
Comisia Electorali Centrali

REFERINTA
pe marginea contestati€i nr,CEC-10/42 din 10.11.2016, depuse dc domnul Vadim

Filipov, reprezentant cu drept de vot consultativ in Comisia trlectoraki CentralS al

concurentului electoral Igor Dodon

Pe rolul Comisiei Electorale Centrale se aflA contestafia domnului Vadim Filipov,

rcprezentant cu drept de vot consultativ in Comisia Electorald Centrali al concurentului

electoral Igor Dodon, depusd la l0 noiembrie 2016, prin care concurentului electoral

Maia Sandu i se imputi eludarea art.38 alin.(2) din Codul electoral, motiv pentru care,

opineazd autorul contestatiei, se impune, potrivit art.69 alin.(4) lit.a) din Codul electotal,

aplicarea sanc{iunii de anulare a imegistrarii.

in motivarea contestatiei. autorul acesteia vine cu o listd de inft.lllliri la care ar t'l

pafiicipat concurentul electoral Maia Sandu sau liderul PPDA Andrei NAstase gi care nu

ar fi lost reflectate in rapoartele financiare prezentate Ia CEC. De asemenea, se subliniazi

oa penuu localiunea unor sediiin care s-au otganizat intruniri in suslinerea concurentului

electoral Maia Sandu s-au achitat chirii de catre persoane fizice, incdlcindu-se prin

aceasta cadrul legal in vigoate.

in contestalie sunt trecute in revistd gi citeva conferinle de presd pe care le-au

organizat diferite perconalitati din Republica Moldova in suslinerea Maiei Sandu. Autotttl

subliniazd ci concurentul electoral, in scop de agitalie electorala, a plasat pe contul sdu de

f'acebook "transmisiuni live" a respectivelor conf'erin{e de prese, fiecare dintre aceslea

costind, cu includerea transmisiunii pe privesc.eu, in jur de 144 euro qi 500 de lei, in total

olitindu-se 232 euro si 1500 de lei.
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La final, se precizeazd ci Maia Sandu ar beneficia de suport material din partea

PPDA, or in Cahul se regiselte un cort al partidului prin intermediul cbreia se

repartizeazd pli.anfe in favoarea prezidentiabilului PAS.

Cu referire la toate cele mentionate, {in si precizez urmdtoarele.

Toate cheltuielile din campanie alc concurentului clectoral Maia Sandu sunt

achitate din fondul electoral al candidatului aqa cum prescrie cadrul legal 9i

regulamentar in materie de finanfare a campaniilor electorale.

1. Din tabelul inserat in contesta[ie, chiria sililor din Casa de Culturi din Cimiqlia

qi Gura Galbenei, la care Maia Sandu a participat la 6 noiembrie, sunt reflectate in

Raporlul financiar depus la I l.l I .2016 la CEC - pct.3, poziliile 4 pi 5.

2. in privinja intrevederii din 8 noiernbrie care ar fi avut loc in "Cospoddria

locativd" din B6lti, mentionez cd Maia Sandu in ziua respectiva nu a vizitat o asemenea

locatie.

3. Cu privire Ia primele 2 pozilii din tabel, subliniez cd la 8 octombrie 2016 Maia

Sandu nu a fost in satul Izvoare raionul Orhei. in privinla intilnirii de la Hotel Radisson

Blue, menlionez cd Maia Sandu a fost invitatd la acel eveniment de cdtre un glup de

antreprenori din domeniul tehnologiei informalionale, nefiind deci o intilnirc org 'izate

de concurentul electoral Maia Sandu.

in plus, este de menlionat c6, potrivit art.66 alin.(l) din Codul electoral,

contestaliile se depun in termen de 3 zile calendaristice de la data sdvirtirii

acliuniVidentific6rii inacliunii sau adoptbrii hotdiirii, temenul de depunere calculindu-se

incepind cu ziua urmatoare zilei in care a fost savirgite aciiunea, a fost identificata

inac{iunea sau a fost adoptata hotarirea. intrucit in contestalie se susfine cd evenimentele

respective ar fi avut loc la 8 gi 16 octombrie, iar rapoartele financiare (de unde s-ar fi

putut vedea daci cheltuielile date au fost sau nu declarate) au fost depuse la 14, respectiv

28 octombrie, constat tardivitatea soliciterilor respective.

4. Cu privire la intilnirile la care a participat liderul PPDA Andrei N5stase sau alte

persoane (despre care in contestafie se indicd cd ar fi neindentificate), subliniez cd acestea

nu au fost olganizate de cdtre concurentul electoral Maia Sandtr. intilnilile de genul celor



organizate de cdtre liderul PPDA Andrei Ndstase sau de cetre orice cetalean al Republicii

Moldova sunt absolut legale, cle inscriindu-se in filozofia prevederilor art.47 alin.(l) din

Codul electoral, care conleri oricdmi cetdlean al Ifuii dreptul de a realiza ac{iuni de

agitalie electoral6.

Citd vreme cetilenii ldrii realizeazb acliuni de agitalie electoral5 in favoarea sau in

defavoarea unui candidat f6rd a exista indicii precum ci la organizarea ac{iunilor

respective a fost implicat direct sau indirect concrtlentul electoral, nu se pot accepta

rafionamentele expuse in contesta{ie. DacA am admite interpretarea cu cate sc opeteazd in

textul contestatiei, ar rezulta ci mpoful financiar al concurentului electoral lgor Dodon

ar fi trebuit sd includ6 l5 000 de menliuni cu privire la chiria spajiului - atitea intrevedefi

a organizat, dacd e sd credem ccea ce afirmi lgor Dodon, echipa sa de campanie.

5. Referitor la intilnirea cu locuitorii satului Mindreqti, raionul Teleneqti, din 15

octombrie, dincolo de faptul cd contestarea acestei acliuni este tardivit, aceasta a

constituit anterior obiectul contestaliei nr. CEC-10/26 din l8 octombrie 2016 in rapot cu

care Comisia a adoptat hotdiirea nr.474 din 22.10.2016 "Cu privire la contestalia n-r.

CEC-10126 din l8 octombrie 2016 depusn de dl Vadim Filipov, reprezentantul cu dtept

de vot consultativ in Comisia Electorald Centrald al candidatr"rlui la functia de Pre$edinte

al Republicii Moldova, dl lgor Dodon". De altfel, argumentele care au fi.mdamental

rcspingerea contestaliei nr. CEC-10/26 din l8 octombrie 2016 pe dimensiunea intilnirii

din l5 octombrie sunt valabile, nutatis mutandis, qi in raport cu majoritatea ase4iunilor

din prczenta contestalie.

6. in privinla conferinlelor de presd pe care le-au organizat diferite personalitili din

Republica Moldova in suslinerea Maiei Sandu, subliniez cd acestea reprezintA acliuni de

manifestare a spiritului civic fald de evenimentele politice din tard, neexistind \'leo

coordonare a acliunilor acestor personalitili cu concurentul electoral Maia Sandu

Mesajele pe care Maia Sandu le-a adresat personalitalilor respective prin intermediul

contului sdu de facebook nu reprezintd altceva decit o mullumire pentru l'aptttl cA nu sunt

indiferenli faf6 de ceea ce se intimplA in lara.



De altfel, in contestatie se conline o eroare, or Maia Sandu nu a plasat pe contul

siu de facebook vreo "trasmisiune live" a conferingelor respective, ci doar un link unde se

putea gdsi inregistrarea evenimentelor.

Avind ln vedere cele expuse, intrucit toate cheltuielile din campanie ale

concurentului electoral Maia Sandu au fost achitate din fondul electoral al candidatului"

in conformitate cu prevederile aft.65-67 din Codul electoral Si ale Regulamentului

privind procedura de examinare gi solu{ionare a contestaJiilor de cAtre organele electomle

in perioada electoraltr, aprobat prin Hotdrirea CEC nr.3353 din 20 iulie 2010, solicit

respingerea contestaliei nr.CEC-10142 din 10.'11,2016, depuse de domnul Vadim Filipov,

reprezentant cu drep de vot consultativ in Comisia Electorala CentralA al concurentului

electoral Isor Dodon.

Reprezentant cu drept de Yot consultativ

al concurentului electoral Maia Sandu

12 noiembrie 2016 Sergiu Litvinenco


