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PROCES-VERBAL nr. 195 

al şedinţei extraordinare 

din 30.09.2014, ora 16.00 

 

Statut şedinţă: deliberativă 

Preşedinte al şedinţei: dl Ştefan Urîtu 

Secretar al şedinţei: dl Andrei Volentir 

 

Preşedintele de şedinţă a constatat existenţa cvorumului la limită pentru a începe şedinţa (prezenţi 

5 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 să se înainteze propuneri la proiectul ordinii de zi: 

 

ORDINEA DE ZI: 

 

Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de întocmire, autentificare, depunere şi 

verificare a listelor de subscripţie 

Raportor: Andrei Volentir 

 

AU LUAT CUVÎNTUL: 

A. Simionov – Această chestiune a fost inclusă pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Comisiei 

Electorale Centrale din data de astăzi, ora 09:00, de către dl I. Ciocan care era şi raportorul acestui 

proiect. Prin consens a fost amînată chestiunea pentru examinare suplimentară, pentru care s-a 

stabilit ora 16:00. Între timp raportorul a plecat, cel puţin colegial am fi putut să fim informaţi 

despre faptul că dumnealui nu va fi în şedinţă, că va fi altcineva raportor. Deci, pornind de la 

atitudinea necolegială a dlui I. Ciocan, eu nu voi participa la această şedinţă. 

Şt. Urîtu – Dle A. Simionov, dvs. aţi semnat în lista cu membrii prezenţi. Noi nu facem imagine 

unei singure persoane, ci facem imagine CEC. Avem de aprobat acest document, deoarece îi 

punem în imposibilitate de a ridica listele de subscripţie pe cei care vor veni. Candidaţii 

independenţi nu vor putea… 

A. Simionov – Chestiunea aceasta trebuia să fie discutată dimineaţa, trebuia să fie manifestată 

atitudine. Dvs. vă faceţi griji, dar autorul nu îşi face griji. El a plecat. Este dreptul dumnealui, aşa 

cum este şi dreptul meu. 

Şt. Urîtu – În cazul în care aţi fi fost numit raportor în locul dlui I. Ciocan, aţi fi putut să solicitaţi 

timp pentru examinare suplimentară. Dar în acest caz raportor e numit altcineva, Comisia lucrează 

fără persoană concretă, oricine ar fi din membrii Comisiei. Nu pot fi puse în pericol şedinţele 

CEC. Situaţii de acestea am putea să avem multe pe parcurs şi haideţi să nu instituim această 

practică de a zădărnici şedinţele CEC dacă raportorul sau o altă persoană nu va fi prezentă şi nu a 

spus unde pleacă. 

A. Simionov – E vorba de atitudine faţă de colegi şi, rog să fie consemnat acest fapt în procesul-

verbal, că în semn de protest părăsesc şedinţa. 

Şt. Urîtu – Dvs. protestaţi împotriva atitudinii colegului V. Moţarschi şi a dlui V. Gafton care, la 

fel, dimineaţa au fost, iar acum nu sunt prezenţi. 

A. Simionov – Nu trebuie să mutaţi acele. 

A. Volentir – Dar de ce a fost amînată şedinţa. Din cîte am înţeles, dl V. Moţarschi a solicitat 

această amînare. Unde este el? Înţelegeţi că acum, de fapt, pedepsiţi potenţialii concurenţi 

electorali. Dvs. acum invalidaţi şedinţa. 
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A. Simionov – Eu nu pedepsesc pe nimeni, aş putea în şedinţă să nu susţin proiectul. 

Şt. Urîtu – Aveţi dreptul să nu susţineţi proiectul, dar aveţi obligaţia morală de a fi prezent în 

şedinţă. Şi dl V. Moţarschi nu a comunicat, la fel, dacă va fi sau nu prezent în şedinţa aceasta, cu 

toate că el a solicitat amînarea. 

A. Simionov – Eu poziţia mi-am formulat-o. 

 

(Dl A. Simionov a părăsit şedinţa – membri prezenţi 4) 

 

Preşedintele de şedinţă, dl Şt. Urîtu, a anunţat şedinţa închisă din lipsă de cvorum. 

 

 

 

Preşedintele şedinţei                                                                                                Ştefan URÎTU 

 

Secretarul şedinţei                                                                                         Andrei VOLENTIR  
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