îşi lansează campania electorală sau un alt partid cu o lună înainte de alegeri 

organizează concerte sau altceva, distribuie materiale promoţionale etc. – este o activitate firească. 

Pentru asta şi sînt partide, ca să îşi promoveze imaginea prin varii metode. Aici se încheie 

dezbaterile şi acum rog raportorul să dea citire părţii rezolutive. 

A. Volentir – Îmi exprim şi eu opinia. În primul rînd, de ce propun anume această soluţie. Pentru 

că, în opinia mea, legiuitorul nu în zadar a instituit norma de la art. 66, şi anume în scopul 

disciplinării concurenţilor. Nu putem toată campania să luptăm cu trecutul. Acest termen a fost 

stabilit de legiuitor pentru a disciplina jucătorii în campania electorală. Pentru acest motiv propun 

soluţia de a respinge contestaţia depusă de reprezentantul Partidului Politic Mişcarea Populară 

Antimafie ca fiind depusă tardiv, fără a examina fondul problemei, pentru că trebuia să se adreseze 

la timp. Data de 10 octombrie care a fost invocată aici în sală nu a fost probată în modul 

corespunzător cu anexa la contestaţie. În contestaţie se menţionează doar de 7 şi 8 octombrie, fiind 

anexate şi probe în acest sens. Propun să respingem contestaţia ca fiind tardivă şi prezenta hotărîre 

să intre în vigoare la data adoptării. 

 

Nefiind înaintate alte propuneri de alternativă, preşedintele de şedinţă a supus votului proiectul 

înaintat de raportor: 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____5____, Contra ____4_____, S-au abţinut ___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2762 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor CEC şi se anexează la 

prezentul proces-verbal. 

 
3. S-A AUDIAT: 

Raportorul Iurie Ciocan – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la abrogarea 

hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 943 din 1 martie 2005”: 

„În legătură cu punerea în aplicare a  Sistemului Informaţional Automatizat de Stat 

„Alegeri”, prevederile Instrucţiunii privind procesul de transmitere şi colectare a informaţiilor 

electorale la organizarea şi desfăşurarea alegerilor parlamentare şi locale generale, aprobate prin 

hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 943 din 1 martie 2005, au devenit caduce. 

Astfel, în conformitate cu art. 18 alin.(2) din Codul electoral şi art. 65 din Legea nr. 317-

XV din  18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale 

administraţiei publice centrale şi locale, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 

1. Se abrogă hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 943 din 1 martie 2005 „Cu privire 

la Instrucţiunea privind procesul de transmitere şi de colectare a informaţiilor electorale la 

alegerile parlamentare”. 

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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(Dl V. Gafton a părăsit şedinţa, membri prezenţi – 8) 

 

Preşedintele de şedinţă, I. Ciocan, a solicitat să-i fie puse întrebări raportorului. 

 

AU PUS ÎNTREBĂRI: 

V. Moţarschi – Nu credeţi că această modalitate de transmitere a informaţiei trebuie păstrată, 

pentru că sistemul ar putea să cadă. Informaţia ar putea fi transmisă la intervale mai mari. 

A. Volentir – Nu cred. De fapt, m-aş fi aşteptat să fie pusă pînă la şedinţă. 

I. Ciocan – Acum în aparat se lucrează, şi îndemn membrii să ia parte la elaborarea acestui 

document, la un regulament privind RSA. Acolo se prevede transmiterea datelor, extragerea 

datelor, inclusiv cazul de cădere a sistemului. Această procedură este valabilă exclusiv în ziua 

alegerilor. 

V. Moţarschi – Atunci cînd aprobăm un regulament nou, la dispoziţii finale şi tranzitorii abrogăm 

actele devenite caduce. 

E. Răducan – Este o problemă, declarăm o normă caducă fără a avea o altă normă valabilă. 

Propun să nu ne grăbim, să aşteptăm cîteva zile pînă va fi propusă o altă instrucţiune. Aveţi 

certitudinea că o nouă normă va fi aprobată? 

A. Volentir – Întrebarea dvs. conţinea şi o soluţie. 

 

AU ÎNAINTAT PROPUNERI: 

Şt. Urîtu – Atîta timp cît nu este adoptat Regulamentul privind funcţionarea RSA să rămînă în 

vigoare instrucţiunea din 2005. S-ar putea face concomitent, se aprobă noul regulament, se abrogă 

vechea instrucţiune. 

Preşedintele de şedinţă, I. Ciocan, a rugat raportorul să totalizeze raportul. 

Raportorul A. Volentir, menţionînd că deoarece propunerea lui Şt. Urîtu nu se încadrează în 

conceptul proiectului, a dat citire încă o dată părţii rezolutive. 

Preşedintele de şedinţă a supus votului proiectul prezentat de raportor: 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____4____, Contra ____3_____, S-au abţinut ___1___. 

Proiectul nu a acumulat numărul necesar de voturi pentru a fi adoptat. 

 

4. S-A AUDIAT: 

Raportorul Iurie Ciocan – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

degrevarea de atribuţiile de la locul de muncă permanent şi convocarea unor membri ai consiliilor 

electorale de circumscripţie de nivelul doi pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor 

parlamentare din 30 noiembrie 2014”:  

„În temeiul art. 18, 26 alin. (1) lit. m) şi art. 32 alin. (4) din Codul electoral nr.1381-XIII 

din 21 noiembrie 1997, în conformitate cu hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2694 din  7 

octombrie 2014 „Cu privire la numărul de membri ai organelor electorale care pot fi degrevaţi de 

atribuţiile de la locul de muncă permanent şi termenul degrevării la alegerile parlamentare din 30 

noiembrie 2014 ” şi în baza propunerilor înaintate de consiliile electorale de circumscripţie de 

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

1. Începînd cu data de 15 octombrie şi pînă la 2 decembrie  2014 inclusiv, se degrevează de 

atribuţiile de la locul de muncă permanent şi se convoacă, pe perioada activităţii în componenţa 

consiliilor electorale de circumscripţie de nivelul doi constituite pentru organizarea şi desfăşurarea 

alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014, unii membri ai consiliilor electorale, conform 

anexei la 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. 

  



12/26 

Anexă  

la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale 

nr. ___ din 15 octombrie 2014 

 

Membrii degrevaţi/convocaţi ai consiliilor electorale de circumscripţie  de nivelul II 

Circumscripţiile electorale de nivelul doi 

Membri degrevaţi Membri convocaţi 

Numele, 

prenumele 

Funcţia 

 în cadrul 

consiliului 

electoral 

Numele, prenumele Funcţia în cadrul 

consiliului electoral 

Consiliul electoral de circumscripţie electorală municipală 

Chişinău, nr. 1 

Balan Iulian preşedinte 

  

Roşca Tamara vicepreşedinte 

Perţu Victor secretar 

Efros Vasile membru 

Galaş Angela membru 

  
Caraman Angela membru 

  
Frecăuţan Inga membru 

Consiliul electoral de circumscripţie electorală raională  

Căuşeni, nr. 10 

Ciobanu Irina preşedinte 

  
Noroşeanu Tatiana secretar 

Martîniuc Irina membru 

Consiliul electoral de circumscripţie electorală raională 

Dubăsari, nr. 15 

Vancea Vladimir preşedinte 

  Lazari Tatiana secretar 

Consiliul electoral de circumscripţie electorală raională       Iftodii Maria vicepreşedinte Caminschii Valentina secretar 
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Edineţ, nr. 16 

Gubceac Dmitrii membru 

Consiliul electoral de circumscripţie electorală raională 

 Hînceşti, nr. 20 

Şura Mihail preşedinte 

  

Ganganu Vasile vicepreşedinte 

Moraru Toma Elena secretar 

Andronic Nina membru 

Consiliul electoral de circumscripţie electorală raională  

Orhei, nr. 25 

Malai Alexandru preşedinte 

  

Bătrîncea Mihail vicepreşedinte 

Bordian Marcela secretar 

Gherman Victor membru 

Consiliul electoral de circumscripţie electorală raională  

Rezina, nr. 26 

Furdui Adrian preşedinte 

  
Rusnac Aliona vicepreşedinte 

Taban Irina secretar 

Consiliul electoral de circumscripţie electorală raională 

 Soroca, nr. 29 

Gherega Angela preşedinte 

  Cojocaru Vladimir 
vicepreşedinte 

Zabrian Stela secretar 

Istrati Maria membru 
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Preşedintele de şedinţă a solicitat să se înainteze întrebări la raportor, propuneri la proiect. 

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

aprobare a proiectului prezentat de raportor.   

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____8____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2763 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenţi în şedinţă şi se 

anexează la prezentul proces-verbal. 

 

(Dl E. Răducan a ieşit din sala de şedinţe, membri prezenţi – 7) 

 

5. S-A AUDIAT: 

Raportorul Iurie Ciocan – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

confirmarea persoanei  responsabile de finanţe (trezorierul) din partea Partidului Politic Partidul 

Popular din Republica Moldova pe perioada campaniei electorale pentru alegerile parlamentare 

din 30 noiembrie 2014”: 

„ La 13 octombrie 2014 Partidul Politic Partidul Popular din Republica Moldova a 

depus la Comisia Electorală Centrală un demers privind înregistrarea în calitate de persoană 

responsabilă de finanţe (trezorier) a doamnei Burlacu Ina  pe perioada campaniei electorale 

pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014. 

În  conformitate cu art. 18 şi 38 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. Se confirmă în calitate de persoană responsabilă de finanţe (trezorier) din partea 

Partidului Politic Partidul Popular din Republica Moldova,  pe perioada campaniei electorale 

pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014, dna Burlacu Ina. 

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”. 

 

Preşedintele de şedinţă a solicitat să se înainteze întrebări la raportor, propuneri la proiect. 

 

AU PUS ÎNTREBĂRI: 

Şt. Urîtu – Pe cît este de corect să confirmăm persoana responsabilă de finanţe, poate luăm act. 

I. Ciocan – Ne conducem de prevederile Codului electoral unde este prevăzută această noţiune. 

Alte întrebări, propuneri? 

 

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

aprobare a proiectului prezentat de raportor.   

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

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

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2764 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenţi în şedinţă şi se 

anexează la prezentul proces-verbal. 

 

(Dl V. Moţarschi a părăsit şedinţa, membri prezenţi – 6) 

 

6. S-A AUDIAT: 
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Raportorul Alexandru Simionov – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

confirmarea persoanei  responsabile de finanţe (trezorierul) din partea Partidului Politic „Partidul 

Forţa Poporului” pe perioada campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 

2014”: 

„La 13 octombrie 2014 Partidul Politic „Partidul Forţa Poporului” a depus la Comisia 

Electorală Centrală un demers privind înregistrarea  în calitate de persoană responsabilă de 

finanţe (trezorier) a doamnei Popescu Tatiana pe perioada campaniei electorale pentru 

alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014. 

În conformitate cu art. 18 şi 38 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. Se confirmă în calitate de persoană responsabilă de finanţe (trezorier) din partea 

Partidului Politic „Partidul Forţa Poporului”, pe perioada campaniei electorale pentru alegerile 

parlamentare din 30 noiembrie 2014, dna Popescu Tatiana. 

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”. 

 

Preşedintele de şedinţă a solicitat să se înainteze întrebări la raportor, propuneri la proiect. 

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

aprobare a proiectului prezentat de raportor.   

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

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

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2765 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenţi în şedinţă şi se 

anexează la prezentul proces-verbal. 

 

7. S-A AUDIAT: 

Raportorul Alexandru Simionov – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Pentru 

modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 2736 din 10 octombrie 2014 „Cu privire la 

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

Partidului Politic „Partidul Forţa Poporului”, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului 

cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală”: 

„În data de 13 octombrie 2014 la Comisia Electorală Centrală a parvenit un demers din 

partea Partidului Politic „Partidul Forţa Poporului” prin care se solicită substituirea 

reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală din partea 

Partidului Politic „Partidul Forţa Poporului”,  pe perioada campaniei electorale pentru alegerile 

parlamentare din 30 noiembrie 2014. 

În conformitate cu art. 15, 18 şi din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, 

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

1. La punctul 3 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2736 din 10 octombrie 2014  

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

din partea Partidului Politic „Partidul Forţa Poporului” a simbolului electoral şi confirmarea 

reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală”, cuvintele „Vasilica 

Ruslan” se înlocuiesc cu cuvintele „Ghencea Alexandru”.  

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”. 

 

Preşedintele de şedinţă a solicitat să se înainteze întrebări la raportor, propuneri la proiect. 

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

aprobare a proiectului prezentat de raportor.   
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REZULTATUL VOTĂRII: 

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

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2766 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenţi în şedinţă şi se 

anexează la prezentul proces-verbal. 

 

(Dl A. Simionov a ieşit din sala de şedinţe, membri prezenţi – 5. 

Dl E. Răducan a revenit în sala de şedinţe, membri prezenţi – 6) 

 

8. S-A AUDIAT: 

Raportorul Svetlana Guţu – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi 

persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) din partea Partidului Politic „Partidul Comunist 

Reformator din Moldova” pe perioada campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 30 

noiembrie 2014”: 
„La 13 octombrie 2014 Partidul Politic „Partidul Comunist Reformator din Moldova” a 

înaintat un demers Comisiei Electorale Centrale prin care solicită confirmarea reprezentantului cu 

drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi persoanei  responsabile de finanţe 

(trezorierul). 

În conformitate cu art. 15, 18 şi 38 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. Se confirmă dna Placintă Inga în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ în 

Comisia Electorală Centrală din partea Partidului Politic „Partidul Comunist Reformator din 

Moldova”, pe perioada campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014.  

2. Se confirmă în calitate de persoană responsabilă de finanţe (trezorier) din partea 

Partidului Politic „Partidul Comunist Reformator din Moldova” dna Moscaliciuc Nina. 

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”. 

 

(Dl A. Simionov a revenit în sala de şedinţe – membri prezenţi 7) 

 

Preşedintele de şedinţă a solicitat să se înainteze întrebări la raportor, propuneri la proiect. 

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

aprobare a proiectului prezentat de raportor.   

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____6____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___1___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2767 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor CEC şi se anexează la 

prezentul proces-verbal. 

 

9. S-A AUDIAT: 

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

modificarea anexei la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2747 din 10 octombrie 2014 

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

Moldova din partea Partidului Liberal, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului 

cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală”: 
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„La 10 octombrie şi, respectiv, 14 octombrie 2014 Partidul Liberal a depus la Comisia 

Electorală Centrală  procesele-verbale nr. 40 şi 42 ale şedinţelor Biroului Politic al Partidului 

Liberal din 9 octombrie şi, respectiv, 13 octombrie 2014, prin care solicită modificarea listei 

de candidaţi. 
În conformitate cu 18, 46, 75 şi 80 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 

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

1. Se modifică anexa la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale 

nr. 2747 din 10 octombrie 2014 „Cu privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în 

Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Liberal, a simbolului electoral şi 

confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală”, după 

cum urmează: 

- se exclud poziţiile: „2. Chirtoacă Dorin”, „20. Lipca Natalia”, „27. Eremei Ana” şi „36. 

Pîntea Dorin”;   

- începînd cu poziţia „3. Şalaru Anatolie” şi pînă la poziţia „19. Zotea Alina”, candidaţii se 

plasează cu un număr mai sus; 

- poziţia „26. Gutium Artur” se transferă la poziţia „19”;  

- începînd cu poziţia „21. Bejan Valerian” şi pînă la poziţia „25. Cosoi Petru”, candidaţii se 

plasează cu un număr mai sus; 

- începînd cu poziţia „28. Sofroni Roman” şi pînă la poziţia „35. Cîrnu Anatolie”, 

candidaţii se plasează cu 3 numere mai sus; 

- poziţia „37. Turtureanu Iurie” se transferă la poziţia „33”;   

- începînd cu poziţia „38. Paierele Leonid” şi pînă la poziţia „88. Cîrja Natalia”, candidaţii 

se plasează cu 4 numere mai sus; 

- se include poziţia „85. Vacarciuc Vadim, M, 1978, mun. Chişinău, or. Vatra, PL, inginer, 

director-interimar, Întreprinderea Municipală pentru Gestionarea Fondului Locativ nr. 18”; 

- începînd cu poziţia „89. Pavalachi Valeriu” şi pînă la poziţia „91. Burlac-Tanas Onorina”, 

candidaţii se plasează cu 3 numere mai sus; 

- se include poziţia „89. Gîrlă Jana, F, 1976, r. Drochia, s. Sofia, PL, pedagog, profesoară, 

Liceul Teoretic „V. Cantemir”, s. Sofia”; 

- începînd cu poziţia „92. Tiho Ion” şi pînă la poziţia „102. Schidu Ştefan”, candidaţii se 

plasează cu 2 numere mai sus; 

- se includ poziţiile: 

„101. Taran Pavel, M, 1990, r. Căuşeni, s. Cîrnăţeni, PL, economist, manager în servicii de 

informare şi reclamă, SRL „DARSIMID”; 

„102. Bacal Iuri, M, 1989, mun. Chişinău, com. Stăuceni, PL, inginer, manager vînzări, 

SRL „Dansicons””. 

Ordinea de plasare a candidaţilor pe lista Partidului 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”. 

 

Preşedintele de şedinţă a solicitat să se înainteze întrebări la raportor, propuneri la proiect. 

 

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

aprobare a proiectului prezentat de raportor.   

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

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

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 
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Hotărîrea nr. 2768 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenţi în şedinţă şi se 

anexează la prezentul proces-verbal. 

 

10. S-A AUDIAT: 

Raportorul Eduard Răducan – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Pentru 

completarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 2708 din 10 octombrie 2014 „Cu privire la 

constituirea Consiliului electoral de circumscripţie electorală raională Cimişlia nr. 11”: 

„Prin hotărîrea nr. 2708 din 10 octombrie 2014, Comisia Electorală Centrală a constituit 

Consiliul electoral de circumscripţie electorală raională Cimişlia nr. 11 în componenţă numerică 

din 9 membri. 

În conformitate cu  art. 18, 26 şi 33 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 

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

1. Punctul 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2708 din 10 octombrie 2014 

„Cu privire la constituirea Consiliului electoral de circumscripţie electorală raională Cimişlia nr. 

11” se completează după cum urmează: 

- după poziţia 3) se introduce poziţia 4) cu următorul cuprins: 

„4) Doni Valentina - jurist, specialist principal, Secţia administraţie publică, Consiliul 

raional Cimişlia, din Registrul funcţionarilor electorali;” 

- poziţiile 4) – 8) devin, respectiv, poziţiile 5) – 9);  

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”. 

 

Preşedintele de şedinţă a solicitat să se înainteze întrebări la raportor, propuneri la proiect. 

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

aprobare a proiectului prezentat de raportor.   

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

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

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2769 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenţi în şedinţă şi se 

anexează la prezentul proces-verbal. 

 

11. S-A AUDIAT: 

Raportorul Alexandru Simionov – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Pentru 

completarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 2712 din 10 octombrie 2014 „Cu privire la 

constituirea Consiliului electoral de circumscripţie electorală raională Dubăsari nr. 15”: 

„Prin hotărîrea nr. 2712 din 10 octombrie 2014, Comisia Electorală Centrală a constituit 

Consiliul electoral de circumscripţie electorală raională Dubăsari nr. 15 în componenţă numerică 

din 9 membri. 

În conformitate cu  art. 18, 26 şi 33 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 

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

1. Punctul 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2712 din 10 octombrie 2014  

„Cu privire la constituirea Consiliului electoral de circumscripţie electorală raională 

Dubăsari nr. 15” se completează după cum urmează: 

- după poziţia 6) se introduce poziţia 7) cu următorul cuprins: 

„7)  Pantazi Sergiu - jurist, pensionar Ministerul Afacerilor Interne, din Registrul 

funcţionarilor electorali;” 

- poziţiile 7) – 8) devin, respectiv, poziţiile 8) – 9).   

            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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2770”. 

 

Preşedintele de şedinţă a solicitat să se înainteze întrebări la raportor, propuneri la proiect. 

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

aprobare a proiectului prezentat de raportor.   

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

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

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2770 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenţi în şedinţă şi se 

anexează la prezentul proces-verbal. 

 

12. S-A AUDIAT: 

Raportorul Vitalie Modrîngă – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Pentru 

modificarea şi completarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 2732 din 10 octombrie 2014 

„Cu privire la constituirea Consiliului electoral de circumscripţie electorală raională Ungheni nr. 

35”: 

„Prin hotărîrea nr. 2732 din 10 octombrie 2014, Comisia Electorală Centrală a constituit 

Consiliul electoral de circumscripţie electorală raională Ungheni nr. 35 în componenţă numerică 

din 9 membri. 

În conformitate cu  art. 18, 26 şi 33 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. 2732 din 10 octombrie 2014 „Cu privire la 

constituirea Consiliului electoral de circumscripţie electorală raională Ungheni nr. 35” se modifică 

şi se completează după cum urmează:  

- după poziţia 1) se introduce poziţia 2) cu următorul cuprins: 

„2) Croitoru Marina - asistenţă socială şi psihopedagogie, şef, Secţia protecţia familiei şi 

copilului, Direcţia asistenţă socială şi protecţia familiei, Consiliul raional Ungheni, din Registrul 

funcţionarilor electorali;” 

- poziţiile 2) – 8) devin, respectiv, poziţiile 3) – 9); 

- la punctul 6 sintagma „3 persoane” se substituie prin sintagma „4 persoane”.  

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”. 

 

Preşedintele de şedinţă a solicitat să se înainteze întrebări la raportor, propuneri la proiect. 

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

aprobare a proiectului prezentat de raportor.   

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

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

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2771 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenţi în şedinţă şi se 

anexează la prezentul proces-verbal.  

 

(Dl E. Răducan a părăsit şedinţa – membri prezenţi 6) 

 

13. S-A AUDIAT: 
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Raportorul Andrei Volentir – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Chioselia Mare, raionul Cahul”: 

„Consiliul comunal Chioselia Mare, prin decizia nr. 5/2 din 26 septembrie 2014, a ridicat, 

în legătură cu absenţa fără motive întemeiate de la trei şedinţe consecutive ale consiliului, 

mandatul consilierului Romanciuc Petru ales pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova. 

Astfel, a devenit vacant un mandat de consilier atribuit formaţiunii nominalizate. 

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

consilier în Consiliul comunal Chioselia Mare îi revine candidatului supleant Boboc Maria pe lista 

Partidului Liberal Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Cahul din 27 

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 Chioselia Mare. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Chioselia Mare candidatului 

supleant Boboc Maria de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Boboc Maria 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”. 

 

Preşedintele de şedinţă a solicitat să se înainteze întrebări la raportor, propuneri la proiect. 

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

aprobare a proiectului prezentat de raportor.   

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

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

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2772 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenţi în şedinţă şi se 

anexează la prezentul proces-verbal. 

 

14. S-A AUDIAT: 

Raportorul Andrei Volentir – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Suruceni, raionul Ialoveni”: 

„Consiliul sătesc Suruceni, raionul Ialoveni, prin decizia nr. 4/7 din 1 august 2014, a 

ridicat, în legătură cu absenţa fără motive întemeiate de la trei şedinţe consecutive ale consiliului, 

mandatul consilierului Manţoc Sergiu ales pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova. 

Astfel, a devenit vacant un mandat de consilier atribuit formaţiunii nominalizate.  

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

consilier în Consiliul sătesc Suruceni îi revine candidatului supleant Paşchevici Nicolae de pe lista 

Partidului Liberal Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Ialoveni din 16 

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 sătesc Suruceni. 

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

candidatului supleant Paşchevici Nicolae de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova. 
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3. Se preavizează consilierul Paşchevici Nicolae asupra obligaţiei de a respecta termenul 

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

4. Prezenta hotărîre se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova”. 

 

Preşedintele de şedinţă a solicitat să se înainteze întrebări la raportor, propuneri la proiect. 

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

aprobare a proiectului prezentat de raportor.   

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

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

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2773 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenţi în şedinţă şi se 

anexează la prezentul proces-verbal. 

 

15. S-A AUDIAT: 

Raportorul Andrei Volentir – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Horodişte, raionul Rîşcani”: 

„Consiliul sătesc Horodişte, prin decizia nr. 07/05 din 18 septembrie 2014, a ridicat, în 

legătură cu absenţa fără motive întemeiate de la trei şedinţe consecutive ale consiliului, mandatul 

consilierului Lungu Zinovii ales pe lista Partidului Liberal. Astfel, a devenit vacant un mandat de 

consilier atribuit formaţiunii nominalizate.  

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

consilier în Consiliul sătesc Horodişte îi revine candidatului supleant Anton Elena de pe lista 

Partidului Liberal, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Rîşcani din 14 iunie 2011. La atribuirea 

mandatului s-a ţinut cont de declaraţia candidatului supleant Iacubovschi Iosif de pe lista aceluiaşi 

partid, prin care acesta refuză atribuirea mandatului de consilier.    

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 sătesc Horodişte. 

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

candidatului supleant Anton Elena de pe lista Partidului Liberal. 

3. Se preavizează consilierul Anton Elena 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”. 

 

Preşedintele de şedinţă a solicitat să se înainteze întrebări la raportor, propuneri la proiect. 

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

aprobare a proiectului prezentat de raportor.   

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

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

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2774 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenţi în şedinţă şi se 

anexează la prezentul proces-verbal.  
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16. S-A AUDIAT: 

Raportorul Andrei Volentir – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Parcani, raionul Soroca”: 

„Secretarul Consiliului comunal Parcani din raionul Soroca a transmis Comisiei Electorale 

Centrale cererea de demisie a consilierului Mînăscurtă Octavian ales pe lista Partidului Liberal şi 

documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.  

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

consilier în Consiliul comunal Parcani îi revine candidatului supleant Postolachi Victor de pe lista 

Partidului Liberal, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Soroca din 28 iunie 2011.  

În temeiul art. 18 alin. (2), 22 lit. u), 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. 17, 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 Mînăscurtă Octavian 

ales pe lista Partidului Liberal în Consiliul comunal Parcani. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Parcani, raionul Soroca, 

candidatului supleant Postolachi Victor de pe lista Partidului Liberal. 

3. Se preavizează consilierul Postolachi Victor 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”. 

 

Preşedintele de şedinţă a solicitat să se înainteze întrebări la raportor, propuneri la proiect. 

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

aprobare a proiectului prezentat de raportor.   

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

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

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2775 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenţi în şedinţă şi se 

anexează la prezentul proces-verbal. 

 

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

 

Preşedintele şedinţei                                                                                              Iurie CIOCAN 

 

Secretarul şedinţei                                                                                         Andrei VOLENTIR  

 

 

Ex.: Angela MUSTEAŢA 

Tel.: 022-251-477 
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