
CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

D E C I Z I E

privind renumărarea voturilor exprimate în alegerile parlamentare 
anticipate din 28 noiembrie 2010

nr. 5 din 10.12.2010

Curtea Constituţională în componenţa:

Dumitru PULBERE                          - preşedinte
Victor PUŞCAŞ                                 - judecător
Petru RAILEAN                               - judecător-raportor
Elena SAFALERU                            - judecător
Valeria ŞTERBEŢ                            - judecător

grefier  -  Dina Musteaţa,  cu participarea  lui  Eugeniu  Ştirbu,  preşedintele  Comisiei  Electorale 
Centrale, Renata Lapti,  vicepreşedintele Comisiei Electorale Centrale, Iurie Ciocan, secretarul 
Comisiei  Electorale  Centrale,  Serghei  Sîrbu,  reprezentantul  concurentului  electoral  Partidul 
Comuniştilor  din  Republica  Moldova,  Natalia  Axionova  şi  Evghenii  Nazarenco,  candidaţi 
independenţi,  Vladimir  Arseni,  reprezentantul  candidatului  independent  Oleg  Bolotnicov, 
examinînd  în  şedinţă  plenară  deschisă  demersurile  unor  concurenţi  electorali  privind 
renumărarea voturilor exprimate în alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 în 
ansamblu pe ţară,

a  c o n s t a t a t :

1. La  6 decembrie  2010 concurentul  electoral  Partidul  Comuniştilor  din  Republica  Moldova 
(PCRM) şi candidaţii independenţi Natalia Axionova, Evghenii Nazarenco şi Oleg Bolotnicov, 
în  conformitate  cu  art.60  alin.(21)  din  Codul  electoral,  au  solicitat  Curţii  Constituţionale  să 
dispună renumărarea voturilor exprimate în alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 
2010 în ansamblu pe ţară.

PCRM şi-a motivat  demersul  prin  divergenţe  de date  în  procesele-verbale  ale unor secţii  de 
votare şi cele afişate pe pagina web a Comisiei  Electorale Centrale.  În opinia PCRM, aceste 
încălcări  sînt  grave  şi  afectează  rezultatele  votării  şi  distribuirea  mandatelor.
Candidaţii independenţi au susţinut argumentele invocate de PCRM, afirmînd    că    rezultatele 
  scrutinului    date    publicităţii   de Comisia Electorală Centrală nu corespund rezultatelor reale 
ale votării şi generează suspiciunea că au fost falsificate. Ei au solicitat să li se ofere posibilitatea 
de a renumăra buletinele de vot şi de a verifica procesele-verbale prezentate Comisiei Electorale 
Centrale  de  către  birourile  electorale  din  ţară,  inclusiv  de  cele  amplasate  peste  hotare.

2. Curtea  reţine  că,  potrivit  art.60  alin.(21)  din  Codul  electoral,  în  cazul  dezacordului  cu 
rezultatele preliminare ale votării, pînă la confirmarea rezultatelor de către instanţele abilitate, 
concurenţii electorali pot solicita acestor instanţe să dispună renumărarea voturilor. Renumărarea 
poate  fi  dispusă  de  instanţa  abilitată  cu  confirmarea  rezultatelor  alegerilor  pentru  motive 
întemeiate ce afectează rezultatele votării şi distribuirea mandatelor şi va avea loc în cel mult 7 
zile  calendaristice  de  la  data  adoptării  hotărîrii  privind  renumărarea  voturilor.
În sensul prevederilor legale menţionate, documentele electorale ce confirmă înscrierea unor date 
eronate  pot  servi  drept  temei  pentru  renumărarea  voturilor.
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Analizînd  argumentele  concurenţilor  electorali,  documentele  electorale  prezentate  de  către 
Comisia Electorală Centrală, Curtea admite demersurile privind renumărarea voturilor exprimate 
în  alegerile  parlamentare  din  28  noiembrie  2010  în  ansamblu  pe  ţară.
Curtea reţine că urmează a fi renumărate buletinele de vot şi verificate listele electorale de bază 
şi cele suplimentare.

Conform art.60 alin.(21) din Codul electoral, renumărarea se efectuează de către aceleaşi organe 
electorale,  substituindu-se  organele  electorale  vinovate  de  fraudă,  procedura  generală  a 
renumărării  fiind  aprobată  prin  hotărîre  a  Comisiei  Electorale  Centrale.
Fiind  instanţa  care  examinează  adresările  concurenţilor  electorali  în  vederea  renumărării 
voturilor,  conducîndu-se  de  prevederile  art.26  alin.(1)  din  Legea  cu  privire  la  Curtea 
Constituţională şi art.64 din Codul jurisdicţiei constituţionale,

Curtea Constituţională

DECIDE:

1. Se  dispune  renumărarea  voturilor  exprimate  în  alegerile  parlamentare  anticipate  din  28 
noiembrie 2010 în ansamblu pe ţară.
2. Comisia  Electorală  Centrală  va  efectua  renumărarea  voturilor  exprimate  în  alegerile 
parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 în conformitate cu prevederile Codului electoral 
al Republicii Moldova.
3. Prezenta decizie este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data 
adoptării şi se publică în „Monitorul Oficial al Republicii Moldova”.

Preşedinte Dumitru PULBERE

Chişinău,
10 decembrie 2010, nr.5
Dosarul nr.45e/2010


