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PROCES-VERBAL nr. 221 

al şedinţei ordinare 

din 18.11. 2014, ora 15.00 

 

Statut şedinţă: deliberativă 

Preşedinte al şedinţei: dl Iurie Ciocan 

Secretar al şedinţei: dl Andrei Volentir 

 

Preşedintele de şedinţă a verificat cvorumul, a constatat prezenţa a 9 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 21 

puncte. 

Dl A.Volentir – a propus completarea ordinii de zi cu 1 chestiune: „Cu privire la examinarea 

contestației „Cu privire la contestaţia nr. AP 9/84 din 12 noiembrie 2014 a dlui Nicolae Raileanu, 

reprezentantul cu drept de vot consultativ al Partidului Politic Mişcarea Populară Antimafie în 

Comisia Electorală Centrală, şi contestaţia nr. AP 9/92 din 14 noiembrie 2014 a dnei Alina Russu, 

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

Comisia Electorală Centrală”. 

Dl V.Modrîngă – a propus completarea ordinii de zi „Cu privire la contestaţia nr. AP 9/88 din 13 

noiembrie 2014 a dnei Alina Russu, reprezentantul cu drept de vot consultativ al Partidului 

Comuniştilor din Republica Moldova în Comisia Electorală Centrală”. 

Preşedintele de şedinţă, I.Ciocan a supus votului proiectul ordinii de zi cu completările propuse: 

 

ORDINEA DE ZI: 

 

1. Cu privire la stabilirea tirajului buletinelor de vot pentru alegerile parlamentare din 30 

noiembrie 2014 

Raportor: Iurie Ciocan 

2. Cu privire la votarea în cadrul alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 în baza actelor de 

identitate cu termen de valabilitate expirat 

Raportor: Iurie Ciocan 

3. Cu privire la contestaţia nr. AP 9/7 din 20 octombrie 2014 a dnei Alina Russu, reprezentantul 

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

Electorală Centrală 

Raportor: Svetlana Guţu 

http://cec.md/index.php?pag=news&id=1001&rid=12223&l=ro
http://cec.md/index.php?pag=news&id=1001&rid=12223&l=ro
http://cec.md/index.php?pag=news&id=1001&rid=12223&l=ro
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4. Cu  privire la examinarea sesizării Inspectoratului de Poliţie Botanica  înregistrată la Comisia 

Electorală Centrală sub nr. CEC-7/9601 din 13 noiembrie 2014 

Raportor: Vasile Gafton 

5. Cu privirea la acreditarea unor observatori din partea Delegaţiei Uniunii Europene în Republica 

Moldova în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 

Raportor: Svetlana Guţu 

6. Cu privire la acreditarea observatorilor internaţionali din partea Biroului OSCE pentru Instituţii 

Democratice şi Drepturile Omului (OSCE/BIDDO) în vederea monitorizării alegerilor 

parlamentare din 30 noiembrie 2014 şi înregistrarea interpreţilor 

Raportor: Svetlana Guţu 

7. Cu privire la acreditarea unui observator internaţional din partea Institutului de Drept European 

şi Drepturile Omului din Republica Kazahstan în vederea monitorizării 

alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014  

Raportor: Svetlana Guţu 

8. Cu privire la acreditarea observatorilor internaţionali din partea Ambasadei Republicii Lituania 

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

Raportor: Svetlana Guţu 

9. Cu privire la acreditarea experţilor electorali internaţionali din partea Comisiei Electorale 

Centrale a Federaţiei Ruse în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 

Raportor: Svetlana Guţu 

10. Cu privire la acreditarea unui observator internaţional din partea Ambasadei Statului Qatar în 

Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor parlamentare 

din 30 noiembrie 2014 şi înregistrarea unui interpret 

Raportor: Svetlana Guţu 

11. Cu privire la acreditarea unor observatori naţionali din partea concurentului electoral Partidul 

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

monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 

Raportor: Svetlana Guţu 

12. Cu privire la acreditarea observatorilor naţionali din partea Fundaţiei Est-Europene din 

Moldova în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 

Raportor: Svetlana Guţu 

13. Cu privire la acreditarea observatorilor internaţionali din partea Adunării Parlamentare a 

OSCE în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 

Raportor: Svetlana Guţu 

14. Cu privire la acreditarea observatorilor internaţionali din partea Institutului Republican 

Internaţional (IRI) în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014  

Raportor: Svetlana Guţu 

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

Acţiunea Democratică  pe perioada campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 

30 noiembrie 2014 

Raportor: Alexandru Simionov 

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

Politic „Democraţia acasă”  pe perioada campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 

30 noiembrie 2014 

Raportor: Vadim Moţarcshi 
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17. Pentru modificarea 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 

18. Pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 2738 din 10 octombrie 2014 „Cu 

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

partea Partidului Liberal Reformator, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu 

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

(trezorierul)” 

Raportor: Vasile Gafton 

19. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Grinăuţi, raionul 

Rîşcani 

Raportor: Andrei Volentir 

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

Raportor: Andrei Volentir 

21. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Voloviţa, raionul Soroca 

Raportor: Andrei Volentir 

22. Cu privire la examinarea contestației „Cu privire la contestaţia nr. AP 9/84 din 12 noiembrie 

2014 a dlui Nicolae Raileanu, reprezentantul cu drept de vot consultativ al Partidului Politic 

Mişcarea Populară Antimafie în Comisia Electorală Centrală, şi contestaţia nr. AP 9/92 din 14 

noiembrie 2014 a dnei Alina Russu, reprezentantul cu drept de vot consultativ al Partidului 

Comuniştilor din Republica Moldova în Comisia Electorală Centrală 

Raportor: Andrei Volentir 

23. Cu privire la contestaţia nr. AP 9/88 din 13 noiembrie 2014 a dnei Alina Russu, reprezentantul 

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

Electorală Centrală 

Raportor: Vitalie Modrîngă 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____9____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___. 

 

Ordinea de zi ce conţine 23 puncte a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenţi în 

şedinţă. 

 

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

 

1. S-A AUDIAT: 

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

tirajului buletinelor de vot pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014”: 

Raportorul I.Ciocan a menționat că aceast proiect a fost examinat în ședința precedentă, însă nu a 

acumulat numărul de voturi necesare pentru a fi aprobat. 

 

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

proiectului. 

 

 

http://cec.md/index.php?pag=news&id=1001&rid=12223&l=ro
http://cec.md/index.php?pag=news&id=1001&rid=12223&l=ro
http://cec.md/index.php?pag=news&id=1001&rid=12223&l=ro
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AU LUAT CUVÎNTUL : 

Dl A.Simionov – în ședința precedentă raportorul a precizat că în stînga Nistrului sunt 

domiciliați aproximativ 250 mii alegători, în ședința de astăzi, se constată cifra de cca 231 mii de 

cetățeni, întrebînd raportorul cum este  reflectat acest fapt în hotărîre. 

Raportorul Iurie Ciocan  –  a răspuns că proiectul de hotărîre este exact cel prezentat în ședința 

precedentă, subliniind că tirajul buletinelor de vot a fost estimat pornind de la numărul de birouri 

electorale ale secțiilor de votare deschise pentru alegătorii din UAT din stînga Nistrului. 

Dl A.Simionov – a solicitat raportorului să informeze care este numărul de alegători înscriși în 

listele electorale de bază. 

 Raportorul Iurie Ciocan  – a răspuns că această cifră va fi cunoscută în dimineața zilei alegerilor 

cînd operatorii se vor conecta la sistem, la moment este cunoscută cifra alegătorilor care au fost 

incluși în Registrul de stat al alegătorilor. 

Dl E.Răducan – a reiterat întrebarea privind numărul de alegători înscriși în listele electorale de 

bază. 

Raportorul Iurie Ciocan  –  a răspuns că fiecare birou electoral a înaintat consiliului electoral de 

circumscripție tirajul buletinelor de vot, ulterior, consiliul electoral de circumscripție a totalizat 

solicitările  și a înaintat printr-o hotărîre Comisiei Electorale Centrale tirajul buletinelor de vot. 

Totodată, a atras atenția că astăzi se propune stabilirea tirajului buletinelor de vot, prin urmare, 

totalul reprezintă suma solicitărilor parvenite din teritoriu. 

Dl Șt.Urîtu – a întrebat raportorul cîte buletine de vot sunt prevăzute pentru birourile  deschise în 

UAT din stînga Nistrului. 

Raportorul Iurie Ciocan  –  a răspuns că în toate birourile electorale care vor deservi alegători 

din stînga Nistrului li se oferă buletine de vot - cota maximă de 3 000 buletine de vot. 

Dl Șt.Urîtu – a întrebat raportorul dacă birourile electorale în urma verificării listelor electorale 

pot interveni cu modificări la tirajul buletinelor de vot deja  stabilit. 

Raportorul I.Ciocan – a răspuns că pot fi operate  modificări pînă la tipărirea buletinelor de vot. 

   

Raportorul Iurie Ciocan  a dat citire  proiectului de hotărîre: 

 

„În conformitate cu art. 18, 26 şi 49 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 

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

1. Se stabileşte tirajul buletinelor de vot pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 

2014 în număr de 3112460 exemplare, dintre care în limba de stat 2403962 exemplare şi 

708487exemplare în limba rusă. Buletinele de vot tipărite se vor distribui consiliilor electorale de 

circumscripţie în numărul solicitat, conform anexei. 

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

Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova”. 
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Anexă 

 la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale  

nr. _____ din 17 noiembrie 2014 
 

Circumscripţia electorală Numărul de 

alegători 

Total 

buletine 

solicitate 

În limba 

de stat 

În limba rusă 

- municipală Chişinău nr.1, 

inclusiv pentru alegătorii din 

UAT din stînga Nistrului, 

mun. Bender, unele 

localităţi ale raionului 

Căuşeni 

- secţiile de votare din 

străinătate 

626328 

 

638213 

 

 

 

257500 

424616 

 

 

 

245400 

213597 

 

 

 

12100 

- municipală Bălţi, nr. 2, 

inclusiv pentru alegătorii din 

UAT din stînga Nistrului, 

mun. Bender, unele 

localităţi ale raionului 

Căuşeni 

107733 109672 56407 53265 

- raională Anenii Noi, nr. 4, 

inclusiv pentru alegătorii din 

UAT din stînga Nistrului, 

mun. Bender, unele 

localităţi ale raionului 

Căuşeni 

69227 

 

75227 

 

59911 

 

15316 

 

- raională Basarabeasca nr. 5 24178 24178 14344 9834 

- raională Briceni nr. 6 61798 61798 44751 17047 

- raională Cahul nr. 7, 

inclusiv pentru alegătorii din 

UAT din stînga Nistrului, 

mun. Bender, unele 

localităţi ale raionului 

Căuşeni 

97756 97756 77340 20418 

- raională Cantemir nr. 8 49518 49518 46757 2761 

- raională Călăraşi nr. 9 62293 62553 58693 3860 

- raională Căuşeni nr. 10, 

inclusiv pentru alegătorii din 

72013 74713 

 

65564 

 

9149 
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UAT din stînga Nistrului, 

mun. Bender, unele 

localităţi ale raionului 

Căuşeni 

- raională Cimişlia nr. 11 51009 51057 43911 7146 

- raională Criuleni nr. 12, 

inclusiv pentru alegătorii din 

UAT din stînga Nistrului, 

mun. Bender, unele 

localităţi ale raionului 

Căuşeni 

59328 59328 56440 2888 

- raională Donduşeni, nr.13 34892 34892 26946 7936 

- raională Drochia, nr. 14 70583 70057 61727 8330 

- raională Dubăsari nr.15, 

inclusiv pentru alegătorii din 

UAT din stînga Nistrului, 

mun. Bender, unele 

localităţi ale raionului 

Căuşeni 

28391 38091 32542 

 

5549 

 

- raională Edineţ, nr. 16 65651 65651 44571 21080 

- raională Făleşti, nr. 17 72302 72302 59034 13268 

- raională Floreşti, nr. 18, 

inclusiv pentru alegătorii din 

UAT din stînga Nistrului, 

mun. Bender, unele 

localităţi ale raionului 

Căuşeni 

72767 72767 56831 15936 

- raională Glodeni, nr. 19 47893 48063 36741 11322 

- raională Hînceşti, nr. 20 99262 99420 96208 3207 

- raională Ialoveni, nr. 21 82346 82346 79861 2485 

- raională Leova, nr. 22 43606 43606 36735 6871 

- raională Nisporeni, nr.23 53247 53247 53247 - 

- raională Ocniţa, nr. 24 42068 42068 24891 17177 

- raională Orhei, nr. 25 100704 101467 95067 6400 

- raională Rezina nr. 26, 

inclusiv pentru alegătorii din 

UAT din stînga Nistrului, 

mun. Bender, unele 

localităţi ale raionului 

41739 41911 38166 3745 
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Căuşeni 

- raională Rîşcani, nr. 27 54415 54415 39688 14727 

- raională Sîngerei, nr. 28 70717 70717 58989 11728 

- raională Soroca, nr. 29 79151 78525 68594 9931 

- raională Străşeni, nr. 30 75768 76268 74017 2251 

- raională Şoldăneşti, nr. 31 33640 33640 33079 561 

- raională Ştefan Vodă 

nr.32, inclusiv pentru 

alegătorii din UAT din 

stînga Nistrului, mun. 

Bender, unele localităţi ale 

raionului Căuşeni 

57241 57479 52331 5148 

- raională Taraclia, nr. 33 35098 35098 1803 33295 

- raională Teleneşti, nr. 34 56553 56610 55987 623 

- raională Ungheni, nr. 35 91346 91346 79693 11653 

UTA Găgăuzia, nr. 36 130961 130961 3080 127883 

Total 2821522 3112460 2403962 708487 

 

AU ÎNAINTAT PROPUNERI LA PROIECT: 

Dna A.Russu – a propus pentru secţiile de votare din străinătate înlocuirea cifrei de 257500 din 

anexă cu 157500, respectiv în textul hotărîrii excluderea din numărul de 3112460 buletine a 

numărului de 100000 buletine. 

 

Președintele de ședință a supus votului propunerea dnei A. Russu de micșorare a numărului de 

buletine prevăzute pentru străinătate de la 257 mii solicitate de CECEMC la 157 mii, cu 100 mii 

mai puține.  

 

REZULTATUL VOTĂRII:  

Pentru ____1____, Contra ____4_____, S-au abținut ___4___.  

 

Propunerea nu a acumulat numărul necesar de voturi. 

 

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

 

AU LUAT CUVÎNTUL : 

Dl A. Simionov –  conform art. 39 alin. (9) din Codul electoral „listele electorale întocmite în baza 

Registrului de stat al alegătorilor se transmit  de către Comisia Electorală Centrală autorităților 

administrației publice locale / misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare cu cel puțin 22 de zile 

înainte de ziua alegerilor (…)”. Consideră că trebuie să fie cunoscut  numărul alegătorilor incluși 
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în listele electorale de bază pentru a nu trezi suspiciuni societății, or, astăzi, se constată cu 20000 

cetățeni mai puțin în stînga Nistrului, menționînd că asemenea abordare nu face față Comisiei 

Electorale Centrale.  

Dl V. Moțarschi – susține ideea dlui A.Simionov privind cunoașterea numărului de alegători 

inclus astăzi în Registrul de stat al alegătorilor. Mai mult ca atît, proiectul propus spre aprobare, în 

opinia sa, nu are nici o legătură cu numărul alegătorilor incluși în listele electorale, or, potrivit 

art.39 din Codul electoral - tirajul se stabilește în legătură cu ceea ce solicită birourile electorale ale 

secțiilor de votare. Prin urmare, există problema numărului total al alegătorilor inclus în listele 

electorale, dar, trebuie să fie disjungat  acest subiect, de proiectul propus spre aprobare, or, 

Comisia Electorală Centrală, astăzi, doar  legalizează solicitările parvenite din teritoriu. 

Raportorul I.Ciocan – a menționat că procesul de verificare a listelor electorale privind 

includerea/ excluderea, modificarea datelor, transferul alegătorului la altă secție de votare, este un 

proces continuu, care se finalizează în ziua precedentă zilei alegerilor. În acest context, a atras 

atenția că, numărul alegătorilor se fixează în dimineața zilei alegerilor cînd se vor deschide 

birourile electorale și operatorii se vor conecta la sistem, respectiv, numărul total va fi anunțat 

public și nu poate fi modificat.  Totodată, a menționat că modificări în listele electorale pot fi 

solicitate de către alegători inclusiv în ziua precedentă zilei alegerilor. Astăzi, s-a luat în 

considerare cifra solicitată de fiecare birou electoral în parte, iar totalul, reprezintă suma 

solicitărilor parvenite. 

 

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

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

 Pentru ____6____, Contra ____1_____, S-au abţinut ___2___. 

  

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2953 a fost aprobată cu votul majorității membrilor CEC prezenţi în şedinţă. 

 

2. S-A AUDIAT: 

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

în cadrul alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 în baza actelor de identitate cu termen de 

valabilitate expirat”: 

Raportorul a informat că acest proiect a fost examinat în ședința precedentă, însă, nu a acumulat 

numărul necesar de voturi. În cadrul examinării proiectului au fost înaintate mai multe propuneri 

de îmbunătățire care au fost incluse în partea motivantă a proiectului.  

 

Raportorul I.Ciocan a dat citire proiectului de hotărîre: 

 

„Ţinînd cont de informaţia parvenită de la Întreprinderea de Stat „Centrul Resurselor 

Informaţionale de Stat „Registru”, conform căreia circa 155 232 cetăţeni ai Republicii Moldova,  

deţinători ai buletinelor de identitate și 241 746  deţinători ai paşapoartelor pentru ieșire și intrare 
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în țară ar putea fi privaţi de dreptul de a alege din cauza că termenul de valabilitate al actelor de 

identitate deţinute de aceştia a expirat, de asemenea avînd în vedere că măsurile întreprinse la 

momentul actual nu permit actualizarea în termen util a acestor acte pentru toţi cetăţenii Republicii 

Moldova cu drept de vot, conducîndu-se de prevederile art. 38 alin. (2) al Constituţiei Republicii 

Moldova care statuează că „cetăţenii Republicii Moldova au drept de vot de la vîrsta de 18 ani, 

împliniţi pînă în ziua alegerilor inclusiv, excepţie făcînd cei puşi sub interdicţie în modul stabilit de 

lege”, Comisia conchide că scopul art. 53 alin. (3) din Codul electoral este de a preveni multipla 

votare şi el se soluţionează prin aplicarea stampilei de securizare în actele de identitate, precum şi 

prin înregistrarea în Sistemul Informaţional de Stat „Alegeri” a faptului participării la vot a fiecărui 

alegător.  

Prin urmare, pornind inclusiv de la experienţa alegerilor trecute şi în temeiul art. 38 alin. (2) 

al Constituţia Republicii Moldova, art. 11, art. 18, art. 22, art. 26 şi art. 53 alin. (3) din Codul 

electoral, Comisia Electorală Centrală consideră necesar a permite cetăţenilor Republicii Moldova 

cu drept de vot să participe la votare, în cadrul alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014, în 

baza actelor de identitate cu termen de valabilitate expirat. 

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 38 alin. (2) al Constituţia Republicii Moldova şi 

art. 11, art. 18, art. 22, art. 26 şi art. 53 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 permite cetăţenilor Republicii Moldova cu drept de vot să participe la votare, în cadrul 

alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014, în baza actelor de identitate a Republicii Moldova 

cu termen de valabilitate expirat. 

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 membrilor Comisiei să adreseze întrebări pe marginea 

proiectului. 

 

AU LUAT CUVÎNTUL : 

Dl A.Simionov – a întrebat care este modalitatea prin care cetățeanul demonstrează capacitatea 

de exercițiu. 

Raportorul I.Ciocan – a răspuns că cetățeanul nu are obligația de a-și demonstra capacitatea 

de exercițiu, această funcție îi revine statului de a demonstra că cetățeanul este limitat în 

capacitatea de exercițiu. 

Dl Șt.Urîtu –  a întrebat raportorul dacă nu consideră că persoanele care au viza de reședință și 

domiciliu cad sub incidența prezentului proiect. 

Raportorul I.Ciocan – consideră că nu trebuie să fie incluse categoriile de persoane 

menționate, deoarece aceste persoane se află în țară,  iar participarea la votare nu ține de 

calitatea actelor de identitate pe care le dețin. Mai mult ca atît, legea stabilește declararea 

locului nou de ședere într-o anumită perioadă de timp, precum și obținerea certificatului pentru 

drept de vot într-o altă perioadă de timp. 

Dl Șt.Urîtu –  a întrebat raportorul dacă nu consideră că prevederile Codului electoral au 

același scop - de a preveni multipla votare, or, în condițiile în care sunt 2 nivele de securizare a 

multiplei votări nu ar fi un pericol pentru procesul electoral din Republica Moldova. 
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Raportorul I.Ciocan – a răspuns că nu este de acord cu cele expuse, deoarece alegătorul care 

are și viza de reședință și viză de domiciliu,  se înregistrează în lista electorală de bază la locul 

de domiciliu, cetățeanul aflat în străinătate votează  în oricare secție de votare deschisă. 

Legătura între cetățean și secția de votare, în interiorul țării, se efectuează inclusiv pentru 

planificare: înscrierea în listele electorale de bază, evidența alegătorilor și estimarea tirajului 

buletinelor de vot. Cît privește cetățenii aflați în Republica Moldova cu actul de identitate 

expirat, aceștia votează la secția de votare unde este indicat domiciliul în actul de identitate 

expirat. 

Dl A.Volentir – a atras atenția membrilor Comisiei asupra procedurii  examinării proiectului, 

menționînd că runda întrebări a fost depășită. Consideră că trebuie să fie supus votului proiectul 

propus.  

Dl V.Moțarschi – a întrebat cîte persoane din cei 241 746  deţinători ai paşapoartelor pentru 

ieșire și intrare în țară se află în prezent în țară. 

Raportorul I.Ciocan – a răspuns că nu cunoaște care este această cifră, însă în calitate de 

raportor, pentru a exclude  incertitudinea, acceptă să fie excluse cifrele din raport. 

Dl V.Moțarschi – a menționat că nu în zadar legiuitorul a stabilit că actele de identitate au un 

termen de valabilitate, acest termen a fost inclus de legiuitor în legislația de profil, inclusiv din 

motive de securitate. Identificarea alegătorilor în procesul votării este relevantă, or, ar putea 

apărea deficienţe la stabilirea identităţii cetăţenilor care au acte de identitate expirate, în acest sens 

fiind importantă însăşi fotografia din actul de identitate. A întrebat raportorul dacă nu consideră că 

prin asemenea hotărîre cetățenii devin nedisciplinați, neavînd nici un motiv ca odată la 4 ani să-și 

perfecteze actele, or, calitatea de cetăţean poate fi demonstrată în faţa organelor electorale doar 

printr-un act de identitate valabil. 

Raportorul I.Ciocan – a răspuns că este de acord cu cele expuse de dl V.Moțarschi, subliniind 

că asemenea procedură descurajează intențiile statului de a obliga cetățenii  săi să posede 

buletine de identitate valabile. Raportorul a menționat că suntem în preajma alegerilor 

parlamentare și urmează să acordăm atenție altei laturi sociale decît disciplinarea cetățenilor. În 

contextul dat, consideră această hotărîre judicioasă cu toate carențele existente. 

Dl Șt.Urîtu –  a întrebat dacă cifrele indicate în proiect  de cca 400 000 se referă la aceleași 

persoane care posedă și buletine de identitate și pașapoarte. 

Raportorul I.Ciocan – a răspuns că aceste cifre se intersectează, reiterînd că referința la cifrele 

menționate va fi exclusă. 

Dl E.Răducan – a menționat că din 241 746  deţinători ai paşapoartelor pentru ieșire și intrare în 

țară ar putea exista persoane care ar deține al doilea pașaport valabil, întrebînd raportorul dacă 

cunoaște aceste informații. 

Raportorul I.Ciocan – a răspuns că această cifră se referă la deținătorii unui singur pașaport. 

Dna A.Russu (reprez. PCRM) – a menționat că această chestiune este o derogare de la 

legislația în vigoare, întrebînd raportorul care vor fi consecințele în cazul în care un concurent 

electoral sau altă persoană  va contesta derogarea respectivă. 

Raportorul I.Ciocan – a răspuns că hotărîrea Comisiei Electorale Centrale poate fi contestată 

în termen de 3 zile, în cazul în care nu este contestată se prezumă că toți participanții la 

procesul electoral au acceptat hotărîrea aprobată. 

Dl M. Lebedinschi (reprez. PSRM) – a întrebat raportorul care este norma de drept care 

permite Comisiei Electorale Centrale să adopte asemenea hotărîre  cu derogare de la lege. 
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Raportorul I.Ciocan – a răspuns că, pornind de la faptul că, Comisia Electorală Centrală este 

unicul organ responsabil de organizarea și desfășurarea alegerilor, precum și art.18, 22, 26 din 

Codul electoral care prevede atribuțiile Comisiei privind adoptarea hotărîrilor în cazul în care 

acestea sunt în beneficiul procesului electoral., mai mult ca atît, asupra activității Comisiei 

există control judiciar. 

Dl N. Railean (reprez. PPMPA) – a  menționat că după alegerile parlamentare din anii 2005-

2009, Î.S CRIS „Registru” elibera gratuit fișe de însoțire, astăzi însă această situație s-a 

schimbat, întrebînd raportorul  dacă  există posibilitatea ca după alegeri Î.S CRIS „Registru”  să 

elibereze gratuit, la solicitarea alegătorilor fișe de însoțire. 

Raportorul I.Ciocan – a răspuns că anterior a existat o asemenea practică, subliniind că va 

consulta și va reveni la acest subiect. 

Dl A.Simionov – a întrebat reprezentantul Î.S CRIS „Registru” prezent în sală, care este 

numărul de cetățeni ai Republicii Moldova care dețin pașapoarte pentru ieșire și intrare în țară cu 

termen de valabilitate expirat precum și  cetățeni cu buletine de identitate nevalabile aflați în afara 

țării, adică a acelora care au traversat frontiera de stat. 

Dl Iovu (reprez. CRIS Registru) – a răspuns că Î.S CRIS „Registru” nu dispune de aceste date, 

deoarece aceasta este prerogativa grănicerilor.  

 
Raportorul I.Ciocan a dat citire părții rezolutive: 

„Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 38 alin. (2) al Constituţia Republicii Moldova 

şi art. 11, art. 18, art. 22, art. 26 şi art. 53 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 permite cetăţenilor Republicii Moldova cu drept de vot să participe la votare, în cadrul 

alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014, în baza actelor de identitate a Republicii Moldova 

cu termen de valabilitate expirat. 

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 membrilor Comisiei să înainteze propuneri la proiect: 

 

AU LUAT CUVÎNTUL : 

Dl A.Simionov – pornind de la faptul că reprezentantul CRIS „Registru” este în imposibilitatea 

de a oferi un răspuns privind numărul de cetățeni ai Republicii Moldova care dețin pașaport 

pentru ieșire și intrare în țară cu termen de valabilitate expirat aflați în țară, precum și a celor aflați 

în străinătate, a propus amînarea examinării acestui proiect, formarea unui grup de lucru pentru a 

stabili și analiza toate aspectele și în final pentru a obține un tablou real al situației. 

Dl Șt.Urîtu – a propus completarea proiectului cu prevederea „persoanele care au viza de reședință 

și domiciliu, să poată vota la oricare din cele 2 adrese ”. 

Dl M. Lebedinschi (reprez. PSRM) – a propus să fie asimilate „pașapoartele cu termen de 

valabilitate expirat” cu pașapoarte ex-sovietice, respectiv, de a permite cetățenilor să voteze în 

baza acestora, prin derogare de la norma legală. 

Raportorul I.Ciocan – a menționat că nu cunoaște asemenea act de identitate. 

 

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

Dl A.Simionov – a menționat că constată o abordare duplicitară din partea unor membri, în 

special a raportorului, privind actele de identitate nevalabile.  

A dat citire unui alineat din procesul-verbal nr.85 al ședinței CEC din 26 aprilie 2012 în care 

„Dl Iurie Ciocan – consideră necesar de a informa Procuratura Generală asupra rezultatelor 

verificării realizate de către funcţionarii aparatului CEC. CEC are obligaţie legală să informeze 

organele competente atunci cînd se introduc morţi în liste, cînd aceeaşi persoană apare de mai 

multe ori în liste, o persoană semnează de mai multe ori în locul altora, în liste sunt dublări de 

acte de identitate, acte de identitate expirate, persoane fără cetăţenia Republicii Moldova şi 

persoane minore”. Totodată, vorbitorul a menționat că actele cu termen de valabilitate expirat 

sunt acte nevalabile. În Raportul final al Misiunii de observare a alegerilor OSCE/BIDDO de 

monitorizare a alegerilor parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 din Republica Moldova 

(adoptat la Varşovia, 26 ianuarie 2011) se consemnează că trebuie menţinute  eforturile pentru 

asigurarea ca toţi cetăţenii sînt în posesia unor acte de identitate valabile. La final, a îndemnat 

membrii Comisiei să nu încurajeze și să nu admită asemenea ilegalități.  

Dl Șt. Urîtu – a menționat că în ședința precedentă s-a expus pe marginea adoptării acestei hotărîri 

și a propus includerea în proiect a persoanelor care dețin, în același timp, viză de domiciliu și viză 

de reședință. Totodată, a adus cîteva argumente la îngrijorările expuse de unii colegi în ședință:  

obligația statului este de a asigura dreptul de vot care este prevăzut în art.38 alin.(2)din Constituție 

„Dreptul de vot şi dreptul de a fi ales”, art. 39 alin.(1) „Dreptul la administrare”. Faptul că aceste 

persoane dețin documente și sunt cetățeni ai Republicii Moldova nu se contestă, or, scopul este de 

a preveni multipla votare şi el se soluţionează prin aplicarea stampilei de securizare în actele de 

identitate, precum şi prin înregistrarea în Sistemul Informaţional de Stat „Alegeri” a faptului 

participării la vot a fiecărui alegător.  

Dl E.Răducan – s-a referit la art.38 din Constituție privind  „Dreptul de vot şi dreptul de a fi 

ales” și art. 39 alin.(1) „Dreptul la administrare”, menționînd ca acestea nu sunt drepturi absolute, 

în cazul dat dacă se face excepție și se încalcă legea, atunci trebuie ca cetățenii care au buletine de 

identitate expirate să îndeplinească oricare act juridic nu doar faptul că participă la vot. 

Cetățeanului, care posedă un act de identitate expirat, nu-i este îngrădit dreptul fundamental de a 

alege, acesta poate să perfecteze actele sale în conformitate cu legislația în vigoare pentru a 

participa la scrutin. 

Dl V.Moțarschi – a menționat că mulți colegi au făcut referire la prevederile Constituției  și la 

drepturile cetățeanului, însă calitatea de cetățean poate fi dovedită doar printr-un act de 

identitate valabil, prin urmare, dacă actul este nevalabil, nu poți să pretinzi la drepturile 

constituționale la care s-a făcut referire. Totodată, a dat citire unui alineat din procesul-verbal 

nr.95 al ședinței CEC din 3 august 2012, în care dl Șt.Urîtu „Consideră că cetăţenii trebuie 

educaţi să-şi aducă actele de identitate în regulă”, prin urmare, observă o atitudine duplicitară în 

legătură cu aceeași chestiune. 

Dl Șt. Urîtu – a replicat că nici la moment nu neagă faptul că cetățenii trebuie educați, altceva cînd 

aceasta nu este unica metodă de soluționare a problemei, or este în interesul cuiva ca aceste 

persoane să nu participe la alegeri. 
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Dl A.Volentir –  a menționat că, în ședință, s-a făcut referire la actele de identitate care confirmă 

calitatea de cetățean, prin urmare nu doar buletinul de identitate  confirmă  acest lucru. Primul act 

de identitate este certificatul de naștere al persoanei, care dovedește, la naștere, cetățenia 

Republicii Moldova. Pornind de la art. 38 din Constituție potrivit căruia „Dreptul de vot şi dreptul 

de a fi ales se exercită prin sufragiu universal, egal, direct, secret și liber exprimat”, acestea sunt 

dezideratele care trebuie realizate și asigurate. Consideră că pretinsa derogare de la norma legală 

poate fi admisă. 

Dna A.Russu (reprez. PCRM) – a menționat că majoritatea concurenților electorali fac 

referire la extinderea valorilor spațiului democratic european, unde sunt stabilite reguli, iar 

aceste reguli sunt obligatorii și egale pentru întreaga societate. În cazul dat, aceste reguli sunt 

încălcate, or, legiuitorul a stabilit în Codul electoral care sunt actele de identitate în baza cărora 

cetățeanul poate să-și exercite dreptul la vot. La final, a îndemnat membrii Comisiei să respecte 

legislația în vigoare și să nu admită derogări de la norma legală. 

 

Preşedintele de şedinţă, I.Ciocan, a supus votului propunerea dlui A.Simionov privind amînarea 

examinării proiectului de hotărîre. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____3____, Contra ____3_____, S-au abţinut ___3___. 

  

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

 

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

proiectului cu prevederea „persoanele care au viza de reședință și domiciliu, să poată vota la 

oricare din cele 2 adrese ”. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____2____, Contra ____5_____, S-au abţinut ___2___. 

  

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

 

Preşedintele de şedinţă, I.Ciocan, a supus votului propunerea dlui  M.Lebedinschi privind 

asimilarea pașaportului de tip ex-sovietic cu actele de identitate expirate. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____3____, Contra ____4_____, S-au abţinut ___2___. 

  

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

 

Preşedintele de şedinţă a supus votului propunerea de aprobare a proiectului.  
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REZULTATUL VOTĂRII: 

 Pentru ____6____, Contra ____3_____, S-au abţinut ___0___. 

  

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2954 a fost aprobată cu votul majorității membrilor CEC prezenţi în şedinţă.  
 

Dl A. Simionov și dl V.Moțarschi au expus următoarea opinie separată la această hotărîre. 

 

OPINIE SEPARATĂ 

asupra Hotărîrii Comisiei Electorale Centrale din 18 noiembrie 2014 

”Cu privire la votarea în cadrul alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 în baza 

actelor de identitate cu termen de valabilitate expirat” 

 

„În temeiul pct. 25 din Regulamentul cu privire la activitatea Comisiei Electorale Centrale 

(în continuare – CEC), expunem opinie separată asupra Hotărîrii CEC din 18 noiembrie 2014 „Cu 

privire la votarea în cadrul alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 în baza actelor de 

identitate cu termen de valabilitate expirat”. 

Calificăm această hotărîre ca fiind ilegală în fond, emisă contrar prevederilor legii şi emisă 

cu încălcarea competenţei, pentru următoarele considerente: 

Hotărîrile CEC sînt acte normative departamentale. Unul din principiile generale, prevăzut 

de art. 4 din Legea nr.317-XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale 

altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale care urmează a fi respectat la iniţierea, 

elaborarea, avizarea, expertiza, redactarea, emiterea şi aplicarea actului normativ este – principiul 

coerenţei, corelaţiei şi subordonării actului normativ legii şi actului normativ de nivel superior. 

Mai mult ca atît, potrivit art. 13 din Legea nr. 317-XV din 18 iulie 2003, autorităţile 

administraţiei publice centrale, autorităţile şi instituţiile publice autonome, autorităţile unităţilor 

teritoriale autonome cu statut juridic special şi alte autorităţi ale administraţiei publice locale emit, 

în condiţiile legii, acte normative (ordine cu caracter normativ, regulamente, instrucţiuni, reguli, 

hotărîri, decizii, dispoziţii şi alte asemenea acte). Ordinele cu caracter normativ, regulamentele, 

instrucţiunile, regulile şi alte acte normative se emit numai pe baza şi întru executarea legilor, 

precum şi a hotărîrilor şi ordonanţelor Guvernului. În preambulul actelor normative se indică 

expres actul normativ superior pe care se întemeiază. 

În această ordine de idei, art. 38 alin. (2) al Constituției Republicii Moldova, art. 11, art.18, 

art. 22, art. 26 şi art.53 alin. (3) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, invocate 

de CEC ca temei de adoptare a hotărîrii respective nu dă dreptul CEC de a emite hotărîri prin 

derogare de la lege, or însuşi art. 53 alin. (3) din Codul electoral prevede expres actele de identitate 

în baza cărora se efectuează votarea. 

În condiţiile art. 5 lit. d) din Legea nr. 273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de 

identitate din sistemul naţional de paşapoarte, se consideră nevalabile actele de identitate al căror 

termen de valabilitate a expirat, iar conform art. 9 (Răspunderea pentru încălcarea prezentei legi) 

alin. (1) lit. i) din aceeaşi lege, se consideră încălcare a prezentei legi – întrebuinţarea actelor de 

identitate nevalabile. 
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Trimiterea la art. 38 alin. (2) al Constituției Republicii Moldova este irelevantă în intenţia 

CEC de a justifica o derogare de la legislaţia în vigoare, or această normă constituţională 

garantează dreptul de vot al cetăţenilor, iar calitatea de cetăţean poate fi demonstrată în faţa 

organelor electorale doar printr-un act de identitate valabil. 

Identificarea alegătorilor în procesul votării este relevantă, or ar putea apărea deficienţe la 

stabilirea identităţii cetăţenilor care au acte de identitate expirate, în acest sens fiind importantă 

însăşi fotografia din actul de identitate. În acest sens, în Codul bunelor practici în materie 

electorală - Raport explicativ, adoptat în cadrul celei de-a 52 Sesiuni Plenare (Veneţia, 18-19 

octombrie 2002), Comisia de la Veneţia notează la iregularităţile de ordin tehnic în organizarea şi 

activitatea birourilor de vot – insuficienţa identificării alegătorilor (paragraful 105). 

În Raportul final al Misiunii de observare a alegerilor OSCE/BIDDO de monitorizare a 

alegerilor parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 din Republica Moldova (adoptat la 

Varşovia, 26 ianuarie 2011) se consemnează că trebuie menţinute eforturile pentru asigurarea 

faptului că toţi cetăţenii sînt în posesia unor acte de identitate valabile. Practica de a permite 

alegătorilor să voteze cu acte de identitate expirate ar trebui revăzută în scopul evitării unor 

posibile abuzuri şi limitării folosirii listelor electorale suplimentare. 

Mai consemnăm că prin Hotărîrea Curţii Constituţionale nr. 15 din 27 mai 2014 (Dosarul 

nr. 29a/2014) „Pentru controlul constitu ționalității Legii nr. 61 din 11 aprilie 2014 pentru 

modificarea unor acte legislative”, Curtea a reţinut: 

„42. Potrivit opiniei Guvernului, statul, prin autoritatea sa legiuitoare, este în drept să 

stabilească, atît în baza art. 66 lit. a), cît ș i în baza art. 72 alin. (2) din Constitu ție, reguli sau 

condiții care privesc calitatea de cetă țean. Respectiv, prin amendarea legilor invocate, nu se 

urmăreș te a se aduce nici o atingere sau îngrădire a exercitării dreptului de vot, garantat de Legea 

Supremă, ci doar se fortifică institu ția juridică a obliga țiilor pe care orice cetă țean le are față de 

statul de drept. Ba mai mult, statul încurajează exercitarea acestui drept prin acordarea facilită ților 

la perfectarea actelor de identitate necesare. 

55. Curtea remarcă că unul din elementele esen țiale ale statului de drept, în general, ș i ale 

sistemului electoral, în special, îl constituie dreptul la vot. Cu toate acestea, dreptul la vot nu face 

parte din categoria drepturilor absolute. 

57. Totodată, în conformitate cu articolul 54 alin. (3) din Constitu ție, drepturile proclamate 

în articolele 20-24 din Legea Supremă nu pot fi restrînse. Or, dreptul la vot nu cade sub inciden ța 

alineatului (3) al articolului 54, prin urmare, poate fi restrîns.  

58. Mai mult decît atît, Curtea Europeană, în Hotărîrea Scoppola c. Italiei (nr.3), a reiterat 

următoarele: 

„82. Ea [Curtea Europeană] relevă de asemenea că drepturile protejate prin acest articol 

[art. 3 protocolul nr.1] sunt cruciale pentru stabilirea şi menţinerea fundamentelor unei veritabile 

democraţii guvernate prin statul de drept (Hirst c. Regatului Unit (nr. 2), paragraful 58). Printre 

altele, dreptul de vot nu constituie un privilegiu. În secolul XXI, într-un stat democratic, prezumţia 

trebuie să fie în favoarea acordării acestui drept la cel mai mare număr şi sufragiul universal este 

acum principiul de referinţă (Mathieu-Mohin şi Clerfayt c. Belgiei paragraful 51 şi Hirst c. 

Regatului Unit (nr.2), paragraful 59) […]. 

83. Cu toate acestea, drepturile consacrate prin articolul 3 al Protocolului nr. 1 nu sunt 

absolute: este loc pentru limitări implicite şi statele contractante dispun de o marjă de apreciere în 

materie. Curtea a afirmat deseori că marja de apreciere în acest domeniu este largă (Mathieu-

Mohin şi Clerfayt, precitată, paragraful 52; Matthews c. Regatului Unit, paragraful 63; Labita c. 
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Italiei, paragraful 201; Padkolzina c. Letoniei, paragraful 33). Există numeroase maniere de a 

organiza şi a face să funcţioneze sistemele electorale şi o multitudine de diferenţe în Europa, mai 

ales în evoluţia istorică, diversitatea culturală şi gîndirea politică, dar este de datoria fiecărui stat 

contractant de a-l încorpora în propria sa viziune a democraţiei”. 

61. Curtea re ține că votarea este posibilă doar în baza: buletinului de identitate; buletinului 

de identitate provizoriu; paşaportului pentru intrare – ieşire din ţară; livretului de marinar; 

legitimaţiei de serviciu pentru militarii în termen sau livretului eliberat de Centrul Serviciului Civil 

pentru persoanele care satisfac serviciul civil (de alternativă). 

62. Totodată, Curtea reiterează că dreptul de vot, nefiind absolut, poate fi restricţionat, 

Parlamentul dispunînd de o largă marjă de apreciere în reglementarea acestuia. 

67. Curtea men ționează că, potrivit articolului 23 alin. (2) din Constitu ț ie, statul asigură 

dreptul fiecărui om de a-ș i cunoaș te drepturile ș i îndatoririle. În acest scop, statul publică ș i face 

accesibile toate legile ș i alte acte normative. 

76. Curtea reţine că, în virtutea suveranităţii sale, Republica Moldova are dreptul exclusiv 

de a elibera, pe teritoriul său suveran, acte de identitate populaţiei, aspect pus în practică prin 

adoptarea, la 9 noiembrie 1994 a Legii nr. 273- XIII privind actele de identitate din sistemul 

naţional de paşapoarte. 

77. Curtea observă că Legea nr. 273-XIII, cu modificările ulterioare, stipulează tipurile, 

întrebuinţarea, descrierea, termenele de valabilitate, modul de eliberare şi ridicare a actelor de 

identitate. 

Reieşind din cele expuse, precum şi în condiţiile art. 26 alin.(1) lit. a) şi lit. b) din Legea 

contenciosului administrativ nr.793-XIV din 10 februarie 2000, considerăm Hotărîrea CEC din 18 

noiembrie 2014 „Cu privire la votarea în cadrul alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 în 

baza actelor de identitate cu termen de valabilitate expirat” ca fiind una ilegală”. 

 

3. S-A AUDIAT: 

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

contestaţia nr. AP 9/7 din 20 octombrie 2014 a dnei Alina Russu, reprezentantul cu drept de vot 

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

 

Raportorul, S. Guțu, a informat  că proiectul propus spre reexaminare a fost dezbătut în ședința 

precedentă, însă, nu a acumulat numărul necesar de voturi pentru a fi aprobat.  

 

Raportorul a dat citire părții rezolutive din proiect: 

 

„Pentru considerentele arătate, în temeiul art. 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 respinge ca neîntemeiată contestaţia nr. AP 9/7 din 20 octombrie 2014 a dnei Alina 

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

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”. 
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Dl A. Simionov a ieșit din sala de ședințe (membri prezenți – 8). 

 

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

 

AU ÎNAINTAT PROPUNERI LA PROIECT: 

Dna A. Russu (reprez. PCRM) – a propus să fie admisă contestația și avertizat concurentul 

electoral Partidul Liberal Democrat din Moldova. 

 

DEZBATERI:  

Dl V.Moțarschi – a menționat că în ședința precedentă, raportorul A. Volentir,  a afirmat că 

reportajul video a fost difuzat la rubrica „Social” a postului de televiziune TV7, totuși, declarațiile 

contestatarului au fost neglijate, precum că evenimentul a fost reflectat ca „electoral” la postul 

TV7, cu genericul ”Electorala”. A atras atenția membrilor că acest spot a fost difuzat la rubrica 

„Electorala 2014”, ceea ce înseamnă că contestatarul cataloghează această știre ca fiind agitație 

electorală, respectiv fiind achitați bani pentru difuzarea acesteia. 

Dl Șt.Urîtu – a întrebat raportorul dacă a ținut cont de mențiunea contestatarului privind difuzarea 

spotului video la două rubrici diferite. 

Dna S.Guțu – a răspuns că din materialele prezentate suplimentar rezultă că evenimentul difuzat 

în data de 16 octombrie 2014 nu a avut conotație electorală și a fost prezentat conform 

programului de activitate. A solicitat dlui V. Moțarschi să prezinte dovezi la cele menționate. 

Dl A.Volentir – a atras atenția membrilor Comisiei că reportajul video este plasat la rubrica 

”Social” în buletinul de știri, fiind menționată sintagma „Electorala 2014”, însă nu este vina 

concurentului electoral că  așa a redat jurnalistul știrea, din  a cărui conținut prezentat ca probă la 

contestație nu rezultă agitație electorală. 

Dl I.Ciocan – a informat că este relevant la subiect cele menționate de dl S. Gurduza în referință 

precum că nu poate un concurent electoral să-și asume responsabilitatea din punct de vedere al 

instituției mass-media care a reflectat și interpretat evenimentul așa cum a considerat. 

Dl V.Moțarschi – a informat raportorul că a expediat prin email spotul video difuzat de către  

postului de televiziune TV7, cu subtitlul „Electorala 2014”, însăși pentru această mențiune se 

plătește din fondul electoral, ca fiind spot video cu caracter de agitație electorală. 

Dl I.Ciocan –  a menționat că în  regulamentul prezentat de postul de televiziune TV7, este 

prevăzut că TV7 grupează anumite știri din punctul lor de vedere, însă nu și spoturile publicitare. 

Dna A. Russu (reprez. PCRM) –  la cele menționate de dl A.Volentir privind plasarea spotului 

video la rubrica ”Social” acest video nu poate fi accesat, este prezentat doar comunicatul de presă 

în formă scrisă. 

Dl A.Volentir –  a întrebat contestatarul dacă ieri, înainte de ședința Comisiei, a prezentat în 

calitate de probă suplimentară la contestație,  un „screenshot ” de pe pagina postului de televiziune 

TV7, la rubrica ”Social”. 

Dna A. Russu (reprez. PCRM) – a replicat că acest reportaj nu prezintă material video. 

 

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

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

 Pentru ____5____, Contra ____3_____, S-au abţinut ___0___. 
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S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2955 a fost aprobată cu votul majorității membrilor CEC prezenţi în şedinţă.  
 

4. S-A AUDIAT: 

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

examinarea sesizării Inspectoratului de Poliţie Botanica  înregistrată la Comisia Electorală Centrală 

sub nr. CEC-7/9601 din 13 noiembrie 2014”: 

 

Dl A. Simionov a revenit în sala de ședințe (membri prezenți – 9). 
 

Raportorul, V.Gafton, a informat  că proiectul propus spre reexaminare a fost amînat la 

propunerea raportorului A.Volentir în ședința precedentă, pentru ca reprezentantul PSRM să ia 

cunoștință de sesizare și pentru a pregăti referința. 

Raportorul V.Gafton a oferit cuvîntul reprezentantului PSRM, pentru a-și susține poziția. 

 

Reprezentantul PSRM, dl M. Lebedinschi –  a constatat faptul că Inspectoratul de Poliție 

Botanica a abuzat de drepturile sale prezentînd Comisiei așa numita sesizare fiind prezentată doar 

pagina nr.4, din anexa declarației care conține 6 pagini. În referință a indicat faptul că declarația 

prealabilă a PSRM  prezentată Primăriei mun. Chișinău prevedea ca loc pentru întrunire Spitalul 

Clinic Municipal nr.1. Totodată, a menționat că chiar dacă este perioada electorală, întrunirile în 

afara clădirilor sunt reglementate de Legea cu privire la întruniri nr.26 din 22.02.2008 ce prevede 

la art.2 alin.(1) modul de organizare şi de desfăşurare a întrunirilor în afara clădirilor. A informat 

că PSRM a depus declarația respectivă însă administrația publică locală nu a solicitat schimbarea 

locului timpului sau modului întrunirii, prin urmare, primăria a acceptat în mod tacit toate adresele 

indicate ca fiind locuri pentru întruniri cu cetățenii. La fel, Inspectoratul de Poliție Botanica nu a 

indicat nici un temei legal în baza căruia au adresat respectiva sesizare Comisiei Electorale 

Centrale, or, potrivit Codului electoral, unicii subiecți în drept să înainteze sesizare sunt 

concurenții electorali și alegătorii. Vorbitorul a menționat că nu-i sunt clare  mai multe lucruri și 

anume: în ce calitate Inspectoratul de poliție a depus sesizarea la CEC, de ce publicitatea aflată pe 

cortul PSRM este considerată ca fiind cu încălcarea legislației electorale - pct.12 din Regulamentul 

privind modalitatea plasării publicităţii electorale pe panourile publicitare în perioada electorală, 

aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3338 din 16 iulie 2010.. 

 

Președintele de ședință a oferit cuvîntul raportorului să treacă la rubrica ”Întrebări”  

 

AU LUAT CUVÎNTUL : 

Raportorul V.Gafton – a întrebat reprezentantul PSRM, la ce dată a fost înregistrat Partidul 

Socialiștilor din Republica Moldova în calitate de concurent electoral. 

Dl M. Lebedinschi (reprez.PSRM) – a răspuns că partidul a fost înregistrat în calitate de 

concurent electoral prin hotărîrea Comisiei nr.2742 din 10 octombrie 2014. 

Raportorul V.Gafton – a  întrebat la ce dată a fost depusă declarația prealabilă. 

Dl M. Lebedinschi (reprez.PSRM) – a răspuns că documentul a fost depus la administrația 

publică locală în data de 6 octombrie 2014. 

Raportorul V.Gafton – a întrebat dacă demersul a fost depus de către concurentul electoral sau  

de către partid ca entitate juridică. 
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Dl M. Lebedinschi (reprez.PSRM) – a replicat că orice concurent electoral este partid politic, 

este vorba despre una și aceeași entitate juridică. 

Raportorul V.Gafton – a întrebat dacă pot fi montate boxe, amplificatoare pe teritoriul unei 

instituții publice unde sunt persoane ce beneficiază de  tratament medical. Cît este de legală 

această acțiune ca sub geamurile spitalului să fie desfășurate acțiuni de agitație electorală cu boxe? 

Dl M. Lebedinschi (reprez.PSRM) – a răspuns că Partidul Socialiștilor din Republica Moldova 

nu a instalat boxe pe teritoriul spitalului. Totodată, a informat că organizatorul este în drept să 

modifice în dependență de locație, modul de desfășurare a întrunirii în așa fel încît să nu încalce 

ordinea publică. 

 

Raportorul a dat citire părții rezolutive din proiect: 

 

„1. Se constată încălcarea de către Partidul Politic ”Partidul Socialiştilor din Republica 

Moldova” a art. 47 alin. (4) din Codul electoral şi pct. 12 din Regulamentul privind modalitatea 

plasării publicităţii electorale pe panourile publicitare în perioada electorală, aprobat prin 

hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3338 din 16 iulie 2010.  

2. Se avertizează Partidul Politic ”Partidul Socialiştilor din Republica Moldova” pentru 

încălcarea art. 47 alin. (4) din Codul electoral şi pct. 12 din Regulamentul privind modalitatea 

plasării publicităţii electorale pe panourile publicitare în perioada electorală, aprobat prin 

hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3338 din 16 iulie 2010 . 

3. Hotărîrea se aduce la cunoştinţa Inspectoratului General al Poliţiei ş i Partidului 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”. 

 

Președintele de ședință a oferit cuvîntul membrilor să pună întrebări la proiect raportorului.  

 

AU LUAT CUVÎNTUL: 

Dl E.Răducan – a întrebat cînd a avut loc evenimentul, cînd a fost înregistrată sesizarea la 

Comisie și dacă a fost respectat termenul de prescripție. 

Raportorul V.Gafton – a răspuns că sesizarea a fost înregistrată la CEC sub nr. CEC-7/9601 la 

data de 13 noiembrie 2014, însă evenimentul s-a desfășurat la data de 31 octombrie 2014 pe 

teritoriul Spitalului Clinic Municipal nr.1 . Referitor la termenul de prescripție, a răspuns că nu 

este vorba despre o contestație în temeiul art.65 care prevede termen de examinare 3 zile, în cazul 

dat se aplică norma art.26 alin (1) lit.g) „examinează comunicările autorităților publice în probleme 

ce țin de pregătirea și desfășurarea alegerilor”. 

Dl A.Simionov –  a menționat că un șir de sesizări parvin și din partea concurenților electorali în 

care conform Regulamentului de activitate al Comisiei trebuie examiante în ședința imediat 

următoare, întrebînd  cîte din sesizări au fost examinate în ședința Comisiei și prin ce se 

argumentează necesitatea examinării acestei sesizări în particular. 

Raportorul V.Gafton – referitor la cîte sesizări au fost înregistrate la CEC a sugerat dlui 

A.Simionov să consulte pagina web a Comisiei, rubrica „Anticamera”. Totodată a menționat că 

Legea nr.320 din 27.12.2012 „Cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului” prevede că 

Inspectoratul de Poliție este parte componentă a Inspectoratului General al Poliţiei, subiect cu 

drept de sesizare. 
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Dl Șt.Urîtu – a întrebat dacă nu crede că desfășurarea întrunirii pe teritoriul Spitalului Clinic 

Municipal nr.1 a avut drept scop informarea alegătorilor din incinta spitalului. 

Raportorul V.Gafton – instalînd cortul, concurentul electoral a avut intenția de a încălca 

prevederile Regulamentului privind modalitatea plasării publicităţii electorale pe panourile 

publicitare în perioada electorală, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3338 

din 16 iulie 2010. 

 

Președintele de ședință a oferit cuvîntul reprezentantului concurentului contestat să pună întrebări 

la proiect raportorului.  

 

AU LUAT CUVÎNTUL: 

Dl M. Lebedinschi (reprez. PSRM) – a întrebat raportorul dacă este vreo hotărîre a instanței de 

judecată prin care s-ar fi solicitat interzicerea desfășurării întrunirii electorale pe teritoriul 

spitalului, or, atîta timp cît această hotărîre nu există, Legea cu privire la întruniri nu interzice 

desfășurarea acestor acțiuni. 

Raportorul V.Gafton – a răspuns că prin întrebarea adresată, reprezentantul PSRM se contrazice 

singur pe sine, deoarece prin amplasarea de boxe și amplificatoare se tulbură liniștea pacienților. 

 

Președintele de ședință a oferit cuvîntul membrilor să pună întrebări reprezentantului PSRM: 

 

AU LUAT CUVÎNTUL: 

Dl A.Volentir – a întrebat dacă printre adresele indicate în declarație nu figurează și adresa 

str.V.Alecsandri 119. 

Dl M. Lebedinschi (reprez. PSRM) – a răspuns că la referință a fost anexată declarația cu toate 

adresele repartizate pe fiecare sector în parte. 

Dl E.Răducan – a întrebat dacă polița a intervenit în mod special pe marginea acestui caz și dacă a 

fost intentat dosar contravențional.   

Dl M. Lebedinschi (reprez. PSRM) – a răspuns că a fost întocmit doar un proces-verbal de 

constatare la fața locului. Totodată, a informat că la solicitarea reprezentantului Inspectoratului de 

Poliție, concurentul electoral și-a modificat poziția în altă parte. 

Dl A.Volentir – a menționat că art.3 din Legea cu privire la întruniri definește „întrunirea” ca fiind 

„prezenţă temporară şi intenţionată a unui grup de persoane, aflate împreună cu scopul exprimării 

unor idei sau atitudini”,   întrebînd dacă pe teritoriul spitalului a fost doar amplasat cortul cu 

afișajul electoral sau desfășurată  o întrunire. 

Dl M. Lebedinschi (reprez. PSRM) – a răspuns că este o întrunire. 

 

Președintele de ședință a oferit cuvîntul reprezentantului concurentului contestat să pună întrebări 

la proiect raportorului.  

 

Dl M. Lebedinschi (reprez. PSRM) – a întrebat raportorul dacă cortul este domeniu public sau 

privat în ipostaza punctului 10 din Regulamentul privind modalitatea plasării publicităţii 

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

Electorale Centrale nr. 3338 din 16 iulie 2010. 

Raportorul V.Gafton – a răspuns că acest cort este plasat pe domeniu public, cu afișarea 

maeterialelor de agitație electorală în locuri  neautorizate. 



21/55 

 

Dl A.Volentir – a întrebat dacă au primit un acord din partea instituției de a desfășura întruniri pe 

teritoriul spitalului. 

Dl M. Lebedinschi (reprez. PSRM) – a răspuns că nici o persoană nu a contestat în instanță 

aceste acțiuni, referitor la acord nu cunoaște această informație. 

 

AU ÎNAINTAT PROPUNERI LA PROIECT: 

Dl M. Lebedinschi (reprez. PSRM) – a propus să fie respinsă sesizarea Inspectoratului de Poliție 

Botanica ca fiind nemotivată și lipsită de temei juridic. 

 

 

DEZBATERI: 

Dl V.Moțarschi – a menționat că este unica sesizare parvenită la Comisia Electorală Centrală în 

perioada electorală, totuși, în timp ce unii concurenți electorali desfășoară întruniri în cadrul 

spitalelor, alții, sunt alungați din ograda spitalului. A îndemnat colegii să fie realiști și să 

recunoască faptul că majoritatea concurenților electorali taie panglici în spitale și desfășoară 

întîlniri electorale cu personalul spitalului în timpul programului de lucru, prin urmare, în opinia 

sa, este absurdă  discuția pe marginea acestui subiect. 

Dl A.Simionov –  a informat că unul din colegi pentru a argumenta acțiunile unui concurent 

electoral a spus că dacă nu este îndemnul „votați”, acțiunile date nu reprezintă agitație electorală și 

că este dreptul partidului să-și promoveze imaginea pe parcursului anului. Or, pe cortul 

concurentului  Partidul Politic ”Partidul Socialiştilor din Republica Moldova” , amplasat pe 

teritoriul spitalului, era doar simbolul partidului.  A întrebat de ce Comisia nu este sesizată în 

cazuri, în opinia sa, destul de grave, cînd reprezentanții instituțiilor de stat obligă funcționarii din 

cadrul instituției să voteze un anumit concurent electoral, sau în cazul de la Florești sau altele. În 

cazul examinat în ședința de astăzi situația dată ține de promovarea partidului, întrebînd de ce în 

proiect se propune avertizarea concurentului electoral și nu atenționarea acestuia, cu atît mai mult 

că s-au conformat cerințelor colaboratorilor de poliție. Din punctul său de vedere, sesizarea trebuia 

să parvină din partea Inspectoratului General al Poliţiei și nu din partea Inspectoratului de  Poliție 

din sectorul Botanica. La final, a îndemnat membrii Comisiei să se autosesizeze și să se determine 

privind modul în care abordează lucrurile. 

Dl A.Volentir – din toate cele prezentate și discutate la chestiunea respectivă, constată că nu are 

loc o întrunire publică, așa cum se pretinde și declarația prealabilă nu are tangențe cu perioada 

electorală , este depusă în afara campaniei electorale, iar acțiunea concurentului electoral este 

eminamente de agitație electorală cu afișajul electoral respectiv. Totodată, referitor la îndemnul 

colegului de a ne autosesiza, a propus să fie reformulată titulatura proiectului de hotărîre „Cu 

privire la avertizarea concurentului electoral pentru încălcarea Regulamentului privind 

modalitatea plasării publicităţii electorale pe panourile publicitare în perioada electorală, 

aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3338 din 16 iulie 2010”.  

Dl M. Lebedinschi (reprez. PSRM) – a menționat că Spitalul Clinic Municipal nr.1 aparține de 

sect. Centru, însă, sesizarea a parvenit de la  IP Botanica în a cărui competență teritorială nu se 

încadrează. Consideră, că în sesizare, nu este indicat un temei de drept, fie procedural, fie 

material care ar impune Comisia Electorală Centrală să examineze respectiva sesizare. Codul 

electoral prevede termenul de contestare a acțiunilor / inacțiunilor concurentului electoral - 3 

zile din momentul comiterii încălcării, prin urmare, Comisia Electorală Centrală urma să fie 

informată pînă la data de 03.11.2014, însă,  din documentele prezentate reiese că termenul de 
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sesizare a Comisiei a fost depășit cel puțin de 5 ori.. În viziunea sa, cortul a fost plasat în loc 

public, în strictă conformitate cu Legea cu privire la întruniri, și  nu poate să înțeleagă cum dl 

A.Volentir apreciază acțiunea PSRM drept agitație electorală.  Codul electoral definește „agitația 

electorală” ca fiind acțiunea de a îndemna alegătorii să voteze un anumit concurent electoral, or, 

orice întrunire desfășurată într-un loc public cu alegătorii constituie o încălcare a respectivului 

regulament pentru că reprezintă agitație electorală. La final, a subliniat că Partidul Socialiștilor 

din Republica Moldova nu a încălcat prevederile Regulamentului privind modalitatea plasării 

publicităţii electorale pe panourile publicitare în perioada electorală . 

 

Dl E. Răducan a  ieșit din sala de ședințe (membri prezenți – 8). 

 

Președintele de ședință a supus votului proiectul prezentat. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____6____, Contra ____2_____, S-au abținut ___0___. 

 

 S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2956 a fost aprobată cu votul majorității membrilor CEC prezenți în ședință. 

 

Dl V. Gafton  a  ieșit din sala de ședințe (membri prezenți – 7). 

 

5. S-A AUDIAT: 

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

acreditarea observatorilor din partea Delegaţiei Uniunii Europene în Republica Moldova pentru 

monitorizarea alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 ”: 

 „ Delegaţia Uniunii Europene în Republica Moldova a înaintat Comisiei Electorale Centrale 

un demers privind acreditarea a 9 persoane în calitate de observatori naţionali şi 11 persoane în 

calitate de observatori internaţionali pentru monitorizarea alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 

2014. 

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

în conformitate cu pct. 5 şi 15 din Regulamentul privind statutul observatorilor şi procedura de 

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

2006, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 
 

1. Se acreditează 9 persoane în calitate de observatori naţionali, conform anexei nr. 1, şi 11 

persoane în calitate de observatori internaţionali, conform anexei nr. 2, din partea Delegaţiei 

Uniunii Europene în Republica Moldova pentru monitorizarea alegerilor parlamentare din 30 

noiembrie 2014. 

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

Codul electoral şi Regulamentul privind statutul observatorilor şi procedura de acreditare a 

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

precum şi de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.  
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3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării şi se publică pe site-ul oficial al 

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

prevederilor Legii privind protecţia datelor cu caracter personal”. 

Anexa nr. 1 

                                 la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale  

nr. _____din 18 noiembrie 2014 
 

Lista 

 persoanelor acreditate din partea Delegaţiei Uniunii Europene  

în Republica Moldova în calitate de observatori naţionali pentru monitorizarea  

alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 

 

Nr. 

d/o 

Numele  Prenumele Seria, numărul 

actului de 

identitate 

1.  Plămădeală Vasile A02194270 

2.  Popovschi Tatiana A01140493 

3.  Vrabie  Andrei A89129078 

4.  Onofreiciuc  Victoria A48185433 

5.  Scobioală  Rodica B48018240 

6.  Vizitiu  Iuliana A48154630 

7.  Neaga Victoria A22093036 

8.  Alexandru Diana A03136903 

9.  Gîlca  Victor A01123670 
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Anexa nr. 2 

                                 la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale  

nr. ______din 18 noiembrie 2014 

 

Lista 

 persoanelor acreditate din partea Delegaţiei Uniunii Europene  

în Republica Moldova în calitate de observatori internaţionali pentru monitorizarea  

alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 

 

N

r. 

d

/

o 

Numele  Prenumele Seria, numărul 

actului de identitate 

Cetăţenia 

1.  Tapiola Pirkka DT8172938 Republica Finlanda 

2.  Slagter Wicher DSRH7FFJ9 Regatul Ţărilor de Jos 

3.  Kacerauskis Mindaugas 22190695 Republica Lituania 

4.  Dorodnova Jekaterina LV3850546 Republica Letonia 

5.  Puie David-Gabriel 052566301 România 

6.  Keulen Danielle 022710 Republica Federală 

Germania 

7.  Dowling Gregory Lloyd NU6PKOP65 Regatul Ţărilor de Jos 

8.  Rodriguez Ruiz Jordi AAC210591 Regatul Spaniei 

9.  Darras Alexandre 14CH15607 Republica Franceză 

10.  Schaeffer Fabien 05FP86566 Republica Franceză 

11.  Wagner 
Julie 

H7974N5 Marele Ducat de 

Luxemburg  

 

Președintele de ședință a solicitat să se înainteze întrebări la raportor, propuneri la proiect. 

Nefiind înaintate întrebări și propuneri, președintele de ședință a supus votului proiectul prezentat 

de raportor. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

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

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2957a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenți în ședință. 

 

6. S-A AUDIAT: 

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

acreditarea observatorilor internaţionali din partea Biroului OSCE pentru Instituţii Democratice şi 

Drepturile Omului (OSCE/BIDDO) în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 

noiembrie 2014 şi înregistrarea interpreţilor”: 
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„Biroul OSCE pentru Instituţii Democratice şi Drepturile Omului (OSCE/BIDDO) a 

înaintat Comisiei Electorale Centrale două demersuri privind acreditarea a 169 de persoane în 

calitate de observatori internaţionali în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 

noiembrie 2014 şi înregistrarea interpreţilor. 

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

conformitate cu pct. 5 şi 15 din Regulamentul privind statutul observatorilor şi procedura de 

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

2006, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 

 

1. Se acreditează în calitate de observatori internaţionali 169 de persoane din partea Biroului 

OSCE pentru Instituţii Democratice şi Drepturile Omului (OSCE/BIDDO) la alegerile 

parlamentare din 30 noiembrie 2014, conform anexei nr. 1.  

2. Se înregistrează 2 persoane în calitate de interpreţi din partea Biroului OSCE pentru 

Instituţii Democratice şi Drepturile Omului (OSCE/BIDDO) în cadrul alegerilor parlamentare din 

30 noiembrie 2014, conform anexei nr. 2. 

3. În activitatea lor persoanele acreditate se vor călăuzi de Constituţia Republicii Moldova, 

Codul electoral, Regulamentul privind statutul observatorilor şi procedura de acreditare a acestora, 

aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 332 din 24 octombrie 2006, precum şi de 

tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte. 

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

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

Legii privind protecţia datelor cu caracter personal”. 

Anexa nr. 1 

                                         la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale  

nr.___ din __ noiembrie 2014 

 

 

Lista 

 persoanelor acreditate din partea Biroului OSCE pentru Instituţii Democratice şi Drepturile 

Omului (OSCE/BIDDO) în vederea monitorizării alegerilor parlamentare  

din 30 noiembrie 2014 

 

Nr. 

d/o 

Numele Prenumele Paşaport Cetăţenia 

1.  Kohler Johannes Michael S 1105057 Austria 

2.  Schloegl Marianne P 7348867 Austria 

3.  Tomesek Jan P 6838742 Austria 

4.  Charlier Jean-Paul Luc 

Eugene 

LA210094 Regatul Belgiei 

5.  Danenberg Olivier Raphael EK320600 Regatul Belgiei 

6.  Vandendaele Alain Marcel 

Desire 

LA079888 Regatul Belgiei 

7.  Minsier Yannick Andre 

Eugene 

LA079462 Regatul Belgiei 

8.  Devos Bram EJ226209 Regatul Belgiei 
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9.  Piilma Priit K4149179 Republica Estonia 

10.  Sildam Toomas KB0685203 Republica Estonia 

11.  Ojamaa Cat-Lys KB0288496 Republica Estonia 

12.  Kankanen Riitta Hannele PA492281 Republica Finlanda 

13.  Koski Sanni Margareta 17139087 Republica Finlanda 

14.  Lamminparras Nico Samuli 16755426 Republica Finlanda 

15.  Osmanova Renata 17281615 Republica Finlanda 

16.  Paloneva Olli-Jukka Tapio PK8701825 Republica Finlanda 

17.  Mignot Baptiste 11AA45349 Republica Franceză 

18.  Bourdon Clarisse Murielle 08AY61364 Republica Franceză 

19.  Kemera Dragana D1004450 Republica Macedonia 

20.  Dimitrioski Zlatko B0254982 Republica Macedonia 

21.  Jgenti Mamuka 10DP00483 Georgia 

22.  Mazzucato Erika YA1152664 Republica Italiană 

23.  Pedrini Gabriele F 756223 Republica Italiană 

24.  Caligiuri Giovanni YA5327313 Republica Italiană 

25.  Di Luccia Giuseppe AA2499169 Republica Italiană 

26.  Malaguti Maddalena AA1618440 Republica Italiană 

27.  Sechi Michela AA1891142 Republica Italiană 

28.  Knaevelsrud Hans Christen 30595952 Regatul Norvegiei 

29.  Lund Toril 25658286 Regatul Norvegiei 

30.  Paus Nicolay 29024929 Regatul Norvegiei 

31.  Stabell Marthe Dyrnes 25175700 Regatul Norvegiei 

32.  Brkic Marko 050006597 Republica Serbia 

33.  Stefanovic Jelena 008180931 Republica Serbia 

34.  Arroyo Herranz Gerardo Luis BE676887 Regatul Spaniei 

35.  Barrera Perea Sergio AAG270799 Regatul Spaniei 

36.  Espejo Benito Saray AAA949237 Regatul Spaniei 

37.  López De Haro 

López 

María Ana AAA337843 Regatul Spaniei 

 

38.  Ortiz Quintilla Gracia Romeral XDA199658 Regatul Spaniei 

39.  Otero Cavero Alvaro BE318901 Regatul Spaniei 

40.  Vives Fernández Gerard BE676887 Regatul Spaniei 

41.  Arostegui Llama Pedro XFA010425 Regatul Spaniei 

42.  Eriksson Anders 84094280 Regatul Suediei 

43.  Damary Martin W0033576 Confederaţia Elveţiană 

44.  Giambonini Monica W0028237 Confederaţia Elveţiană 

45.  Hurlimann Maja Barbara X3627677 Confederaţia Elveţiană 

46.  von Arx Alexandra W0016736 Confederaţia Elveţiană 

47.  Spyrydonova Kira EE518811 Ucraina 

48.  Earls John Damian 505554411 Regatul Unit al Marii Britanii şi 

Irlandei de Nord 

49.  Edwards Trevor 520492045 Regatul Unit al Marii Britanii şi 

Irlandei de Nord 

50.  Emmerton Lewis James 515745452 Regatul Unit al Marii Britanii şi 

Irlandei de Nord 

51.  Etim-Gorst Teresa 528047395 Regatul Unit al Marii Britanii şi 

Irlandei de Nord 
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52.  Fradgley Emily Sarah 517695637 Regatul Unit al Marii Britanii şi 

Irlandei de Nord 

53.  Fulton Adam Hugh 402641750 Regatul Unit al Marii Britanii şi 

Irlandei de Nord 

54.  Gale Sandra 099042234 Regatul Unit al Marii Britanii şi 

Irlandei de Nord 

55.  Gifford Brian Stanley 304015296 Regatul Unit al Marii Britanii şi 

Irlandei de Nord 

56.  Gordon-Macleod David Scott 707583016 Regatul Unit al Marii Britanii şi 

Irlandei de Nord 

57.  Kidger David 459944825 Regatul Unit al Marii Britanii şi 

Irlandei de Nord 

58.  Leathers Melanie Jane 099232186 Regatul Unit al Marii Britanii şi 

Irlandei de Nord 

59.  Pidcock Catherine Mary 

Leddy 

463164366 Regatul Unit al Marii Britanii şi 

Irlandei de Nord 

60.  Pharo Robert Graham 109941487 Regatul Unit al Marii Britanii şi 

Irlandei de Nord 

61.  Pirt Asher Christopher 

John 

403390500 Regatul Unit al Marii Britanii şi 

Irlandei de Nord 

62.  Simpkins James Edgar 650869899 Regatul Unit al Marii Britanii şi 

Irlandei de Nord 

63.  Solomon Valerie Diana 093212515 Regatul Unit al Marii Britanii şi 

Irlandei de Nord 

64.  Taylor David John 

Charles 

505253288 Regatul Unit al Marii Britanii şi 

Irlandei de Nord 

65.  Trinder Susan 306604590 Regatul Unit al Marii Britanii şi 

Irlandei de Nord 

66.  Worrall Joseph Lloyd 521461687 Regatul Unit al Marii Britanii şi 

Irlandei de Nord 

67.  Bending Rachel Olivia 517516068 Regatul Unit al Marii Britanii şi 

Irlandei de Nord 

68.  Meyer David 910208713 Statele Unite ale Americii 

69.  Balanoff Robert 220573068 Statele Unite ale Americii 

70.  Damandl Christopher Lee 483705262 Statele Unite ale Americii 

71.  Deyo Lisa Ann 452089990 Statele Unite ale Americii 

72.  Glenn Hedy 462992268 Statele Unite ale Americii 

73.  Hill Natalie Currie 461498288 Statele Unite ale Americii 

74.  Jones Ernest Milton 505616652 Statele Unite ale Americii 

75.  Kay Gary 486972465 Statele Unite ale Americii 

76.  Landfield Susan Mary 488538552 Statele Unite ale Americii 

77.  Lindholm David-Sven 432747063 Statele Unite ale Americii 

78.  Mc Cracken Jill A 431925553 Statele Unite ale Americii 

79.  Njang Michel 487645781 Statele Unite ale Americii 

80.  Opsahl Hans 457818975 Statele Unite ale Americii 

81.  Prokhorova Olga 453238779 Statele Unite ale Americii 

82.  Rothchild Natasha Anna 711848833 Statele Unite ale Americii 

83.  Schnare Kathy Lynne 470884761 Statele Unite ale Americii 
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84.  Shustik Ellen Naomi 474425729 Statele Unite ale Americii 

85.  Van Valkenburgh Jack 475821111 Statele Unite ale Americii 

86.  Wiley Kathleen Sara 474379994 Statele Unite ale Americii 

87.  Mashkurov Gayrat AA3830223 Republica Uzbekistan 

88.  Mirzaakhmedov Ibrokhimmirza AA3046047 Republica Uzbekistan 

89.  Martirosyan Samvel BA0028603 Republica Armenia 

90.  Yeghiazaryan Sona BA1593485 Republica Armenia 

91.  Danova Kristyna Inka 42202398 Republica Cehă 

92.  Dobias Cerna Lenka 42180961 Republica Cehă 

93.  Jindrich Jan D0029971 Republica Cehă 

94.  Kratka Ivana 39795068 Republica Cehă 

95.  Kvasnickova Tereza 37610820 Republica Cehă 

96.  Macek Dan 37202078 Republica Cehă 

97.  Materna Adam 39873467 Republica Cehă 

98.  Opatrny Lukas D0029156 Republica Cehă 

99.  Randacek Vladimir 42152241 Republica Cehă 

100.  Tobolka Radim 38001506 Republica Cehă 

101.  Christmas-Møller Pia 205502757 Regatul Danemarcei 

102.  Hilman Mette 202428801 Regatul Danemarcei 

103.  Koefoed Kaj 207267376 Regatul Danemarcei 

104.  Larsen Martin Buch 203997345 Regatul Danemarcei 

105.  Seeberg Merete Bech 204183158 Regatul Danemarcei 

106.  Westerby Henrik 201096427 Regatul Danemarcei 

107.  Bennes Marie-Florence 11CP23733 Republica Franceză 

108.  Smessow Serge 13CD03704 Republica Franceză 

109.  Telegdi Andrea Ágota BD0172974 Ungaria 

110.  Brennan Caroline Mary PB3978375 Irlanda 

111.  Donnelly Patrick PD3391200 Irlanda 

112.  O'shea Mary Rita LT0095585 Irlanda 

113.  Quinlan Patrick PD7508570 Irlanda 

114.  Aktayev Daniyar N07354146 Republica Kazahstan 

115.  Alshinbekova Azhar N4582874 Republica Kazahstan 

116.  Iskakova Ryskul N08919679 Republica Kazahstan 

117.  Ismailova Marzhan N1074120 Republica Kazahstan 

118.  Jaimbayev Daniyar  N4512961 Republica Kazahstan 

119.  Jumatayeva Kamila N09600851 Republica Kazahstan 

120.  Orazgaliyeva Malika N4568982 Republica Kazahstan 

121.  Span Zhandos N4751338 Republica Kazahstan 

122.  Zhumanbekov Adilbek N08472556 Republica Kazahstan 

123.  Filipsons Peteris LS3001122 Republica Letonia 

124.  Tumane Antra Margarita LD3000723 Republica Letonia 

125.  Augulis Donatas 00003841 Republica Lituania 

126.  Kolesinskas Liudas 22340274 Republica Lituania 

127.  Mensonas Jonas 22720179 Republica Lituania 

128.  Mogenyte Lina 21073096 Republica Lituania 

129.  Ramoska Ricardas 23694019 Republica Lituania 

130.  Senkute Veronika 22641687 Republica Lituania 

131.  Tamosaityte Kristina 00004244 Republica Lituania 
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132.  Tarasevic Zana 00002510 Republica Lituania 

133.  Tervidyte Gabriele 22458857 Republica Lituania 

134.  Vickun Edvard 00004014 Republica Lituania 

135.  Andreev Aleksandr 10№0125476 Federaţia Rusă 

136.  Artamonov Pavel 12 0000760 Federaţia Rusă 

137.  Baburkin Sergey 73 1667994 Federaţia Rusă 

138.  Badiyan Elena 12 0003655 Federaţia Rusă 

139.  Burlyay Maxim 10№0120995 Federaţia Rusă 

140.  Dorovskikh Alexey 12 0004150 Federaţia Rusă 

141.  Egorov Vitaly 10№0125475 Federaţia Rusă 

142.  Fadeeva Vladislava 22 0010207 Federaţia Rusă 

143.  Groshev Dmitry 10№0116618 Federaţia Rusă 

144.  Inozemtsev Petr 10№0121519 Federaţia Rusă 

145.  Kochetkov Igor 10№0113849 Federaţia Rusă 

146.  Ledenev Mikhail 10№0121571 Federaţia Rusă 

147.  Lutsenko Konstantin 10№0124483 Federaţia Rusă 

148.  Makarov Dmitry 72 3670882 Federaţia Rusă 

149.  Malkov Mikhail 12 0004810 Federaţia Rusă 

150.  Mikhailov Andrei 10№0125417 Federaţia Rusă 

151.  Mukhina Anna 10№0113356 Federaţia Rusă 

152.  Nesterov Dmitrii 10№0125472 Federaţia Rusă 

153.  Nikiforova Maria 10№0118252 Federaţia Rusă 

154.  Osipov Konstantin 75 0026529 Federaţia Rusă 

155.  Rogoza Oleg 12 0006347 Federaţia Rusă 

156.  Ruzhinskiy Stanislav 10№0118028 Federaţia Rusă 

157.  Tarasov Alexander 10№0112851 Federaţia Rusă 

158.  Tarskikh Lev 12 0000747 Federaţia Rusă 

159.  Terentyev Svyatoslav 72 1200048 Federaţia Rusă 

160.  Tuaeva Kudina 10№0122544 Federaţia Rusă 

161.  Verkholantseva Ksenia 10№0118949 Federaţia Rusă 

162.  Vetrov Dmitry 12 004319 Federaţia Rusă 

163.  Zaletkin Dmitry 10№0125416 Federaţia Rusă 

164.  Zhurov Alexander 12 0001334 Federaţia Rusă 

165.  Coleova Dana DG9152217 Republica Slovacă 

166.  Hutka Matus BA8814428 Republica Slovacă 

167.  Ersen Emre S 01327060 Republica Turcia 

168.  Köstem Seçkin U 03861987 Republica Turcia 

169.  Hill William 452075886 Statele Unite ale Americii 
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Anexa nr. 2 

                                         la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale  

nr.___ din __ noiembrie 2014 

  

Lista 

 persoanelor înregistrate din partea Biroului OSCE pentru Instituţii Democratice şi 

Drepturile Omului (OSCE/BIDDO) în calitate de interpreţi în cadrul  

alegerilor din 30 noiembrie 2014 

 

Nr. 

d/o 

Prenumele, numele  Seria, numărul 

actului de 

identitate 

1.  Diana Şchiopu A18094817 

2.  Aliona Butacova  B01019729 

 

Președintele de ședință a solicitat să se înainteze întrebări la raportor, propuneri la proiect. 

Nefiind înaintate întrebări și propuneri, președintele de ședință a supus votului proiectul prezentat 

de raportor. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

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

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2958 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenți în ședință. 

 

7. S-A AUDIAT: 

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

acreditarea unui observator internaţional din partea Institutului de Drept European şi Drepturile 

Omului din Republica Kazahstan în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 

noiembrie 2014”:  

„Institutul de Drept European şi Drepturile Omului din Republica Kazahstan a înaintat 

Comisiei Electorale Centrale un demers privind acreditarea unei persoane în calitate de observator 

internaţional în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014. 

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

în conformitate cu  pct. 5 şi 15 din Regulamentul privind statutul observatorilor şi procedura de 

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

2006, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 

 

1. Se acreditează în calitate de observator internaţional dl Bashimov Marat (cetăţean al 

Republicii Kazahstan, paşaport nr. N06265431) în vederea monitorizării alegerilor parlamentare 

din 30 noiembrie 2014 din partea Institutului de Drept European şi Drepturile Omului din 

Republica Kazahstan. 

2. În activitatea sa persoana acreditată se va călăuzi de Constituţia Republicii Moldova, 

Codul electoral şi Regulamentul privind statutul observatorilor şi procedura de acreditare a 
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acestora, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 332 din 24 octombrie 2006, 

precum şi de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte. 

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

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

prevederilor Legii privind protecţia datelor cu caracter personal”. 

 

Președintele de ședință a solicitat să se înainteze întrebări la raportor, propuneri la proiect. 

Nefiind înaintate întrebări și propuneri, președintele de ședință a supus votului proiectul prezentat 

de raportor. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

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

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2959 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenți în ședință. 

 

8. S-A AUDIAT: 

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

acreditarea observatorilor internaţionali din partea Ambasadei Republicii Lituania în Republica 

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

„Ambasada Republicii Lituania în Republica Moldova a înaintat Comisiei Electorale 

Centrale un demers privind acreditarea a trei persoane în calitate de observatori internaţionali în 

vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014. 

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

conformitate cu pct. 5 şi 15 din Regulamentul privind statutul observatorilor şi procedura de 

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

2006, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 

 

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

Republicii Lituania în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 

noiembrie 2014, conform anexei. 

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

Codul electoral şi Regulamentul privind statutul observatorilor şi procedura de acreditare a 

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

precum şi de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte. 

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

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

Legii privind protecţia datelor cu caracter personal”. 
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Anexă 

                                         la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale  

nr.___ din __ noiembrie 2014 

 

Lista 

 persoanelor acreditate din partea Ambasadei Republicii Lituania în Republica Moldova  

în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 

 

Nr. 

d/o 

Numele Prenumele Paşaport Cetăţenia 

1.  Latakas Rimantas 00004461 Republica Lituania 

2.  Kacerauskiene Lina 00004555 Republica Lituania 

3.  Bauza Liutauras 00003102 Republica Lituania  

 

Președintele de ședință a solicitat să se înainteze întrebări la raportor, propuneri la proiect. 

Nefiind înaintate întrebări și propuneri, președintele de ședință a supus votului proiectul prezentat 

de raportor. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

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

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2960  a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenți în ședință. 

 

9. S-A AUDIAT: 

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

acreditarea experţilor electorali internaţionali din partea Comisiei Electorale Centrale a Federaţiei 

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

„Comisia Electorală Centrală a Federaţiei Ruse a înaintat Comisiei Electorale Centrale un 

demers privind acreditarea a trei reprezentanţi în calitate de experţi electorali internaţionali la 

alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014. 

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

conformitate cu pct. 5 şi 15 din Regulamentul privind statutul observatorilor şi procedura de 

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

2006, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 

 

1. Se acreditează în calitate de experţi electorali internaţionali trei persoane din partea 

Comisiei Electorale Centrale a Federaţiei Ruse la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014, 

conform anexei. 

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

Codul electoral şi Regulamentul privind statutul observatorilor şi procedura de acreditare a 

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

precum şi de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte. 
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3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei 

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

Legii privind protecţia datelor cu caracter personal”. 

 

Anexă 

                                      la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale  

nr.  din  noiembrie 2014 

 

Lista 

 persoanelor acreditate din partea Comisiei Electorale Centrale a Federaţiei Ruse în vederea 

monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 

 

Nr. 

d/o 

Numele Prenumele Paşaport Cetăţenia 

1.  Solovyeva Anzhelika 73 0381367 Federaţia Rusă 

2.  Kolyushin Evgeny 12 0004886 Federaţia Rusă 

3.  Demianenko Yury 22 0012260 Federaţia Rusă 

 

Președintele de ședință a solicitat să se înainteze întrebări la raportor, propuneri la proiect. 

Nefiind înaintate întrebări și propuneri, președintele de ședință a supus votului proiectul prezentat 

de raportor. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

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

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2961  a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenți în ședință. 

 

Dl V. Gafton  a  revenit în sala de ședințe (membri prezenți – 8). 

 

10. S-A AUDIAT: 

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

acreditarea unui observator internaţional din partea Ambasadei Statului Qatar în Republica 

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

unui interpret”: 

„Ambasada Statului Qatar în Republica Moldova a înaintat Comisiei Electorale Centrale un 

demers privind acreditarea unei persoane în calitate de observator internaţional în vederea 

monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 şi înregistrarea unui interpret. 

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

conformitate cu pct. 5 şi 15 din Regulamentul privind statutul observatorilor şi procedura de 

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

2006, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 
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1. Se acreditează în calitate de observator internaţional dl Naif Jassim M. A. Alabduljabbar 

(cetăţean al Statului Qatar, paşaport nr. D007452) din partea Ambasadei Statului Qatar în 

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

conform anexei. 

2. Se înregistrează în calitate de interpret dl Mohamed Elsheikh (cetăţean al Republicii 

Moldova, buletin de identitate nr. B01000120) din partea Ambasadei Statului Qatar în Republica 

Moldova în cadrul alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014.  

3. În activitatea lor persoanele acreditate se vor călăuzi de Constituţia Republicii Moldova, 

Codul electoral şi Regulamentul privind statutul observatorilor şi procedura de acreditare a 

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

precum şi de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte. 

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

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

Legii privind protecţia datelor cu caracter personal”. 

 

Președintele de ședință a solicitat să se înainteze întrebări la raportor, propuneri la proiect. 

Nefiind înaintate întrebări și propuneri, președintele de ședință a supus votului proiectul prezentat 

de raportor. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

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

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2962  a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenți în ședință. 

 

11. S-A AUDIAT: 

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

acreditarea observatorilor naţionali din partea concurentului electoral Partidul Democrat din 

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

alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014”: 

  „Concurentul electoral Partidul Democrat din Moldova a înaintat Comisiei Electorale 

Centrale un demers privind acreditarea a 7 persoane în calitate de observatori naţionali în secţiile 

de votare constituite în afara Republicii Moldova, pentru monitorizarea alegerilor parlamentare din 

data de 30 noiembrie 2014. 

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

şi în conformitate cu pct. 5 din Regulamentul privind statutul observatorilor şi procedura de 

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

2006, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 

 

  1. Se acreditează 7 persoane (conform listei anexate) în calitate de observatori naţionali din 

partea concurentului electoral Partidul Democrat din Moldova în secţiile de votare constituite în 

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

   2. Acreditarea în cauză nu poate servi drept pretext pentru obţinerea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

documentelor de călătorie şi de şedere în afara hotarelor Republicii Moldova. 
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  3. În activitatea sa persoanele acreditate se vor călăuzi de Constituţia Republicii Moldova, 

Codul electoral, Regulamentul privind statutul observatorilor şi procedura de acreditare a acestora, 

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

tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte. 

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

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

prevederilor Legii privind protecţia datelor cu caracter personal.” 
Anexă 

la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale 

 nr. _____ din 18 noiembrie  2014 

Lista 

 persoanelor acreditate din partea concurentului electoral Partidul Democrat din Moldova în 

secţiile de votare constituite în afara Republicii Moldova,  

în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 
 

Nr. 

d/o 
Numele, prenumele 

Seria, numărul 

actului de identitate 

Secţia de votare  

1.  Matas Vladimir B1754386 nr. 342, mun. Bucureşti, România 

2.  Severin Serghei B1005751 nr. 343, mun. Bucureşti, România  

3.  Balan Nicolae  B1243987 nr. 344, mun. Iaşi, România 

4.  Anghel Gheorghe AA0079295 nr. 346, or. Galaţi, România 

5.  Gangaliuc Cristian B1706788 nr. 349, mun. Cluj-Napoca, România 

6.  Danila Lidia  B1838354 nr. 350, mun. Constanţa  România 

7.  Beschieru Ştefan B1054790 nr. 351,  or. Bacău, România 

 

Președintele de ședință a solicitat să se înainteze întrebări la raportor, propuneri la proiect. 

Nefiind înaintate întrebări și propuneri, președintele de ședință a supus votului proiectul prezentat 

de raportor. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

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

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2963  a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenți în ședință. 
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12. S-A AUDIAT: 

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

acreditarea observatorilor naţionali din partea Fundaţiei Est-Europene din Moldova în vederea 

monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014”: 

„Fundaţia Est-Europeană din Moldova a înaintat Comisiei Electorale Centrale un demers 

privind acreditarea a 9 persoane în calitate de observatori naţionali pentru monitorizarea alegerilor 

parlamentare din data de 30 noiembrie 2014. 

Fundaţia Est-Europeană din Moldova este o asociaţie calificată care se ocupă, conform 

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

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

în conformitate cu pct. 5 din Regulamentul privind statutul observatorilor şi procedura de 

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

2006, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 

 

1. Se acreditează în calitate de observatori naţionali 9 persoane (conform listei anexate) din 

partea Fundaţiei Est-Europene din Moldova în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 

data de 30 noiembrie 2014. 

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

Codul electoral, Regulamentul privind statutul observatorilor şi procedura de acreditare a acestora, 

aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 332 din 24 octombrie 2006, precum şi de 

tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte. 

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

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

prevederilor Legii privind protecţia datelor cu caracter personal”. 

 

Președintele de ședință a solicitat să se înainteze întrebări la raportor, propuneri la proiect. 

Nefiind înaintate întrebări și propuneri, președintele de ședință a supus votului proiectul prezentat 

de raportor. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

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

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2964  a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenți în ședință. 

 

13. S-A AUDIAT: 

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

acreditarea observatorilor internaţionali din partea Adunării Parlamentare a OSCE în vederea 

monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014”: 

„Adunarea Parlamentară a OSCE a înaintat Comisiei Electorale Centrale un demers privind 

acreditarea a 65 de persoane în calitate de observatori internaţionali în vederea monitorizării 

alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014. 

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

în conformitate cu pct. 5 şi 15 din Regulamentul privind statutul observatorilor şi procedura de 



37/55 

 

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

2006, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 

 

1. Se acreditează în calitate de observatori internaţionali 65 de persoane din partea Adunării 

Parlamentare a OSCE la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014, conform anexei.  

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

Codul electoral, Regulamentul privind statutul observatorilor şi procedura de acreditare a acestora, 

aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 332 din 24 octombrie 2006, precum şi de 

tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte. 

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

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

Legii privind protecţia datelor cu caracter personal”. 

Anexă 

                                         la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale  

nr.___ din __ noiembrie 2014 

 

Lista 

 persoanelor acreditate din partea Adunării Parlamentare a OSCE  

în vederea monitorizării alegerilor parlamentare  

din 30 noiembrie 2014 
 

Nr.  Nume  Prenume Nr. paşaportului Cetăţenia  

1.  Dade  Arta DR 1456853 Republica Albania 

2.  Klosi  Blendi DR 3533638 Republica Albania 

3.  Loka Arben BB3346769 Republica Albania 

4.  Fuchs Hubert Wolfgang S 1104238 Republica Austria 

5.  Chakarov Dzhevdet 400202996 Republica Bulgaria 

6.  Ivanov Luchezar 400203220 Republica Bulgaria 

7.  Merdjanov Atanas 400203196 Republica Bulgaria 

8.  Maltais  Ghislain SZ041753 Canada 

9.  Stoffer  Peter SZ048065 Canada 

10.  Jerkovic  Romana 084517246 Republica Croaţia 

11.  Petkovic  Milovan 055388065 Republica Croaţia 

12.  Horník Jan D0030884 Republica Cehă 
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13.  Baker  Michael Andreas 203103823 Regatul Danemarcei 

14.  Linde  Vaino DB0001381 Republica Estonia 

15.  Tamkivi  Jaanus DB0002017 Republica Estonia 

16.  Blauwblomme - 

Delcroix 

Anne - Cecile 14CT73988 Republica Franceză 

17.  Dupre  Jean-Paul 05DK78153 Republica Franceză 

18.  Loury  Astrid Marie Pierre 11AV56612 Republica Franceză 

19.  Voisin  Michel 13CD06152 Republica Franceză 

20.  Juttner  Egon C4J6RRC94 Republica Federală 

Germania 

21.  Klimke  Jurgen  C4J6P4WKJ Republica Federală 

Germania 

22.  Stritzl  Thomas C4J67Y7MC Republica Federală 

Germania 

23.  Champouris  Georgios AI1539254 Republica Elenă 

24.  Makri  Zoi XB0593979 Republica Elenă 

25.  Quick  

 

Terens Spenser  XB0566277 Republica Elenă 

26.  Rigas  Panagiotis XB 0566628 Republica Elenă 

27.  Varemenos  Georgios XB 0567402 Republica Elenă 

28.  Csenger-Zalan  Zsolt AA 0255070 Ungaria 

29.  Byrne  Eric DT0017859 Regatul Unit al Marii 

Britanii şi Irlandei de Nord 

30.  Divina  Sergio  SA0051412 Republica Italiană 

31.  Fauttilli  Federico SA0053148 Republica Italiană 

32.  Tidei  Marietta SA0053038 Republica Italiană 

33.  Usiello  Antonella S111372 Republica Italiană 
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34.  Aizstrauts  Igors  LV4090536 Republica Letonia 

35.  Bartus  Barbara Halina DD8010144 Republica Polonă 

36.  Garbowski  Tomasz Robert DD0000280 Republica Polonă 

37.  Krupa  Lukasz Marcin DD4100056  Republica Polonă 

38.  Smolarz  Henryk Jozef DD0000720 Republica Polonă 

39.  Da Silva Santos  Paulo Miguel U112553 Republica Portugheză 

40.  Constantin  Anca Maria 01S200198 România 

41.  Popa Andrei-Gabriel 01S222721 România 

42.  Silistru  Doina 01D106421 România 

43.  Surugiu  Iulian-Radu 01D104153 România 

44.  Alimova  Olga 10№0113784 Federaţia Rusă 

45.  Karseka  Sergey  10№0123900 Federaţia Rusă 

46.  Kozlova  Liudmila  10№0123136 Federaţia Rusă 

47.  Oganyan  Oganes 10№0117215 Federaţia Rusă 

48.  Tsvetov  Petr  20№0316532 Federaţia Rusă 

49.  Markez  Klavdija  DB0101925 Republica Slovenia 

50.  Vervega  Vesna  DB0101908 Republica Slovenia 

51.  Campuzano Canades Carles AB007430 Regatul Spaniei 

52.  Pozuelo Meno Maria Isabel  AAG668132 Regatul Spaniei 

53.  Cederfelt  Margareta Elisabeth 27003356 Regatul Suediei 

54.  Coenraads  Asa Maria Devika 82851949 Regatul Suediei 

55.  Harstedt  Kent Rolf Magnus 84094376 Regatul Suediei 

56.  Holm  Christian  Otto 

Verner 

28100004 Regatul Suediei 

57.  Kohler  Katarina Elisabeth 89019879 Regatul Suediei 
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58.  Kiener Nellen  Margareta  W0027515 Confederaţia Elveţiană 

59.  Ileri  Cenk S01391118 Republica Turcia 

60.  Kutluata  Munir P 00005276 Republica Turcia 

61.  Onen  Emin  P 00028450 Republica Turcia 

62.  Sabashuk  Iryna  ET573629 Ucraina 

63.  Han  Shelly Heald 821118981 Statele Unite ale Americii 

64.  Oliver  Robert  Spencer  488930038 Statele Unite ale Americii 

65.  Solash  Richard Barry 213313655 Statele Unite ale Americii 

 

Președintele de ședință a solicitat să se înainteze întrebări la raportor, propuneri la proiect. 

Nefiind înaintate întrebări și propuneri, președintele de ședință a supus votului proiectul prezentat 

de raportor. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

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

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2965  a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenți în ședință. 

 

14. S-A AUDIAT: 

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

acreditarea observatorilor din partea Institutului Republican Internaţional (IRI) în vederea 

monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 ”: 

„ Institutul Republican Internaţional (IRI) a înaintat Comisiei Electorale Centrale un 

demers privind acreditarea unei persoane în calitate de observator internaţional şi unei persoane în 

calitate de observator naţional în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 

2014. 

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

conformitate cu pct. 5 şi 15 din Regulamentul privind statutul observatorilor şi procedura de 

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

2006, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 

1. Se acreditează în calitate de observator internaţional dl Rader Steven Palmer  (cetăţean al 

Statelor Unite ale Americii, paşaport nr. 488936813) din partea Institutului Republican 

Internaţional (IRI) în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014. 

2. Se acreditează în calitate de observator naţional dna  Sacovici Nadejda  (cetăţeană a 

Republicii Moldova, buletin de identitate nr. A03152588) din partea Institutului Republican 
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Internaţional (IRI) în vederea monitorizării alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014, 

conform anexei. 

3. În activitatea lor persoanele acreditate se vor călăuzi de Constituţia Republicii Moldova, 

Codul electoral şi Regulamentul privind statutul observatorilor şi procedura de acreditare a 

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

precum şi de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte. 

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

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

Legii privind protecţia datelor cu caracter personal”. 

 

Președintele de ședință a solicitat să se înainteze întrebări la raportor, propuneri la proiect. 

 

AU LUAT CUVÎNTUL: 

Dl V.Moțarschi – a reamintit membrilor Comisiei că acest proiect a fost amînat la una din 

ședințele anterioare pentru a solicita completarea dosarului cu un extras. A întrebat raportorul dacă 

a fost completat setul de documente.  

Raportorul S. Guțu – a menționat că proiectul de hotărîre a fost modificat conform solicitării: 

cetățeanul Republicii Moldova să fie acreditat în calitate de observator naţional, precizînd că setul 

de documente este complet. 

Dl V. Moțarschi – a solicitat raportorului să prezinte extrasul. 

Raportorul S. Guțu –  a răsfoit dosarul și a contatat că lipsește certificatul de înregistrare. A  

propus amînarea examinării proiectului de hotărîre. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

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

 

Președintele de ședință a menționat că propunerea supusă votului privind amînarea examinării 

proiectului a fost acceptată cu votul unanim al membrilor prezenți în ședință. 

 

15. S-A AUDIAT: 

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

la confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) din partea Partidului Acţiunea 

Democratică pe perioada campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 

2014”: 

„La 17 noiembrie 2014 Partidul Acţiunea Democratică a depus la Comisia Electorală 

Centrală un demers privind confirmarea în calitate de persoană responsabilă de finanţe 

(trezorier) a dlui Buzgan Eugeniu pe perioada campaniei electorale pentru alegerile 

parlamentare din 30 noiembrie 2014. 

În temeiul 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 Acţiunea Democratică, pe perioada campaniei electorale pentru alegerile 

parlamentare din 30 noiembrie 2014, dl Buzgan Eugeniu. 
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 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”. 

Președintele de ședință a solicitat să se înainteze întrebări la raportor, propuneri la proiect. 

Nefiind înaintate întrebări și propuneri, președintele de ședință a supus votului proiectul prezentat 

de raportor. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

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

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2966  a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenți în ședință. 

 

16. S-A AUDIAT: 

Raportorul Vadim Moțarschi   – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

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

„Democraţia acasă” pe perioada campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 30 

noiembrie 2014”: 

„La 17 noiembrie 2014 Partidul Politic „Democraţia acasă” a depus la Comisia 

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

finanţe (trezorier) a dnei Ciorbă Eugenia pe perioada campaniei electorale pentru alegerile 

parlamentare din 30 noiembrie 2014. 

În temeiul 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 „Democraţia acasă”, pe perioada campaniei electorale pentru alegerile 

parlamentare din 30 noiembrie 2014, dna Ciorbă Eugenia. 

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”. 

 

Președintele de ședință a solicitat să se înainteze întrebări la raportor, propuneri la proiect. 

Nefiind înaintate întrebări și propuneri, președintele de ședință a supus votului proiectul prezentat 

de raportor. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

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

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2967  a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenți în ședință. 
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17. S-A AUDIAT: 

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

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

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

„La 11 noiembrie 2014 Consiliul raional Dubăsari a transmis Comisiei Electorale Centrale 

cererea de demisie a dnei Cazac Lilia din funcţia de membru al Consiliului electoral de 

circumscripţie electorală raională Dubăsari nr. 15.  

În temeiul art. 18, art. 26 şi art. 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 modifică după cum urmează:  

- se exclude din componenţa Consiliului electoral de circumscripţie electorală raională 

Dubăsari nr. 15 dna Cazac Lilia, înaintată din partea Consiliului raional Dubăsari;  

- se include în componenţa Consiliului electoral de circumscripţie electorală raională 

Dubăsari nr. 15 dna Bacioi Natalia – pedagogie şi psihologie preşcolară, specialist coordonator-

metodist, Centrul metodic, Direcţia învăţămînt, tineret şi sport, din partea Consiliului raional 

Dubăsari. 

         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”.   

 

Președintele de ședință a solicitat să se înainteze întrebări la raportor, propuneri la proiect. 

Nefiind înaintate întrebări și propuneri, președintele de ședință a supus votului proiectul prezentat 

de raportor. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

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

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2968  a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenți în ședință. 

 

Dl A.Simionov  și dna S.Guțu au ieșit din sala de ședințe (membri prezenți – 6). 

 

18. S-A AUDIAT: 

Raportorul Vasile Gafton  – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Pentru modificarea 

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

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

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

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

„La 13 şi, respectiv, 17 noiembrie 2014 au parvenit demersurile Partidului Liberal 

Reformator, prin care se solicită modificarea listei de candidaţi. 

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

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:      
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1. Anexa la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2738 din 10 octombrie 2014 „Cu 

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

partea Partidului Liberal Reformator, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului cu 

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

(trezorierul)”, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1) poziţia 9 va avea următorul cuprins: 

„9. Troenco Valeriu, M, 1957, mun. Chişinău, PLR, jurist, ministru, Ministerul Apărării al 

Republicii Moldova”; 

2) poziţia 10 va avea următorul cuprins:  

„10. Chitoroaga Ştefan, M, 1959,  r-nul Călăraşi, s. Sipoteni, PLR, inginer, Director general,  

Agenţia Moldsilva”; 

3) candidaţii de la poziţiile 9 – 35 se transferă corespunzător la poziţiile 11 – 37;  

4) candidaţii de la poziţia 38 Dulgheru Eugenia şi de la poziţia 99 Matei Alina se exclud; 

5) candidaţii de la poziţiile 36 – 37 se transferă corespunzător la poziţiile 38 – 39; 

6) candidaţii de la poziţiile 39 – 98 se transferă corespunzător la poziţiile 40 – 99.  

Ordinea de plasare a candidaţilor pe lista Partidul Liberal Reformator 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”.  

 

Președintele de ședință a solicitat să se înainteze întrebări la raportor, propuneri la proiect. 

 

AU LUAT CUVÎNTUL: 

Dl V. Moțarschi – a menționat că din cîte cunoaște de la știri, directorul general al  Agenţiei 

Moldsilva” a fost numit în funcție astăzi, însă demersul este semnat cu data de ieri. 

Președintele de ședință I.Ciocan – a precizat că va  fi verificată această informație și se va 

efectua corectarea necesară. 

Dl Șt.Urîtu – a propus completarea proiectului cu art.13 alin.(3) din Codul electoral. 

Raportorul V.Gafton – a acceptat propunerea. 

 

Dl E. Răducan a revenit în sala de ședințe (membri prezenți – 7). 

 

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

propus. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

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

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2969 a fost aprobată cu votul majorității membrilor CEC prezenţi în şedinţă. 

 

Dna S. Guțu a revenit în sala de ședințe (membri prezenți – 8). 
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19. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Grinăuţi, raionul Rîşcani”: 

„Secretarul Consiliului comunal Grinăuţi din raionul Rîşcani a transmis Comisiei 

Electorale Centrale cererea de demisie a consilierului Perju Petru ales pe lista Partidului Democrat 

din Moldova 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 Grinăuţi îi revine candidatului supleant Bogaci Ana de pe lista 

Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Rîşcani din 13 iunie 

2011.  

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 lit. u), art. 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 Perju Petru ales pe 

lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul comunal Grinăuţi. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Grinăuţi, raionul Rîşcani, 

candidatului supleant Bogaci Ana de pe lista Partidului Democrat din Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Bogaci Ana 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 supus votului propunerea de aprobare a proiectului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

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

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2970 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenţi în şedinţă. 

 

20. 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. 08/03 din 27 octombrie 2014, a ridicat, în 

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

consilierului Popuşoi Efimie ales pe lista Partidului 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 Horodişte îi revine candidatului supleant Lungu Oleg de pe lista 
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Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Rîşcani din 14 iunie 

2011.  

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

noiembrie 1997 şi în conformitate cu pct. 18 lit. c) şi pct. 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 Lungu Oleg de pe lista Partidului Democrat din Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Lungu Oleg asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30 de 

zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apari ţiei 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 supus votului propunerea de aprobare a proiectului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

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

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2971 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenţi în şedinţă. 

 

21. S-A AUDIAT: 

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

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

„Consiliul comunal Voloviţa, prin decizia nr. 4.1 din 14 octombrie 2014, a ridicat mandatul 

consilierului Bodoreu Boris de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, în legătură 

cu intrarea în vigoare a sentinţei de condamnare a acestuia. Astfel, a devenit vacant un mandat de 

consilier atribuit formaţiunii nominalizate. 

În conformitate cu documentele electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, 

mandatul de consilier în Consiliul comunal Voloviţa îi revine candidatului supleant Muşenco 

Alexandru de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, confirmată prin hotărîrea 

Judecătoriei Soroca din 28 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. b) 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 Voloviţa. 

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

candidatului supleant Muşenco Alexandru de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica 

Moldova.  
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3. Se preavizează consilierul Muşenco Alexandru asupra obligaţiei de a respecta termenul de 

30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apari ţiei 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 supus votului propunerea de aprobare a proiectului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

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

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2972 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenţi în şedinţă. 

 

22. S-A AUDIAT: 

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

contestaţia nr. AP 9/84 din 12 noiembrie 2014 a dlui Nicolae Raileanu, reprezentantul cu drept de 

vot consultativ al Partidului Politic Mişcarea Populară Antimafie în Comisia Electorală Centrală, şi 

contestaţia nr. AP 9/92 din 14 noiembrie 2014 a dnei Alina Russu, reprezentantul cu drept de vot 

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

„La 12 noiembrie 2014 dl Nicolae Raileanu, reprezentantul cu drept de vot consultativ al 

Partidului Politic Mişcarea Populară Antimafie (în continuare – MPA) în Comisia Electorală 

Centrală (în continuare – CEC) a depus o contestaţie, înregistrată la CEC sub nr. AP 9/84, prin 

care solicită avertizarea concurentului electoral Partidul Liberal Democrat din Moldova (în 

continuare – PLDM) pentru încălcarea art. 38 alin. (1) şi alin. (5) lit. b), art. 47 alin. (6) din 

Codul electoral, cu obligarea PLDM să achite cheltuielile pentru locaţiunea încăperilor folosite 

pentru desfăşurarea întrunirilor menţionate în contestaţie.  

Ulterior, la 14 noiembrie 2014 dna Alina Russu, reprezentantul cu drept de vot consultativ 

al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova (în continuare – PCRM) în CEC, a depus o 

contestaţie, înregistrată la CEC sub nr. AP 9/7 din 20 octombrie 2014, prin care solicită 

avertizarea concurentului electoral PLDM pentru încălcarea legislaţiei electorale şi obligarea 

acestuia să respecte prevederile Codului electoral.  

În motivarea contestaţiei nr. AP 9/84 se susţine că la data de 11 noiembrie 2014 

concurentul electoral PLDM a desfăşurat întîlniri cu alegătorii în timpul orelor de studii în sala 

de festivităţi a Academiei de Studii Economice din Moldova (în continuare – ASEM). La 

eveniment au participat preşedintele PLDM, dl Vlad Filat, şi candidatul la funcţia de deputat 

din partea PLDM, dl Grigore Belostecinic, care este şi rectorul ASEM. Contestatarul afirmă că 

nu există dovezi de achitare pentru chiria sălii şi nu există un contract în acest sens încheiat 

între concurentul electoral PLDM şi ASEM.  

Autorul contestaţiei nr. AP 9/84 arată că liderul PLDM tot la 11 noiembrie 2014 a mai 

participat împreună cu ministrul sănătăţii, dl Andrei Usatîi, şi şeful Companiei Naţionale de 

Asigurări în Medicină, dl Mircea Buga, la inaugurarea Laboratorului pentru diagnostic clinic 

din cadrul Centrului Republican de Diagnosticare Medicală. Despre acest fapt informează şi 

reprezentantul PCRM în contestaţia sa nr. AP 9/92 în care menţionează că la eveniment au 

participat în jur de 300 de lucrători medicali ai instituţiei respective, iar concurentul în cauză a 
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transformat evenimentul de inaugurare a Laboratorului pentru diagnostic clinic în unul electoral 

al PLDM, astfel fiind încălcate prevederile art. 47 alin. (6) din Codul electoral. 

La 17 noiembrie 2014, dl Sergiu Gurduza, reprezentantul cu drept de vot consultativ al 

PLDM în CEC, în vederea combaterii afirmaţiilor contestatarilor, a depus o referinţă, 

înregistrată la CEC sub nr. AP 9/93, în care afirmă că autorii contestaţii lor nu s-au conformat 

prevederilor art. 65 alin. (5) şi art. 66 alin. (1) din Codul electoral, deoarece nu au prezentat 

probe pertinente în susţinerea celor afirmate de ei. Autorul referinţei mai menţionează că 

întîlnirea de la ASEM nu a fost în nici un fel probată, însă nu neagă desfăşurarea unei întîlniri 

cu studenţii şi corpul didactic, care, zice el, a fost coordonată verbal şi nu a afectat în nici un fel 

activitatea instituţiei, studenţii şi corpul didactic au fost invitaţi pe bază de liberă dorinţă, în 

afara orelor de studii, iar în cazul în care vreun un profesor a participat, eventual, la eveniment 

din contul orelor de lucru, acest fapt cade sub incidenţa relaţiilor de muncă.  

Cu referire la evenimentul de la Centrul Republican de Diagnosticare Medica lă, 

reprezentantul PLDM susţine că persoanele vizate în contestaţie nu au utilizat resurse 

administrative în campania electorală, deoarece sursele financiare alocate de CNAM au fost 

direcţionate pentru renovarea laboratorului, şi nu în beneficiul PLDM, iar  la eveniment nu au 

fost distribuite materiale de agitaţie, nu au fost prezente inscripţii, logouri sau chemări pentru 

votarea PLDM şi nimeni din persoanele numite în contestaţie nu a menţionat că PLDM ar avea 

vreo tangenţă cu reconstrucţia secţiei medicale respective. Autorul referinţei mai afirmă că dl 

Andrei Usatîi nu a îndemnat pe cei prezenţi să voteze un anumit concurent electoral, ceea ce, în 

opinia sa,  nu poate fi calificat drept agitaţie electorală în favoarea PLDM. Referitor la 

solicitarea de a achita chiria pentru folosirea sălii de festivităţi a ASEM, reprezentantul PLDM 

declară că administraţia ASEM nu a solicitat achitarea unor plăţi, ba mai mult, contestatarul nu 

a prezentat careva probe prin care instituţia respectivă ar percepe plăţi pentru  folosirea 

încăperilor de care dispune pentru întîlniri cu alegătorii. Astfel, se solicită respingerea 

contestaţiilor ca neîntemeiate.  

Urmare a examinării contestaţiilor, a materialelor anexate şi a referinţei,   CEC a constatat 

următoarele. 

Din probele anexate, declaraţiile contestatarilor şi ale reprezentantului PLDM, se constată 

desfăşurarea a două evenimente independente unul de altul. 

Primul caz se referă la întîlnirea preşedintelui PLDM în sala de festivităţi a ASEM în data de 

11 noiembrie 2014. În susţinerea afirmaţiilor sale, reprezentantul MPA nu a prezentat materiale ce 

ar demonstra că spaţiile deţinute de ASEM sînt oferite contra plată pentru desfăşurarea întîlnirilor 

concurenţilor electorali cu alegătorii şi nici probe ce ar confirma refuzul administraţiei ASEM de a 

oferi aceste spaţii concurenţilor electorali. Astfel, nu a fost probată încălcarea din partea ASEM 

sau a concurentului electoral PLDM a prevederilor alin. (6) al art. 47 din Codul electoral. 

În cazul celui de-al doilea eveniment de la Centrul Republican de Diagnosticare Medicală, 

CEC constată că la el au participat ministrul sănătăţii, dl Andrei Usatîi, preşedintele PLDM, dl 

Vladimir Filat, şi şeful Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, dl Mircea Buga. 

Declaraţiile ministrului sănătăţii poartă un caracter informativ, iar afirmaţiile contestatarului, 

precum că ministrul sănătăţii a făcut agitaţie electorală în favoarea PLDM nu s-au confirmat. 

Acţiunile în cauză nu reprezintă acţiuni de agitaţie electorală în favoarea unui oarecare concurent 

electoral, nici declaraţiile din interviul preşedintelui PLDM la acel eveniment nu chemau la 

votarea unui anumit concurent electoral. Din probele depuse rezultă că persoanele vizate s-au 

referit strict la evenimentul social în cauză şi nicidecum nu făceau agitaţie electorală. 



49/55 

 

În lipsa altor probe, Comisia nu poate reţine acuzaţiile făcute de contestatari privind folosirea 

de către concurentul electoral PLDM a mijloacelor sau bunurilor publice, astfel CEC nu a constatat 

încălcarea de către concurentul electoral PLDM a prevederilor alin. (6) al art. 47 din Codul 

electoral, în concluzie contestaţiile sînt lipsite de temei”.  

 

Raportorul A.Volentir a oferit cuvîntul părților pentru a-și susține poziția. 

 

Dl N.Railean (reprez. PP MPA) – a menționat că la data de 11.11.2014 a fost sesizat de un 

student al ASEM despre întrunire, în timpul orelor de studii,  în sala de festivități a instituției, 

cu liderul concurentului electoral PLDM, dl Vlad Filat. O altă întrunire a avut loc în incinta 

Centrului Republican de Diagnosticare Medicală. Consideră că desfășurarea acestor întruniri 

încalcă prevederile art. 47alin.(6) din Codul electoral. Reieșind din cele expuse în contestație, a 

solicitat avertizarea concurentului electoral PLDM pentru încălcarea art.38 alin. (1),38 alin.(5) 

lit.b), art.47 alin.(6) din Codul electoral. 

Dna A. Russu (reprez. PCRM) – a informat că suplimentar la contestația nr. AP 9/92 din 14 

noiembrie 2014 a prezentat drept probă comunicatele de presă. 

Dl S.Gurduza (reprez. PLDM) – a menționat că examinînd contestațiile depuse a constatat că 

nu au fost prezentate probe pertinente și concludente. La ședința vizată, nu a fost prezentat sau 

utilizat nici un material agitațional. Așa fiind, se constată lipsa de argumente și probe  din 

partea contestatarilor solicitînd să fie respinse integral contestațiile.  

Raportorul A.Volentir –  a precizat că la contestațiile depuse, dl N. Railean a prezentat ca 

probe – imagini foto/video și o înregistrare audio, dna A.Russu  a prezentat comunicate de presă 

și extrase de pe paginile web ale unor mijloace de informare în masă. Analizînd conținutul 

probelor prezentate, rezultă că persoanele vizate s-au referit strict la evenimentul social în cauză şi 

nicidecum nu făceau agitaţie electorală. În concluzie, Comisia Electorală Centrală nu a constatat 

încălcarea de către concurentul electoral PLDM a prevederilor alin. (6) al art. 47 din Codul 

electoral.  

 

Președintele de ședință a oferit cuvîntul membrilor să pună întrebări la proiect raportorului.  

 

AU LUAT CUVÎNTUL: 

Dl A.Simionov – a  menționat că în cazul amplasării unui cort raportorul constată ca fiind 

agitație electorală, iar în cazul unei întruniri consideră viceversa.  A întrebat raportorul din ce 

considerente adoptă o altă poziție. 

Raportorul A.Volentir –  a răspuns că sunt două situații diferite, reiterînd că din probele 

analizate nu rezultă agitație electorală. 

Dl Șt. Urîtu – a întrebat dacă prezența pe viu a unui concurent electoral nu reprezintă agitație 

electorală sau un  îndemn pentru a vota.  

Raportorul A.Volentir – a reiterat că acel eveniment nu a avut tematică electorală, persoanele 

vizate s-au referit strict la evenimentul social în cauză. 
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Dna A. Russu (reprez. PCRM) –  a dat citire art.47 alin. (6) din Codul electoral „Candidaţii nu 

pot folosi mijloacele şi bunurile publice (resursele administrative) în campaniile electorale, iar 

autorităţile/instituţiile publice şi cele asimilate acestora nu pot transmite/acorda concurenţilor 

electorali bunuri publice sau alte favoruri decît pe bază de contract, în condiţii de egalitate pentru 

toţi concurenţii electorali.” A întrebat raportorul dacă nu consideră acordarea de favoruri, invitarea 

la oricare eveniment de dare în exploatare a unui bun public. 

Raportorul A.Volentir –  în opinia sa, nu este acordat vreun favor, atît timp cît nu există un 

raport stabilit între instituție și concurent electoral. 

Dna A. Russu (reprez. PCRM) –  a replicat că campania electorală are mai multe strategii și 

nu se rezumă doar la agitație electorală și slogane. A întrebat raportorul dacă a fost prezentat 

contractul de comodat, ori, în conformitate cu dispoziția Primăriei mun. Chișinău sunt 

specificate locurile pentru desfășurarea întrunirilor electorale.  

Raportorul A. Volentir – a răspuns că nu a fost prezentat contractul de comodat , întrebînd cum 

ar fi procedat  dacă la întrunirile desfășurate ar fi participat altă persoană decît dl Vlad Filat. 

Dna A. Russu (reprez. PCRM) –  a răspuns că dl Vlad Filat se cataloghează ca o personalitate 

marcantă în Republica Moldova. 

 

Președintele de ședință a oferit cuvîntul reprezentantului concurentului electoral contestat să 

adreseze întrebări la proiect raportorului.  

 

AU LUAT CUVÎNTUL: 

Dl S.Gurduza (reprez. PLDM) – a întrebat raportorul dacă calitatea de reprezentant cu drept de 

vot consultativ al PLDM în Comisia Electorală Centrală reprezintă agitație electorală sau transfer 

de imagine a partidului. 

Președintele de ședință, I.Ciocan a menționat că nu este răspuns la această întrebare. 

 

AU ÎNAINTAT PROPUNERI LA PROIECT: 

Dna A. Russu (reprez. PCRM) – a propus să fie admisă contestația și avertizat concurentul 

electoral Partidul Liberal Democrat din Moldova pentru încălcarea prevederilor legale citate. 

Dl N. Railean (reprez. PP MPA) – a menționat că susține propunerea înaintată de antevorbitor, 

suplimentar a propus să fie achitate sălile în care s-au desfășurat evenimentele din fondul 

electoral al concurentului electoral. 

 

DEZBATERI: 

Dl Șt.Urîtu – în opinia sa, prezența pe viu unui lider de partid reprezintă agitație electorală în 

campania electorală. De asemenea, nu poate accepta argumentele invocate în referință, de partea 

contestată, privind participarea unor angajați la eveniment în timpul orelor de lucru, cade sub 

incidența relațiilor de muncă între angajat și angajator. La final, a menționat că din punct de vedere 

moral, reprezentantul concurentului electoral trebuia să se abțină de la participarea evenimentelor 

respective. 



51/55 

 

Dl V.Moțarschi –  a menționat că în timp ce unii concurenți electorali sunt sancționați că se 

apropie de zidurile spitalelor, alții taie panglici în spitale. A informat că pe pagina web a 

Ministerului Sănătății este publicat un comunicat de presă, în opinia sa darea în exploatare a unui 

bun public din bani publici se utilizează cu scop de agitație electorală. 

Dl S.Gurduza (reprez. PLDM) – consideră că toate alegațiile invocate de contestatari sunt 

doar declarative fără a fi susținute de probe concludente și pertinente.   

 

Raportorul a dat citire părții rezolutive din proiect: 

 

Pentru considerentele arătate, în temeiul art. 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 respinge ca neîntemeiată contestaţia nr. AP 9/84 din 12 noiembrie 2014 a dlui Nicolae 

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

Antimafie în Comisia Electorală Centrală. 

2. Se respinge ca neîntemeiată contestaţia nr. AP 9/92 din 17 noiembrie 2014 a dnei Alina 

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

Moldova în Comisia Electorală Centrală. 

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 a supus votului propunerea de aprobare a proiectului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____5____, Contra ____2_____, S-au abţinut ___2___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2973 a fost aprobată cu votul majorității membrilor CEC prezenţi în şedinţă. 

 

Înainte de a trece la examinarea următoarei chestiuni de pe ordinea de zi, dna A. Russu, a informat 

membrii Comisiei că în data de 13 noiembrie 2014 a depus la Comisia Electorală Centrală două 

contestații înregistrate cu nr. AP-9/86 și AP-9/88 din 13 noiembrie 2014.   

 

23. S-A AUDIAT: 

Raportorul Vitalie Modrîngă  – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

contestaţia nr. AP 9/88 din 13 noiembrie 2014 a dnei Alina Russu, reprezentantul cu drept de vot 

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

 

Raportorul a propus amînarea examinării proiectului de hotărîre, pentru a fi prezentată referința de 

către concurentul electoral contestat: Partidul Popular din Republica Moldova. 

 

http://cec.md/index.php?pag=news&id=1001&rid=12223&l=ro
http://cec.md/index.php?pag=news&id=1001&rid=12223&l=ro
http://cec.md/index.php?pag=news&id=1001&rid=12223&l=ro
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Preşedintele de şedinţă a supus votului propunerea înaintată de raportor de amînare a examinării 

proiectului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

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

 

Președintele de ședință a menționat că proiectul va fi examinat în următoarea ședință a Comisiei.  

 

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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