
CtrtTCI COMISIA ELECTORALA CENTRALA
a Republicii Moldova
mun.Chiqinau, str.Vasile Alecsandri, I 19

De la: Vadim Filipov
reprezentant cu drept de vot consultativ in
CEC al concurentului electoral dl lgor
Dodon, candidat la funclia de PreSedinte al
Republicii Moldova pentru alegerile
Drezideltiale din 30 octombrie 2016

02 noiembrie 2016

CONTESTATIE
privind actiunile concurentului electoral dna Maia Sandu

La data de 3 I august 20 I 6 a fost dat startul perioadei electorale pentru alegerile prezidentiale din

data de 30 octombrie 2016.

La data de 29 septembrie 2016 doamna Maia Sandu a fost iffegistrattr in calitate de concurent

electoral.

La data de 24 septembrie 2016 Grupul de iniliativa a prezentat Comisiei Electorale Centrale (in

continuare - CEC) raportul privind fluxul mijloacelor bdnegti pentru petioada 02 septembrie

2016 - 24 septembrie 2016.

Conform raportului indicat supra constatam c5, Grupul de iniliativd a avut venituri $i cheltuieli in

mirime de 59.691, 55 lei, toate veniturile fiind obiinute din depunerile f6cute la contul special de

cdtre Partidul Acliune $i Solidaritate la 13.09.2016 Q330ler)i 14.09.2016 (4700 lei); 15.09.2016

(8460lei):22.09.2016 (30.000 lei);23.09.2016 (13.945 lei);24.09.2016 (256,55 lei) TotodatA se

constat?i faphrl ctr, ultirnele achitiri de pe contul special al Grupului de in4iativd au fost efectuate

la data de 24 septembrie 2016, dintre care 25.000 lei au fost achitatri pentru combustibil la data de

23 septembrie 20 I 6.

La data de 14 octombrie 2016 concurentul electoral, doamna Maia Sandu a prezentat raportul

financiar pentru primele doui septamani, din care se conshte faptul incasarii sumei de 80.767,

05 lei, bani transferati de cdtre Partidul Acliune gi Solidaritate.

Prin Hotdrarea CEC nr. 471 din 22 octombde 2016, doamna Maia Sandu a fost sanclionata

pentru nerespectarea pa4iald a condiliilor de intocmire a raportului financiar, fiindu-i acordate 48

orc pentru reitaxea in lcgalitate. in motivarea solulie luate CEC a constatat cd, cheltuielile in

sumd de 4700,00 lei penlru confeclionarea bannerului, cit 9i cheltuielile in mtrrime de 25000,00

lei pentru achizilionarea combustibilului au fost rgflectate in Iapoful financiar al grupului de

iniliativd prezentat in d^t^ de 24 septembrie 2016 insd nu a fost rcflectata transmiterea lor sub

formi de donatie citle concurentol electoml,



La data de 24 octombrie 2016 Maia Sandu a prezentat raportul corectat, in carc indici donatii
ctrtre aceasta sub forma de combustibil in valoare de 22.876, 22 lei si un banrer cu montare in
valoare de 4700lei.

La data de 28 octombrie 2016 doamna Maia Sandu a prezentat raponul pentru sdptdmana 3-4 a
campaniei electomle, indic.6nd venituri in mtuime de 462.876,36lei, toate sumele fiind virare de
la contul Partidului Acliune gi Solidaritate.

doamna Maia Sandu a unor pliant si anume:

l Pliant in cantitate de 50.000 exemplare. din 07.10.2016. Tipoqrafia ..poliart,, SRL. m.
6481

2. Pliant de merime 44 cu un text inscrat -.Contract social cu cetatenii', in cantitate de
50.000 exemplare. din 07.10.2016. Tipoqrafla ..Poliart" SRL. nr. 649:

3. Pliant in cantitate de 100.000 exemplare. 18.10.2016. nr. 9428. F.E.p ..Tiposrafia
Centrald".

Analizind rapoartele financiare ale concurentului electoral, Maia Sandu, arn constatat ci,
pliantele indicate supra nu se regasesc in acestea, ia"r indicalia pe acestea flaiere cd, acestea ar fi
achitate din fond electoml reprezinh un fals, fapt constatat inclusiv de raportorii promolex.

Respectiv. in spetd Mda Sandu a achitat 200.000 pliante evitand fondul electoml. pretul per

bucate fiind de minim 20 bani sau 40.000 lei per toral.

Este cefi c5, in temeiul art. 38 al. 2 finanlarea directd sau i[directd poate efectuate doar prin
intermediul contului electoral care are mentiunea ,,Fond electoral".

in temeiul art. 69 al. 4 lit- a) din Codul electoral, folosirea de citre concuentul electoral a

fondurilor financiare li materiale nedeclaratc sau depifirga cheltuielilor peste plafonul
mijloacelor din fondul clectoral constituie temei de inaintare de citre CEC a unui demers cate
instanla de judecattr privind anularea inregistrdrii doamnei Maia Sandu in calitate de concurent

electoral pentru alegerile prezidenliale din 30 octombrie 2016.

Iar in lgmeiul pct. 33 din Regulamentul privind fuEnfarea canpaniilor electorale, aprobat prin
hotirarea CEC nr. 3352 din 04.05.2015, in cazul incdlcirii prevederilor art. 69 alin. (4) lit. a) ti
lit. b) din Codul electoral, Comisia ElectomlA Centraltr, iar in cazul alegerilor locale consiliul
electoral de circumscriptle electorald, adoptd o hota ire de consurare a incdlcdrilor respectiee si
se vaadreta cu o cerere <le anulare a tnrc?islrdrii concurenlului elecloral ikstantei de iudecald
competente. lnslanla de judecatl urmeaza a examina respectiva cerere nu mai tiziu de ziua
precedenta a alegerilor.

finind cont de specificul incilcdrilor, precum gi de prevederile art. 38 ti 69 al. 4 lit. a) din Codul

electoral. SOLICITAMI

Admite contcslalia sprc examinare il fbnd;
A constata folosirea de cdtrc concurentul electoral a fbndurilor financiare si materiale

nedeclarate
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Maia Sandu
invinge!



Inving
oligarhii

Inving
corup!ia

Am ales si inving!
oligarhii, coruplia, serdcia

tt in catitate de Pregedinte, nu voi mai permite acapararea
puterii de cdtre un oligarh sau un grup de interese. Voi
cere asistenlS internalionalS in investigarea furtului
miliardului 9i pedepsirea celor vinovali.

tt Uo, numi in funclii de raspundere doar oameni integn, care
nu au comis gi nu au tolerat acte de coruplie. Voi scoate
Procuratura Generald de sub influenla politicului gi voi
lupta cu judecdtorii corupli din sistem.

tt Uo' lucra cu institutiile statului pentru a stimula crearea
locurilor de muncE, pentru a aduce bani in fiecare
localitate 9i in fiecare familie. Bunbstarea fiec5rui om este
prioritatea mea gi va deveni prioritate nationalS.

Maia Sandu
candicjar comun /paS/ ppDA PLDM

Inving
saracra

din lddul el.ctor.l al orcurdblui 14.i. saDdu, t00 000.r., m 9423, $:0.2016, F E.-P "Tiroqrati. Cdtcll"



lpasl
Partidul Actiune ti Solidaritate

octombrie

Am ales sE inving
sEricia, coruplia, oligarhii

din lohdul.lecio.al !lconcur.ntslll Mai. sand!, 50 000.x., 07.10,2016, Tipocrafj. 'PoLIART' sRq nr 543



Am ales sd inving
s;rdcia, coruplia, oligarhii

t ? uo, lucra cu instituliile statului pentru a stimula
locurilor de munc5, pentru a aduce bani in
localitate gi in fiecare familie. Bundstarea fiecbrui
prioritatea mea gi va deveni prioritate nalional5.

crearea
fiecare

om este
Inving
saracra

Inving
coruptia

Inving
oligarhii

?t uo' numi in funclii de rispundere doar oameni integri, care
nu au comis si nu au tolerat acte de coruplie. Voi scoate
Procuratura Generald de sub influenta politicului Si voi
lupta cu judec5torii corupli din sistem.

t? in catitate de Pregedinte, nu voi mai permite acapararea
puterii de cetre un oligarh sau un grup de interese. Voi
cere asisten!5 internalionalS in investigarea furtului
miliardului Si pedepsirea celor vinovali.

Maia Sandu




