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PROCES-VERBAL nr. 218 

al şedinţei ordinare 

din 12.11. 2014, ora 16.30 

 

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 8 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 4 puncte. 

Președintele de ședință, I.Ciocan a anunțat că în ședința de ieri, 11 noiembrie 2014, a fost examinat 

proiectul de hotărîre „Cu privire la suspendarea executării hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 

2739 din 10 octombrie 2014 „Cu privire la înregistrarea candidaților la funcția de deputat în 

Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic „Partidul Comunist Reformator din 

Moldova” și a simbolului electoral”. A solicitat dlui V.Moțarschi, raportor al proiectului  să comunice 

dacă are careva informații privind procedura de executare a încheierii executorului judecătoresc ca 

urmare a deciziei Curții de Apel Chișinău, expediată pentru informare/executare Ministerului 

Justiției. 

Dl V.Moțarschi – a menționat că nu deține informații privind executarea sau neexecutarea de către 

Ministerul Justiției a încheierii executorului judecătoresc și a deciziei Curții de Apel Chișinău, prin 

urmare, nu poate fi continuată examinarea acestei chestiuni odată ce nu avem informații concrete. 

Președintele de ședință, I.Ciocan, a atras atenția reprezentanților concurenților electorali că existînd 

un litigiu civil între Ministerul Justiției și unul din concurenții electorali, dar, care vizează 2 

concurenți electorali, a solicitat Consiliului Superior al Magistraturii și Judecătoriei Buiucani să 

atribuie acestui litigiu caracter electoral, pentru a fi examinat în termenele restrînse. 

 

Președintele de ședință a solicitat membrilor, reprezentanților concurenților electorali să facă 

propuneri la ordinea de zi ce conţine 4 puncte:  

 

ORDINEA DE ZI: 

 

1. Cu  privire la contestaţia nr. AP 9/59 din 7 noiembrie 2014 a Partidului Acţiunea Democratică 

Raportor: Svetlana Guțu 

2. Cu  privire la contestaţia nr. AP 9/61 din 07 noiembrie 2014 a dnei Alina Russu, reprezentantul cu 

drept de vot consultativ al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova în Comisia Electorală 

Centrală  

Raportor: Vasile Gafton 
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3. Cu  privire la contestaţia nr. AP 9/67 din 8 noiembrie 2014 a dnei Alina Russu, reprezentantul cu 

drept de vot consultativ al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova în Comisia Electorală 

Centrală  

Raportor: Svetlana Guțu 

4. Cu privire la raportul concurentului electoral Partidul Politic „Patria” privind fluxul mijloacelor 

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

situaţia din 7 noiembrie 2014 

Raportor: Andrei Volentir 

 

Dl L. Deliu (reprezentantul PDM ) – a solicitat excluderea pct. 2 din ordinea de zi „Cu  privire la 

contestaţia nr. AP 9/61 din 07 noiembrie 2014 a dnei Alina Russu”, deoarece contestatarul solicită 

sancționarea PLDM și nu a PDM. Totodată, a menționat că „Regulamentul privind procedura de 

examinare și soluționare a contestațiilor de către organele electorale în perioada electorală” prevede 

cerințe clare, însă  în contestația respectivă este neclar acțiunile cărui concurent electoral sunt 

contestate. 

Dl V.Gafton – a menționat că este vorba despre o eroare comisă de contestatar, prin urmare, la 

examinarea contestației nr. AP 9/61 din 07 noiembrie 2014 a dnei Alina Russu, va fi oferită 

posibilitatea părților să se expună pe marginea  subiectului  respectiv.  

Dna A. Russu  (reprezentantul PCRM ) – a   menționat  că este o simplă eroare tehnică , mai mult 

ca atît din conținutul contestației se înțelege care concurent electoral este contestat. 

Dl L. Deliu (reprezentantul PDM ) – a menționat că este pentru a 2-a oară cînd se comit asemenea 

erori. 

Dl S.Gurduza (reprezentantul PLDM) – a solicitat dnei A.Russu să nu mai producă asemenea erori 

în viitor. 

 

Președintele de ședință, I.Ciocan a supus votului propunerea înaintată de dl L. Deliu, reprezentantul 

PDM,  privind excluderea pct. 2 din ordinea de zi:  

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____0____, Contra ____4_____, S-au abţinut ___4___. 

 

Preşedintele de şedinţă, I.Ciocan a supus votului proiectul ordinii de zi prezentat: 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

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

 

Ordinea de zi ce conţine 4 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. 
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1. S-A AUDIAT: 

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

nr. AP 9/59 din 7 noiembrie 2014 a Partidului Acţiunea Democratică”: 

„La 7 noiembrie 2014 dl. Jalba Marin, reprezentantul Partidului Acţiunea Democratică în 

baza procurii, a depus o contestaţie, înregistrată la Comisia Electorală Centrală sub nr. AP 9/59, prin 

care solicită admiterea contestaţiei şi în care solicită sancţionarea concurentului electoral Partidul 

Liberal Democrat din Moldova (în continuare – PLDM) şi sesizarea organelor de drept.  

Contestatarul, în motivarea contestaţiei, susţine că începînd cu 03 şi 04 noiembrie 2014 

concurentul electoral Partidul Liberal Democrat din Moldova, a distribuit un material de agitaţie 

electorală sub formă de broşură cu 8 pagini prin care se îndeamnă alegătorii să voteze concurentul 

respectiv. În opinia contestatarilor, acţiunile PLDM contravin prevederilor alin. (6) al art. 641 din 

Codul electoral deoarece nu conţine data tipăririi, tirajul materialului şi denumirea tipografiei. 

Contestatarul PAD mai menţionează că aceleaşi semne lipsesc şi pe invitaţiile la întîlnirea cu 

alegătorii organizată de PLDM la data de 3 noiembrie 2014 în incinta sălii de festivităţi a Colegiului 

Naţional de Vinificaţie şi Viticultură din Stăuceni. 

În vederea combaterii afirmaţiilor contestatarului, reprezentantul cu drept de vot consultativ al 

PLDM în CEC a depus o referinţă înregistrată la Comisie sub nr. AP 9/77 din 10 noiembrie 2014, în 

care invocă faptul că contestatarul a depus prezenta contestaţie cu încălcarea termenului prevăzut de 

alin. (1) al art. 66 din Codul electoral, astfel solicită respingerea contestaţiei ca depuse tardiv. 

În urma examinării contestaţiilor şi a materialelor anexate, precum şi a referinţei reprezentantului 

Partidul Liberal Democrat din Moldova în Comisia Electorală Centrală,  Comisia Electorală Centrală a 

constatat existența unui material de agitaţie electorală sub formă de broşură cu 8 pagini fără a fi 

menţionate data tipăririi, tirajul materialului şi denumirea tipografiei, fapt ce contravine prevederilor 

alin. (6) al art. 641 din Codul electoral.  

În parte ce ţine de tipărirea şi distribuirea invitaţiilor la întîlnirea cu alegătorii organizată de 

PLDM la data de 3 noiembrie 2014 în incinta sălii de festivităţi a Colegiului Naţional de Vinificaţie şi 

Viticultură din Stăuceni, Comisia nu se poate pronunţa deoarece contestatarul a depus contestaţia cu 

încălcarea termenului de depunere a cotestaţiei prevăzut la alin. (1) al art. 66 din Codul electoral, însă 

atenţionează concurentul electoral respectiv privind reflectarea cheltuielilor privind tipărirea şi 

distribuirea invitaţiilor în raportul său financiar (…)” 

 

Preşedintele de şedinţă, I. Ciocan, a informat că autorul contestației, dl. Jalba Marin, reprezentantul 

Partidului Acţiunea Democratică nu este prezent în sala de ședințe. 

  

Preşedintele de şedinţă, I. Ciocan, a oferit cuvîntul dlui Sergiu Gurduza, reprezentantul cu drept de 

vot consultativ al Partidului Liberal Democrat din Republica Moldova în Comisia Electorală 

Centrală să expună argumentele pe marginea contestației depuse de Partidul Acțiunea 

Democratică. 

Dl Șt. Urîtu s-a alăturat membrilor prezenți în ședință (membri prezenți -9). 

 

Reprezentantul PLDM, dl Sergiu Gurduza – a precizat că se va axa pe 2 aspecte: de ordin 

procedural și legal. Vorbitorul a menționat că  materialele anexate la contestație nu au fost distribuite 

în termenul stabilit.  Mai mult ca atît, nu este clar cum contestatarul a intrat în posesia broșurii, și nu a 

prezentat nici un argument temeinic, pentru a dovedi momentul distribuirii materialului contestat, 

după cum prevede art.65 alin.(5) din Codul electoral. Contestația depusă nu este susținută de nici o 
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declarație a martorilor sau oricare alt material probatoriu, din care motiv, nu este demonstrat 

momentul săvîrșirii acțiunii, data, momentul distribuirii, cine a distribuit materialele, respectiv, 

termenul de prescripție pentru depunerea contestației este epuizat și urmează a fi respinsă ca fiind 

tardivă. Totodată, a afirmat că nu neagă faptul existenței unor asemenea broșuri care au fost tipărite 

cu titlu de mostre pentru consultare și aprobare, ulterior, au fost tipărite broșuri și repartizate 

alegătorilor care includ în sine: data tipăririi, tirajul materialului şi denumirea tipografiei. La final, 

vorbitorul a menționat că subiectul privind „ producerea și tipărirea materialelor ”este important în 

campania electorală, mai mult ca atît, nerespectarea prevederilor Codului electoral se sancționează 

conform Codului contravențional. În aceste condiții, contestația urmează a fi respinsă ca fiind tardivă, 

neîntemeiată, din lipsă de probe, cu încălcarea termenelor de depunere a acesteia.  

 

Preşedintele de şedinţă, I. Ciocan, a solicitat membrilor Comisiei să adreseze întrebări către 

concurentul electoral contestat : 

 

AU LUAT CUVÎNTUL : 

Dl A.Simionov – a întrebat cum demonstrați și probați că materialele tipărite pentru consultare nu 

au fost distribuite alegătorilor. 

Reprezentantul PLDM, dl S.Gurduza – a răspuns că această broșură a fost repartizată în 

interiorul Partidului Liberal Democrat din Moldova, sarcina probațiunii este pusă în seama 

contestatarului. 

Dl Șt.Urîtu – a întrebat dacă se consideră agitație electorală repartizarea unor broșuri membrilor 

PLDM. 

Reprezentantul PLDM, dl S.Gurduza – a răspuns că atîta timp cît în scrisoarea de însoțire este 

indicat „uz intern” nu se consideră agitație electorală. 

Dl A.Volentir – a solicitat dlui S.Gurduza să  menționeze toate detaliile referitor la data tipăririi, 

tirajul materialului şi denumirea tipografiei. 

Reprezentantul PLDM, dl S.Gurduza – a răspuns că broșura este tipărită de tipografia 

„Univers”, toate facturile au fost prezentate împreună cu raportul financiar al PLDM , în prima 

săptămînă a campaniei electorale. Broșura care se contestă a fost tipărită de tipografia partidului și 

nu a fost distribuită alegătorilor. 

Dl I.Ciocan – a întrebat raportorul dacă la contestație au fost anexate fotocopii ale broșurii sau 

broșura în original. 

Dna S.Guțu – a răspuns că la contestație au fost prezentate fotocopii ale broșurii. 

 

Preşedintele de şedinţă, I. Ciocan, a solicitat raportorului să totalizeze proiectul de hotărîre. 

 

Raportorul S.Guțu a dat citire părții rezolutive: 

 

„1. Se respinge ca fiind depusă tardiv, în partea ce ţine de tipărirea şi distribuirea invitaţiilor la 

întîlnirea cu alegătorii organizată de Partidul Liberal Democrat din Moldova la data de 3 noiembrie 

2014, contestaţia nr. AP 9/59 din 7 noiembrie 2014 a Partidului Acţiunea Democratică. 

2. Se sesizează Inspectoratul General de Poliţie în vederea stabilirii tipografiei care a tipărit 

borşura şi invitaţiile Partidul Liberal Democrat din Moldova, cu informarea Comisiei Electorale 

Centrale despre rezultatele examinării cazului, în termene rezonabile. 
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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.” 

 

Preşedintele de şedinţă, I. Ciocan, a solicitat membrilor Comisiei să înainteze propuneri la proiect: 

 

Dl E.Răducan a părăsit sala de ședințe (membri prezenți - 8). 

 

AU LUAT CUVÎNTUL : 

Dl A.Volentir – a menționat că întrucît reprezentantul PLDM, dl S.Gurduza, a recunoscut că 

această broșură a fost tipărită în sediul partidului, nu consideră necesar de a sesiza Inspectoratul 

General de Poliţie în vederea stabilirii tipografiei care a tipărit broşura şi invitaţiile. Consideră că 

trebuie să fie respinsă integral contestația respectivă. 

Dl Șt.Urîtu –  a întrebat raportorul care sunt motivele care au stat la baza excluderii pct.1 din 

proiectul de hotărîre propus inițial „Se admite parțial în partea ce ţine de tipărirea şi distribuirea 

materialului de agitaţie electorală (…)”, pentru ca aceste argumente să fie incluse în partea de 

constatare a proiectului de hotărîre. 

Dl I.Ciocan – a reiterat că raportorul va include argumentele la etapa de redactare a proiectului de 

hotărîre. 

Dl V.Moțarschi – avînd în vedere faptul că circumstanțele constatate în timpul ședinței au condus la 

schimarea poziției raportorului, a recomandat raportorului să amîne examinarea proiectului de 

hotărîre, deoarece nu este clar din care motive se propune respingerea contestației. 

Dl I.Ciocan – a informat membrii Comisiei că partea motivantă se ajustează conform părții rezolutive 

a hotărîrii adoptate. 

Raportorul S.Guțu – a menționat că și-a schimbat poziția pe marginea proiectului privind 

respingerea contestației în urma argumentelor prezentate de reprezentantul PLDM, dl S.Gurduza și 

anume: tipărirea broșurii în sediul partidului, tipărirea broșurii înaintea perioadei electorale, nu au 

fost suportate cheltuieli la tipărirea acestui material electoral.  

Dl Șt.Urîtu –  a subliniat că, reieșind din practica anterioară, modificarea proiectului de hotărîre 

atrage elaborarea unui nou proiect cu argumentele necesare. 

Dl I.Ciocan – a reitarat că raportorul a prezentat argumentele care au stat la baza revizuirii părții 

rezolutive a proiectului. 

Dl Șt.Urîtu –  a precizat că este necesar de a respecta art.56 din Regulamentul cu privire la activitatea 

Comisiei Electorale Centrale, în acest context a propus amînarea examinării proiectului pentru 

includerea rectificărilor propuse în ședință pe marginea proiectului. 

Reprezentantul PLDM, dl S.Gurduza – a propus să fie respinsă contestația  ca fiind tardivă, 

neîntemeiată, din lipsă de probe, cu încălcarea termenelor de depunere a acesteia.  

Dl A.Volentir – a menționat că, este vorba despre 2 tipărituri anexate la contestație, respectiv, a 

propus ca pentru o tipăritură să se respingă ca neîntemeiată contestaţia, în partea ce ţine de tipărirea 

şi distribuirea materialului de agitaţie electorală sub formă de broşură cu 8 pagini pe care nu sînt 

menţionate data tipăririi, tirajul şi denumirea tipografiei care l-a executat, și alt punct se respinge ca 

fiind depusă tardiv contestaţia în partea ce ţine de tipărirea şi distribuirea invitaţiilor la întîlnirea cu 

alegătorii organizată de Partidul Liberal Democrat din Moldova în data de 3 noiembrie 2014. La final, 

a menționat că propunerea înaintată de dl S.Gurduza privind respingerea contestației într-un singur 

punct ca fiind neîntemeiată și tardivă  reprezintă un „colaps juridic”. 
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Dl V.Moțarschi – a propus membrilor Comisiei ca dl  S.Gurduza să prezinte în original broșura. 

Reprezentantul PLDM, dl S.Gurduza – a prezentat membrilor CEC broșura în original. 

Totodată, a informat membrii Comisiei, că își retrage propunerea înaintată în urma recomandării  

înaintate de dl A.Volentir. 

 

Preşedintele de şedinţă, I.Ciocan, a supus votului propunerea dlui Șt.Urîtu privind amînarea 

examinării proiectului de hotărîre. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____2____, Contra ____5_____, S-au abţinut ___1___. 

 

Preşedintele de şedinţă, I.Ciocan, a supus votului propunerea dlui A.Volentir privind excluderea 

pct.3 privind sesizarea Inspectoratului General de Poliţie în vederea stabilirii tipografiei care a tipărit 

broşura şi invitaţiile PLDM și propunerea privind „ pct.1 Se respinge ca neîntemeiată contestaţia nr. 

AP 9/59 din 7 noiembrie 2014 a Partidului Acţiunea Democratică, în partea ce ţine de tipărirea şi 

distribuirea materialului de agitaţie electorală sub formă de broşură cu 8 pagini pe care nu sînt 

menţionate data tipăririi, tirajul şi denumirea tipografiei care l-a executat”. Pct.2 „Se respinge ca fiind 

depusă tardiv contestaţia nr. AP 9/59 din 7 noiembrie 2014 a Partidului Acţiunea Democratică, în 

partea ce ţine de tipărirea şi distribuirea invitaţiilor la întîlnirea cu alegătorii organizată de Partidul 

Liberal Democrat din Moldova în data de 3 noiembrie 2014”. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____5____, Contra ____2_____, S-au abţinut ___1___. 

 

Președintele de ședință a menționat că propunerea supusă votului a fost acceptată cu votul 

majorității membrilor prezenți în ședință. 

Preşedintele de şedinţă, I. Ciocan, a solicitat raportorului să totalizeze proiectul de hotărîre cu 

propunerile acceptate de membrii Comisiei: 

 

„1. Se respinge ca neîntemeiată contestaţia nr. AP 9/59 din 7 noiembrie 2014 a Partidului 

Acţiunea Democratică, în partea ce ţine de tipărirea şi distribuirea materialului de agitaţie electorală 

sub formă de broşură cu 8 pagini pe care nu sînt menţionate data tipăririi, tirajul şi denumirea 

tipografiei care l-a executat. 

2. Se respinge ca fiind depusă tardiv contestaţia nr. AP 9/59 din 7 noiembrie 2014 a Partidului 

Acţiunea Democratică, în partea ce ţine de tipărirea şi distribuirea invitaţiilor la întîlnirea cu alegătorii 

organizată de Partidul Liberal Democrat din Moldova în data de 3 noiembrie 2014. 

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”. 

 

Președintele de ședință, dl I.Ciocan, a oferit cuvîntul la dezbateri asupra proiectului raportat.  
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AU LUAT CUVÎNTUL : 

Dl V.Moțarschi – a menționat că, în opinia sa, nu s-a lucrat suficient la examinarea prezentei 

contestații, deoarece:  s-a lucrat cu niște fotocopii. Personal, consideră că contestatarul ar fi prezentat 

broșura în original, dacă raportorul ar fi solicitat, la examinarea contestației. Mai mult ca atît, 

consideră dubioase afirmațiile dlui S.Gurduza privind tipărirea unei broșuri colorate în sediul 

partidului. Toate circumstanțele invocate urmau a fi examinate, pentru că sunt relevante proiectului. 

Schimbarea poziției raportorului în cadrul ședinței este contrar rigorilor stabilite, ceia ce urma 

amînarea proiectului pentru elucidarea tuturor circumstanțelor existente. 

Dl V. Modrîngă – a menționat că, în cazul dat nu sunt suficiente probe, mai mult ca atît, nu a 

cunoscut că la contestație au fost anexate fotocopii. Din aceste considerente, susține respingerea 

contestației ca neîntemeiată, din lipsă de probe.   

Raportorul S.Guțu – a reiterat că și-a schimbat poziția pe marginea contestației în urma 

argumentelor prezentate de reprezentantul PLDM, dl S. Gurduza, privind tipărirea broșurii în sediul 

partidului, tipărirea broșurii înaintea perioadei electorale, mai mult ca atît, contestatarul trebuia să 

fie prezent în ședință pentru a argumenta circumstanțele, iar în cazul în care posedau broșura în 

original, atunci ar fi fost anexată la contestație. 

Dl Șt.Urîtu –  în opinia sa, nu se face delimitare între noțiunea „concurent electoral” și „partid 

politic”. Prin urmare, producerea unor cheltuieli din contul concurentului electoral urmau a fi 

prezentate în raportul financiar al PLDM. La fel, se observă o divergență la aplicarea sintagmei „uz 

intern” al concurentului electoral sau al partidului politic.  

Reprezentantul PLDM, dl S.Gurduza – a menționat că în data de 10 octombrie 2014 au fost 

înregistrați candidaţii la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea 

Partidului Liberal Democrat din Moldova, respectiv, broșura  a fost tipărită și transmisă spre 

consultare cu mult timp înainte de începerea perioadei electorale.  
 

Preşedintele de şedinţă a supus votului propunerea de aprobare a proiectului.  

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

 Pentru ____5____, Contra ____1_____, S-au abţinut ___2___. 

  

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2928 a fost aprobată cu votul majorității membrilor CEC prezenţi în şedinţă. 

 

2. S-A AUDIAT:  

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

nr. AP 9/61 din 07 noiembrie 2014 a dnei Alina Russu, reprezentantul cu drept de vot consultativ al 

Partidului Comuniştilor din Republica Moldova în Comisia Electorală Centrală ”: 

„La 7 noiembrie 2014 dna Alina Russu, reprezentantul cu drept de vot consultativ al 

Partidului Comuniştilor din Republica Moldova (în continuare – PCRM) în Comisia Electorală 

Centrală, a depus o contestaţie prin care informează că Partidul Democrat din Moldova (în 

continuare – PDM) continuă să distribuie broşura electorală intitulată „Cine suntem şi ce facem 

pentru moldovenii oneşti şi muncitori”. 
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În această parte, raportorul V.Gafton și-a întrerupt prezentarea pentru a oferi cuvîntul 

contestatarului, apoi reprezentantului PDM, pentru a-și susține pozițiile. 

 

Reprezentantul PCRM, dna A.Russu – a menționat că, potrivit art.64 1 alin. (6), „Răspunderea 

pentru conținutul materialelor electorale publicitare, difuzate sau publicate, o poartă concurentul 

electoral, fiecare material publicitar trebuie să includă: denumirea concurentului electoral, data 

tipăririi, tirajul materialului și denumirea tipografiei care l-a tipărit”. Prin urmare, la data de 4 

noiembrie 2014, candidatul la funcția de deputat în Parlament pe lista PDM, dl Marcel Răducan, în 

cadrul întrunirilor cu alegătorii din piața or. Cimișlia a distribuit broșuri electorale „Cine suntem și ce 

facem pentru moldovenii onești și muncitori”. Cele invocate au fost probate prin fotografii și video 

anexat la contestație. În acest context, autorul contestației, a invocat încălcarea art.38 alin. (6) din 

Codul electoral, totodată a solicitat susținerea contestației și avertizarea concurentului electoral pentru 

încălcarea legislației electorale. 

Reprezentantul PDM, dl Lilian Deliu – a informat membrii Comisiei că în cadrul întrunirilor 

electorale din or. Cimișlia au fost distribuite broșuri asemănătoare. Reprezentanții PDM, în campania 

electorală, au distribuit și distribuie doar materiale electorale conform prevederilor art. 641 alin. (6) 

din Codul electoral. A menționat că la moment nu poate să prezinte o asemenea broșură, deoarece 

stoc-ul  a fost epuizat, mai mult ca atît, orice acuzație trebuie demonstrată prin probe veridice, 

pertinente și întemeiate, ceea ce nu se respectă în această contestație. La final, a solicitat respingerea 

contestației, ca fiind lipsită de probe concrete și veridice. 

 

Preşedintele de şedinţă, I. Ciocan, a solicitat membrilor Comisiei să adreseze întrebări raportorului 

V.Gafton : 

 

AU LUAT CUVÎNTUL : 

Dl A.Simionov – a întrebat raportorul ce fel de probe sunt necesare pentru a fi anexate la 

contestație : probe foto sau video, deoarece în partea motivantă se menționează că probele 

prezentate reprezintă doar presupuneri. 

Raportorul V.Gafton – a răspuns că din fotografiile prezentate la contestație nu este clar conținutul 

broșurii, mai mult ca atît, nici într-o fotografie nu poate fi clar deslușită broșura pentru a constata 

dacă este asemănătoare celei invocate. Broșura, este necesar a fi prezentată în original, pentru a putea 

compara. Referitor la materialul video, la care s-a făcut referire în contestație, nu se poate observa 

mențiunea „tipografie”. Prin urmare, nu putem formula o concluzie în baza unor fotografii nedeslușite 

și înregistrare video neclară. Probe reale, veridice la contestație nu au fost prezentate. 

 

Preşedintele de şedinţă, I. Ciocan, a solicitat raportorului să totalizeze proiectul de hotărîre: 

 

Raportorul V.Gafton  a dat citire în continuare proiectului de hotărîre : 

 

„Contestatarul îşi argumentează afirmaţia prin faptul că dl Marcel Răducan, candidatul la 

funcţia de deputat pe lista PDM, în cadrul întîlnirilor electorale din piaţa or. Cimişlia, r-nul Cimişlia, 

a utilizat drept material electoral publicitar broşura sus-numită, care contravine prevederilor art. 641 

alin.(6) din Codul electoral şi art. 50 alin.(2) din Codul contravenţional (fiecare material publicitar 

trebuie să includă denumirea concurentului electoral, data tipăririi, tirajul materialului şi denumirea 

tipografiei care l-a tipărit), ceea ce poate fi dovedit prin fotografii de pe reţeaua de socializare 
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www.facebook.com anexate la contestaţie şi reportajul de ştiri difuzat la 4 noiembrie 2014, ora 21:00 

de postul de televiziune Prime. Autorul contestaţiei menţionează că materialul contestat este identic 

cu cel care figura în hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2879 din 28 octombrie 2014 şi acest 

fapt, la fel, poate fi dovedit.  

În contestaţie se solicită avertizarea concurentului electoral PDM şi sesizarea organelor 

afacerilor interne.  

Reprezentantul cu drept de vot consultativ al PDM în Comisia Electorală Centrală, dl Lilian 

Deliu, prin referinţa, înregistrată la Comisie sub nr. AP 9/72 din 10.11.2014, solicită respingerea 

contestaţiei din lipsă de probe. 

Examinînd materialele contestaţiei, Comisia consideră că aceasta este una nefondată şi 

pasibilă de a fi respinsă din următoarele motive. 

În conformitate cu art. 65 alin. (5) din Codul electoral, sarcina probării îi revine 

contestatarului. Astfel, se constată că reprezentantul cu drept de vot consultativ al PCRM în CEC 

nu a prezentat careva probe concludente care ar demonstra univoc distribuirea materialelor 

electorale de către dl Marcel Răducan, candidatul la funcţia de deputat din partea PDM, cu încălcarea 

prevederilor art. 641 alin. (6) din Codul electoral, or afirmaţia contestatarului precum că materialul 

respectiv este identic cu cel examinat de CEC în cadrul şedinţei din 28.10.2014 este una declarativă şi 

lipsită de probe materiale directe, aceasta fiind bazată numai pe presupuneri. 

 

Pentru motivele expuse, în temeiul art. 18, art. 26, art. 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 ca fiind nefondată contestaţia nr. AP 9/61 din 7 noiembrie 2014 a dnei Alina 

Russu, reprezentantul cu drept de vot consultativ al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova 

în Comisia Electorală Centrală. 

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 solicitat reprezentanților concurenților electorali să adreseze 

întrebări raportorului V.Gafton : 

 

Reprezentantul PCRM, dna A.Russu – a prezentat membrilor Comisiei o broșură, întrebînd 

raportorul dacă anterior a văzut broșura  contestată la  contestația AP-9/42 din 28.10.2014. 

Raportorul V.Gafton – a răspuns că nu putem să cunoaștem dacă este vorba despre aceeași broșură. 

Broșura la contestația respectivă trebuie să fie prezentată în original. 

Reprezentantul PCRM, dna A.Russu – a replicat că în contestație a fost menționat că este vorba 

despre aceeași broșură contestată anterior, motivul pentru care nu a prezentat broșura este a nu 

încărca raportorul cu maculatură. 

Raportorul V.Gafton – a reiterat că la contestația examinată anterior nr. AP-9/42 din 28.10.2014 a 

fost prezentată broșura, însă la contestația examinată astăzi a fost anexate fotografii nedeslușite, 

motiv pentru care nu este posibil a compara cele invocate de contestatar. 

Reprezentantul PDM, dl Lilian Deliu – a menționat că nu are întrebări la raportor. 
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Preşedintele de şedinţă, I. Ciocan, a solicitat membrilor Comisiei să adreseze întrebări 

contestatarului. 

Nu au fost înaintate întrebări dnei A.Russu, reprezentantul Partidului Comuniștilor din Republica 

Moldova. 

 

Preşedintele de şedinţă, I. Ciocan, a solicitat membrilor Comisiei să adreseze întrebări către 

concurentul electoral contestat : 

AU LUAT CUVÎNTUL : 

Dl A.Simionov – a întrebat dacă poate să prezinte o dovadă a broșurii tipărite conform prevederilor 

art. 641 alin. (6) din Codul electoral. 

Reprezentantul PDM, dl Lilian Deliu – a reiterat că nu poate să prezinte o asemenea broșură 

deoarece stoc-ul  a fost epuizat. 

Preşedintele de şedinţă, I. Ciocan – a întrebat dacă a fost reflectat în raportorul financiar  

tipărirea broșurii în perioada electorală. 

Reprezentantul PDM, dl Lilian Deliu – a răspuns afirmativ. 

Dl V.Moțarschi – a solicitat contestatarului să prezinte concurentului electoral contestat broșura. 

A întrebat reprezentantul PDM, dl Lilian Deliu dacă broșura este identică celei invocate de 

contestatar. 

Reprezentantul PDM, dl Lilian Deliu – a răspuns că broșura este asemănătoare, însă, nu sunt 

aceiași candidați prezentați. 

  

Preşedintele de şedinţă, I. Ciocan, a solicitat membrilor Comisiei și reprezentanților concurenților 

electorali să înainteze propuneri la proiect. 

 

AU LUAT CUVÎNTUL : 

Dl A.Simionov – a propus să fie admisă contestația, constatată încălcarea prevederilor art. 641 

alin. (6) din Codul electoral, să fie avertizat concurentul electoral pen tru nerespectarea legislației 

și să fie somat să nu admită distribuirea unor asemenea materialelor electorale.  

 

Președintele de ședință, I.Ciocan, a menționat că propunerea înaintată de către dl A.Simionov,  

schimbă esența proiectului, precizînd că în cazul în care proiectul propus de raportorul V.Gafton  

nu va întruni majoritatea de voturi, va fi distribuit unui alt raportor pentru a elabora un proiect de 

alternativă. 

 

Președintele de ședință, dl I.Ciocan, a oferit cuvîntul la dezbateri asupra proiectului raportat.  

 

AU LUAT CUVÎNTUL : 

Dl A.Simionov – a menționat că în partea descriptivă a proiectului de hotărîre, raportorul constată 

că „reprezentantul cu drept de vot consultativ al PCRM, nu a prezentat careva probe concludente”. 

A solicitat raportorului să prezinte o listă cu probe necesare a fi prezentate la examinarea unei 

contestații. 

Reprezentantul PCRM, dna A.Russu – a  subliniat că observă o abordare dublă în examinarea a 

două contestații cu tangențe comune pct.1 și 2 din ordinea de zi, or, prin aprobarea Hotărîrii CEC 

nr.2879 din  4.11.2014 a fost respinsă contestația cu același conținut prin care s-a invocat că 

broșura nu conține elementele obligatorii, însă a fost difuzată la toate posturile de televiziune 
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controlate de concurentul electoral Partidul Democrat din Moldova. În opinia sa, observă un 

comportament obraznic, solicitînd membrilor Comisiei să fie judicioși în respectarea legislației 

electoarale. 

Dl A.Volentir – a menționat că toate hotărîrile Comisiei Electorale Centrale aprobate în ședință 

trebuie să fie motivate juridic, prin urmare legalitatea acestora  poate fi verificată la Curtea de 

Apel Chișinău, motiv pentru care „Regulamentul privind procedura de examinare și soluționare a 

contestațiilor de către organele electorale în perioada electorală”  prevede că orice contestație 

trebuie să prezinte probe care trebuie să corespundă cerinţelor de admisibilitate şi pertinenţă.  

 

Preşedintele de şedinţă a supus votului propunerea de aprobare a proiectului.  

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

 Pentru ____5____, Contra ____2_____, S-au abţinut ___1___. 

  

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2929 a fost aprobată cu votul majorității membrilor CEC prezenţi în şedinţă.  

 

3. S-A AUDIAT:  

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

contestaţia nr. AP 9/67 din 8 noiembrie 2014 a dnei Alina Russu, reprezentantul cu drept de vot 

consultativ al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova în Comisia Electorală Centrală”:  

„La 8 noiembrie 2014 dna Alina Russu, reprezentantul cu drept de vot consultativ al 

Partidului Comuniştilor din Republica Moldova (în continuare – PCRM) în Comisia Electorală 

Centrală, a depus o contestaţie, înregistrată la Comisie sub nr. AP 9/67, în care solicită examinarea 

contestaţiei şi avertizarea concurentului electoral Partidul Politic „Partidul Socialiştilor din 

Republica Moldova” (în continuare – PSRM) pentru încălcarea legislaţiei electorale şi obligarea 

acestuia să respecte prevederile Codului electoral 

Reprezentantul PCRM, în motivarea contestaţiei, susţine că la data de 5 noiembrie 2014 pe 

strada Bucureşti din mun. Chişinău au fost observate pe stîlpi mai multe materiale de agitaţie 

electorală ale concurentului electoral PSRM. În opinia contestatarului, prin acţiunile PSRM, au fost 

încălcate prevederile Codului electoral şi ale pct. 12 din Regulamentul privind modalitatea plasării 

publicităţii electorale pe panourile publicitare în perioada electorală, aprobat prin hotărîrea Comisiei 

Electorale Centrale nr. 2228 din 16 iulie 2010 

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

constată următoarele. 

Conform materialelor contestaţiei şi notei informative a Inspectoratului de Poliţie (în continuare – 

IP) Centru al mun. Chişinău, în data de 5 noiembrie 2014 la intersecţia dintre str. A. Puşkin şi str. M. 

Kogălniceanu au fost reţinute două persoane care lipeau pe stîlpi, neautorizat, publicitate electorală în 

favoarea concurentului electoral „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”, aceleaşi afişe au fost 

depistate pe străzile Bucureşti şi 31 August 1989 din mun. Chişinău. IP Centru mun. Chişinău a 

investigat cazul, fiind reţinute persoanele făptaşe, întocmite procese-verbale cu privire la contravenţia 

prevăzută la art. 50 alin. (1) din Codul contravenţional şi aplicată sancţiunea sub formă de amendă. 

Astfel, prin acţiunile persoanelor identificate de IP Centru mun. Chişinău, se constată încălcarea 

prevederilor pct. 12 din Regulamentul privind modalitatea plasării publicităţii electorale pe panourile 
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publicitare în perioada electorală, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2228 din 16 

iulie 2010”. 

În această parte raportorul și-a întrerupt prezentarea pentru a oferi cuvîntul contestatarului, apoi 

reprezentantului PSRM, pentru a-și susține pozițiile. 

 

Reprezentantul PCRM, dna A.Russu – a menționat că în ultima perioadă observă încălcarea 

legislației electorale de către mai mulți concurenți electorali în ceea ce privește plasarea publicităţii 

electorale pe panourile publicitare în perioada electorală. În acest context, a solicitat membrilor 

Comisiei să emită o circulară privind atenționarea tuturor concurenților electorali în vederea 

respectării modalității de plasare a publicității electorale pe panourile publicitare.  

Reprezentantul PSRM, dl M. Lebedinschi – a replicat că nu este împotriva emiterii unei asemenea 

circulare, dacă va fi atenționat inclusiv PCRM. Cu privire la contestație, a informat membrii 

Comisiei, că pînă la moment, a încercat să constate cine se face vinovat de plasarea publicității 

electorale în locuri neautorizate, însă această persoană nu a fost stabilită. Prin urmare, a fost o 

provocare din partea oponenților, deoarece, plasarea publicității  în perimetrul străzilor Șciusev, M. 

Eminescu, A.Pușkin care sunt cele mai aglomerate străzi ale mun. Chișinău, ori, existența unor 

asemenea afișaje electorale atrăgea  contestații similare din partea mai multor concurenți electorali. 

Din aceste considerente, ținînd cont că pînă la moment nu dețin date despre persoanele vinovate , 

precum și faptul că nu este demonstrată implicarea nemijlocită a partidului în plasarea materialelor de 

agitaţie electorală, a solicitat respingerea contestației și sesizarea Inspectoratului de Poliţie pentru a 

stabili persoana vinovată. 

Președintele de ședință, I.Ciocan – a atras atenția dlui M. Lebedinschi că persoanele făptașe, au fost 

reținute şi aplicată sancţiunea sub formă de amendă, conform Codului contravenţional, fapt menționat 

în proiectul de hotărîre.  

 

Preşedintele de şedinţă, I. Ciocan, a solicitat raportorului să totalizeze proiectul de hotărîre: 

 

Raportorul S.Guțu  a dat citire în continuare proiectului de hotărîre : 

 

„Avînd în vedere cele expuse mai sus, în temeiul articolelor 18, 26, 47, 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 admite contestaţia nr. AP 9/67 din 8 noiembrie 2014 a dnei Alina Russu, reprezentantul 

cu drept de vot consultativ al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova în Comisia 

Electorală Centrală. 

2. Se atenţionează concurentului electoral Partidul Politic „Partidul Socialiştilor din Republica 

Moldova” asupra inadmisibilităţii amplasării afişajului electoral în locuri neautorizate, cu informarea 

susţinătorilor săi asupra acestui fapt.  

3. Se solicită Primăriei mun. Chişinău înlăturarea afişajelor electorale neautorizate ale 

concurentului electoral Partidul Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”. 

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

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova”. 
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Preşedintele de şedinţă, I. Ciocan, a solicitat membrilor Comisiei să adreseze întrebări raportorului: 

 

AU LUAT CUVÎNTUL : 

Dl Șt.Urîtu – a întrebat raportorul care este temeiul juridic pentru pct.3 al părții rezolu tive din 

proiect. 

Raportorul S.Guțu – a răspuns că responsabilitatea de înlăturare a afişajului electoral neautorizat 

îi revine administraţiei publice locale, în cazul dat, Primăria mun.Chișinău.  

Reprezentantul PSRM, dl M. Lebedinschi – a întrebat de către cine, cînd și unde au fost reținute 

persoanele făptașe. 

Președintele de ședință, I.Ciocan – a  dat citire extrasului notei informative prezentate Comisiei 

Electorale Centrale în raportul Inspectoratului de Poliţie . A atras atenția reprezentantului PSRM, că 

poate face cunoștință cu acest extras. 

Reprezentantul PSRM, dl M. Lebedinschi – a întrebat cîte mostre ale afișelor electorale au fost 

ridicate de la persoanele reținute. 

Raportorul S.Guțu – a menționat că nu poate să răspundă la această întrebare, dat fiind faptul că  

mostrele și procesul-verbal se păstrează la Inspectoratul de Poliţie Centru al mun. Chişinău. 

Reprezentantul PSRM, dl M. Lebedinschi – a întrebat raportorul  la care intersecții au fost 

reținute persoanele vinovate. 

Raportorul S.Guțu – a  răspuns că au fost reținute două persoane la intersecţia dintre str. A. Puşkin 

şi str. M. Kogălniceanu.  

 

 Preşedintele de şedinţă, I. Ciocan, a solicitat membrilor Comisiei să adreseze întrebări 

contestatarului. 

 

Nu au fost înaintate întrebări dnei A.Russu, reprezentantul Partidului Comuniștilor din Republica 

Moldova. 

 

Preşedintele de şedinţă, I. Ciocan, a solicitat membrilor Comisiei să adreseze întrebări către 

concurentul electoral contestat : 

 

AU LUAT CUVÎNTUL : 

Raportorul S.Guțu – a întrebat, cum se poate ca o persoană, nefiind membru de partid sau 

simpatizant, să dețină materiale de agitaţie electorală ale concurentului electoral PSRM. 

Reprezentantul PSRM, dl M. Lebedinschi – a reiterat că este o provocare, precizînd, că orice  

cetățean poate să primească materiale de agitație electorală la orice cort al PSRM: ziare, programe 

electorale. Totodată, a menționat că nu combate faptul că materialul agitațional aparține PSRM, însă, 

persoanelor  le-au fost distribuite cu bună credință aceste materiale. Mai mult ca atît în contestație nu 

au fost prezentate probe privind implicarea concurentului electoral PSRM în amplasarea afişajului 

electoral în locuri neautorizate.  

Dl A.Simionov – a întrebat reprezentantul PSRM dacă personal a văzut în perimetrul străzilor 

menționate amplasate afișaje electorale și dacă a sesizat organele de drept în vederea reținerii acestor 

persoane. 

Reprezentantul PSRM, dl M. Lebedinschi –  a replicat că afișajele electorale au fost văzute doar de 

reprezentantul Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, dna A.Russu. 
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Dl A.Volentir –  în contextul celor afirmate de dl Lebedinschi privind tratarea cu bună credință a 

fiecărui cetățean care vizitează cortul PSRM și distribuirea oricăror materiale, inclusiv afișe 

electorale, partidul este expus riscului ca persoanele care nu sunt de bună credință să poziționeze 

partidul într-o lumină negativă, lipind afișele respective. A întrebat reprezentantul dacă nu consideră 

că PSRM trebuie să-și asume riscurile la care s-a expus.   

Reprezentantul PSRM, dl M. Lebedinschi –   a răspuns că este campania electorală, prin urmare, 

nu este posibil verificarea fiecărei persoane care primește aceste pliante și afișaje electorale.  

Dl A.Volentir –  a menționat că, nu este vorba despre pliante, mai mult ca atît sunt locuri speciale 

prevăzute pentru plasarea afișajelor electorale, și nu este bine ca acestea să nimerească în mîinele 

oricărei persoane, ci doar persoanelor de încredere. 

Preşedintele de şedinţă, I. Ciocan, a solicitat membrilor Comisiei și reprezentanților concurenților 

electorali să înainteze propuneri la proiect. 

AU LUAT CUVÎNTUL : 

Dl A.Volentir – a propus la pct.2 al părții rezolutive să fie substituită sintagma „se atenţionează” 

prin „se avertizează”. 

Președintele de ședință, I.Ciocan – a  întrebat dacă nu consideră că pedeapsa a fost deja aplicată sub 

formă de amendă persoanelor făptaşe . 

Dl A.Volentir – a răspuns că nu este vorba despre aceeași pedeapsă, este vorba despre divizarea 

pedepsei: persoanei fizice în calitate de contravenient, i-a fost aplicată sancțiunea conform 

Codului contravențional, însă urmează a fi aplicată pedeapsa electorală  conform Codului electoral 

– concurentului electoral. 

Reprezentantul PSRM, dl M. Lebedinschi –   a propus excluderea pct.2 al părții rezolutive privind 

atenționarea concurentului electoral. 

 

Președintele de ședință, dl I.Ciocan, a oferit cuvîntul la dezbateri asupra proiectului raportat.  

 

AU LUAT CUVÎNTUL : 

Reprezentantul PCRM, dna A.Russu – a menționat că concurentul electoral contestat a invocat că 

coincid faptele supuse răspunderii contravenționale de către IGP cu cele invocate în contestație. Prin 

urmare, adresarea la CEC este pentru respectarea legislației electorale, or, în cazul în care sunt 

prevăzute sancțiuni contravenționale a fost sesizat Inspectoratul General de Polițieîn vederea 

examinării după competență a faptelor indicate. 

Reprezentantul PSRM, dl M. Lebedinschi –  în contextul propunerii de a exclude pct.2 din proiect, 

a menționat că PSRM a elaborat o scrisoare internă adresată membrilor partidului, reprezentanților, 

susținătorilor, în vederea atenționării asupra necesității respectării legislației electorale. Prin urmare, 

prin atenționarea PSRM se presupune elaborarea unei scrisori repetate. 

 

Preşedintele de şedinţă, I.Ciocan, a supus votului propunerea înaintată de reprezentantul PSRM, dl 

M. Lebedinschi, privind excluderea pct.2 privind atenţionarea concurentului electoral. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____0____, Contra ____7_____, S-au abţinut ___1___. 

 

Președintele de ședință a menționat că propunerea supusă votului nu a fost acceptată. 
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Preşedintele de şedinţă, I.Ciocan, a informat că în continuare, urmează a fi supusă votului 

propunerea dlui A.Volentir  privind substituirea sintagmei „se atenţionează” prin „se avertizează”. 

 

Dl V.Moțarschi – a menționat că a fost înaintată o propunere care depășește limita contestației , 

deoarece în contestație se solicită atenționarea concurentului electoral . 

Dl A.Volentir –  a solicitat dlui V.Moțarschi să citească partea motivantă a proiectului de hotărîre, 

unde se menționează că contestatarul a solicitat examinarea contestației și avertizarea 

concurentului electoral PSRM. 

 

Preşedintele de şedinţă, I.Ciocan a solicitat raportorului să dea citire contestației.  

Raportorul S.Guțu – a menționat că în contestație se solicită examinarea contestației în 

conformitate cu prevederile legislației în vigoare, avertizarea concurentului electoral PSRM și 

obligarea înlăturării afișajelor electorale neautorizate ale concurentului electoral PSRM de către 

adminsitrația locală – Primăria mun.Chișinău. 

Dl V.Moțarschi – a precizat că în proiectul de hotărîre raportorul a propus atenționarea, însă 

contestatarul solicită avertizarea concurentului electoral. Prin urmare, nu pot fi sancționați pentru 

aceeași faptă doi subiecți diferiți. 

Preşedintele de şedinţă, I.Ciocan – a propus să fie păstrată sintagma „se atenţionează”. 

 

Preşedintele de şedinţă, I.Ciocan, a supus votului propunerea dlui A.Volentir  privind substituirea 

sintagmei „se atenţionează” prin „se avertizează”. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____3____, Contra ____2_____, S-au abţinut ___3___. 

 

Președintele de ședință a menționat că propunerea supusă votului nu a fost acceptată. 

 

Dl A.Simionov – dat fiind faptul că se propune atenționarea și nu avertizarea concurentului 

electoral PSRM, a solicitat să fie modificat pct.1 și anume admiterea parțială a contestației.  

Dl A.Volentir –  a subliniat că ar fi fost bine ca înainte de a fi supusă votului propunerea sa, să fie 

întrebat contestatarul dacă nu și-a modificat cererea, or, conform cererii contestatarului s-a 

solicitat admiterea contestației integral și avertizarea concurentului respectiv, precum și obligarea 

înlăturării afișajelor electorale. 

Raportorul S.Guțu – a acceptat propunerea dlui A.Simionov privind admiterea parțială a 

contestației. 

 

Preşedintele de şedinţă a supus votului propunerea de aprobare a proiectului  cu amendamentul 

propus de dl A.Simionov.  

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

 Pentru ____7____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___1___. 

  

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2930 a fost aprobată cu votul majorității membrilor CEC prezenţi în şedinţă.  
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4. S-A AUDIAT:  

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

raportul concurentului electoral Partidul Politic „PATRIA” privind fluxul mijloacelor băneşti pe 

parcursul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014, la situaţia din 7 

noiembrie  2014”: 

„Prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2749 din 13 octombrie 2014, a fost înregistrat 

concurentul electoral Partidul Politic „PATRIA” la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014.  

În conformitate cu art. 38 alin. (8) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, 

concurenţii electorali prezintă o dată la două săptămîni organelor electorale respective rapoarte 

financiare, care trebuie să conţină informaţii referitoare la venituri şi cheltuieli conform destinaţiei. 

Rapoartele financiare se prezintă pe formularul arătat în anexa la Regulamentul privind finanţarea 

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

3336 din 16 iulie 2010, cu modificările ulterioare.  

Partidul Politic „PATRIA” a prezentat raportul financiar privind fluxul mijloacelor băneşti pe 

parcursul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014, la situaţia din 7 

noiembrie  2014. 

În urma verificării raportului financiar, Comisia Electorală Centrală reţine că acesta este 

întocmit şi prezentat în conformitate cu prevederile art. 38 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 

noiembrie 1997 şi ale Regulamentului privind finanţarea campaniilor electorale şi a partidelor 

politice, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3336 din 16 iulie 2010, încasările 

băneşti în perioada de gestiune, precum şi plăţile băneşti în perioada de gestiune corespund datelor 

prezentate de banca la care partidul respectiv şi-a deschis cont cu menţiunea „Fond electoral”. 

În temeiul articolelor 18 şi 38 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 şi în 

conformitate cu Regulamentul privind finanţarea campaniilor electorale şi a partidelor politice 

aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3336 din 16 iulie 2010, Comisia Electorală 

Centrală h o t ă r ă ş t e: 

 

1. Se ia act de raportul Partidului Politic „PATRIA” privind fluxul mijloacelor băneşti pe 

parcursul campaniei electorale din 30 noiembrie 2014, la situaţia din 7 noiembrie  2014,  conform 

anexei, constatîndu-se ca fiind prezentat şi întocmit în corespundere cu art. 38 din Codul electoral şi 

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

hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3336 din 16 iulie 2010. 

 2. Se atenţionează concurentul  electoral Partidul Politic „PATRIA”  asupra necesităţii de a 

respecta întocmai prevederile art. 38 alin. (1) lit. a) din Codul electoral.  

3. Se solicită  Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor  să 

verifice provenienţa contribuţiilor  financiare, ce depăşesc suma de 100 mii lei, virate concurentului 

electoral Partidul Politic „PATRIA”. 

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, I. Ciocan, a solicitat membrilor Comisiei să adreseze întrebări raportorului: 

 

AU LUAT CUVÎNTUL : 

Dl A. Simionov –  pornind de la Regulamentul „Cu privire la reflectarea campaniei electorale la 

alegerile parlamentare” care prevede că media online se asimilează cu presa periodică, întrebînd 
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raportorul dacă poate fi considerată publicarea raportului financiar pe un portal de știri în vederea 

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

Raportorul A.Volentir – a dat citire art. 38 alin. (1) lit. a) din Codul electoral „după începutul 

campaniei electorale, mijloacele financiare şi alte forme de susţinere materială a activităţii 

concurenţilor electorali vor fi declarate săptămînal: în cazul alegerilor parlamentare – într-o 

publicaţie de circulaţie republicană; în cazul alegerilor locale – într-o publicaţie de circulaţie 

regională, în teritoriul respectiv”. 

 

Preşedintele de şedinţă, I. Ciocan, a solicitat reprezentantului concurentului electoral Partidului 

Politic „PATRIA”  să adreseze întrebări raportorului A.Volentir : 

 

Reprezentantul PP„PATRIA”, dl M.Bușuleac –  a subliniat că în partea motivantă a proiectului 

se menționează că în urma verificării raportului financiar, acesta este întocmit şi prezentat în 

conformitate cu prevederile art. 38 din Codul electoral, însă, în același timp  în partea rezolutivă, la 

pct.2 se propune atenționarea  concurentului  electoral, Partidul Politic „PATRIA”,  asupra necesităţii 

de a respecta întocmai prevederile art. 38 alin. (1) lit. a) din Codul electoral, or, în opinia sa, art. 38 

alin. (1) lit. a) din Codul electoral nu ține de prezentarea raportului financiar. A întrebat raportorul din 

ce considerente se propune atenționarea concurentului electoral. 

Raportorul A.Volentir – a menționat că în ședința precedentă, s-a propus ca să fie atenționați toți 

concurenții electorali în vederea respectării art. 38 alin. (1) lit. a) din Codul electoral, în cazul dat 

atenționarea are caracter de recomandare pentru respectarea prevederilor art. 38 alin. (1) lit. a) din 

Codul electoral. Deși, în calitate de raportor nu acceptat acea propunere, ea a fost votată de 

majoritatea membrilor Comisiei. Acum, urmînd consecvența în acțiuni, raportorul a introdus în 

proiect un punct similar, pentru a-i pune pe picior de egalitate pe toți concurenții electorali. 

Reprezentantul PP„PATRIA”, dl M.Bușuleac –  a menționat că reprezintă unul din concurenții 

elctorali care respectă prevederile art. 38 alin.(1) lit. a) al Codului electoral, prezentînd membrilor 

Comisiei o publicație unde sunt declarate mijloacele financiare. 

 

Preşedintele de şedinţă, I. Ciocan, a solicitat membrilor Comisiei să înainteze propuneri la proiect: 

 

AU LUAT CUVÎNTUL : 

Dl Șt.Urîtu – a propus excluderea pct.2 din proiectul de hotărîre, care prevede atenționarea 

concurentului electoral, subliniind că este necesar de a elabora o scrisoare cu titlu de informare 

prin care să atragem atenția tuturor concurenților electorali în vederea respectării prevederilor art. 

38 alin. (1) lit. a) din Codul electoral. 

Raportorul A.Volentir – a acceptat propunerea înaintată. 

 

Președintele de ședință, dl I.Ciocan, a oferit cuvîntul la dezbateri asupra proiectului raportat.  

 

AU LUAT CUVÎNTUL : 

Reprezentantul PCRM, dna A.Russu – a menționat că în ședința precedentă au fost atenționați 15 

concurenți electorali în vederea respectării 38 alin. (1) din Codul electoral, în acest context a propus 

modificarea hotărîrilor aprobate în ședința precedentă. 
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 Preşedintele de şedinţă a supus votului propunerea de aprobare a proiectului cu amendamentul 

propus.  

Dl E.Răducan s-a alăturat membrilor prezenți în ședință (membri prezenți - 9). 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

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

  

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2931 a fost aprobată cu votul majorității membrilor CEC prezenţi în şedinţă. 

 

Președintele de ședință a anunțat că ordinea de zi a fost epuizată și a declarat ședința închisă.  

 

 

Președintele ședinței                                                                                                      Iurie CIOCAN 

 

 

Secretarul ședinței                                                                                                 Andrei VOLENTIR 
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