
Dosarul nr. 3-93/21(2-21084879-02-3-18062021)

H O T Ă R Â R E
în numele Legii

(dispozitiv)
08 iulie 2021                                      mun.Chişinău

Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ
al Curţii de Apel Chișinău

În componenţă: 
Preşedintele completului, judecătorul                                          Ana Panov
Judecători                                                                 Dorin Dulghieru  și  Virgiliu Buhnaci
Grefierul                                                                                  Ecaterina Mihailov

examinând în şedinţă de judecată publică, acțiunea în contencios administrativ 
înaintată de Partidul Politic „Platforma Demnitate și Adevăr” către Comisia Electorală 
Centrală a Republicii Moldova, terți Biroul Politici de Reintegrare din cadrul Cancelariei de 
Stat a Guvernului Republicii Moldova, Comisia Unificată de Control din cadrul Cancelariei 
de Stat a Guvernului Republicii Moldova, Inspectoratul General al Poliției, Serviciul de 
Informații și Securitate cu privire la anularea parțială a actului administrativ normativ, și-

În conformitate cu prevederile art. art. 224 alin. (1) lit. e) Cod administrativ, art. 
32, 72-74 Cod electoral, instanța,-

h o t ă r ă ș t e:

Se admite integral contestația depusă de către Partidul Politic „Platforma 
Demnitate și Adevăr” către Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova, terți Biroul 
Politici de Reintegrare din cadrul Cancelariei de Stat a Guvernului Republicii Moldova, 
Comisia Unificată de Control din cadrul Cancelariei de Stat a Guvernului Republicii 
Moldova și Inspectoratul General al Poliției Serviciul de Informații și Securitate cu privire la 
anularea parțială a actului administrativ  normativ.

Se anulează parțial actul administrativ normativ în partea anexei de la  punctul 1 
din Hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr.4965 din 05 iunie 2021 cu privire la 
organizarea secţiilor de votare pentru alegătorii din localităţile din stânga Nistrului 
(Transnistria), municipiul Bender şi unele localităţi ale raionului Căuşeni în cadrul alegerilor 
parlamentare anticipate din data de 11 iulie 2021, modificată prin Hotărârea nr.4999 pentru 
modificarea anexei la hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr.4965 din 5 iunie 2021 cu 
privire la organizarea secţiilor de votare pentru alegătorii din localităţile din stânga Nistrului 
(Transnistria), municipiul Bender şi unele localităţi ale raionului Căuşeni în cadrul alegerilor 
parlamentare anticipate din data de 11 iulie 2021, în partea ce depășește numărul de 12 secții 
de votare.

Se anulează parţial actul administrativ normativ în partea punctului 1, subpct. 3 din 
Hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr.4999 din 15 iunie 2021 pentru modificarea anexei 
la hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr.4965 din 5 iunie 2021 cu privire la organizarea 



secţiilor de votare pentru alegătorii din localităţile din stânga Nistrului (Transnistria), 
municipiul Bender şi unele localităţi ale raionului Căuşeni în cadrul alegerilor parlamentare 
anticipate din data de 11 iulie 2021, în partea ce depășește numărul de 12 secții de votare.

Hotărârea cu drept de recurs la Curtea Supremă de Justiţie.
Cererea de recurs se depune în termen de o zi de la pronunțarea dispozitivului 

hotărârii la Curtea de Apel Chișinău. 

Președintele completului,
Judecător                              Ana Panov

Judecătorii                              Dorin Dulghieru

      Virgiliu Buhnaci


