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PROCES-VERBAL nr. 108 

al şedinţei extraordinare  

din 06.11.2012, ora 15.00       

        

Membrii prezenţi: 8 

Membri absenţi: 1 

Statut şedinţă: deliberativă 

Preşedinte al şedinţei: dl Ştefan Urîtu 

Secretar al şedinţei: dl Andrei Volentir 

 

 

Preşedintele şedinţei a verificat cvorumul: la şedinţă sînt prezenţi 8 membri ai 

Comisiei, conform listei de înregistrare (se anexează). Şedinţa este declarată deliberativă, 

deschisă pentru publicul interesat. 

 În lipsa altor propuneri, preşedintele şedinţei a propus spre aprobare proiectul ordinii 

de zi şi examinarea subiectelor înscrise în aceasta.  

 

 

ORDINEA DE ZI: 

 

1.  Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Mereşeuca, raionul 

Ocniţa. 

Raportor:Vasile Gafton 

2. Cu  privire la contestaţia nr. CEC-7/5268 din 25 octombrie 2012 a dlui Mihai Moraru, 

candidat din partea Partidului Comuniştilor din Republica Moldova la funcţia de primar al 

satului Hristici, raionul Soroca. 

Raportor: Svetlana Guţu 

3.  Cu  privire la contestaţia nr. CEC-7/5322 din 02 noiembrie 2012 a dlui Butuc Sergiu, 

candidat din partea Partidului Comuniştilor din Republica Moldova la funcţia de primar al 

satului Cîrpeşti, raionul Cantemir. 

Raportor: Andrei Volentir 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____8____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0_____ 

 

Proiectul a fost acceptat cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenţi la şedinţă. 

 

Membrii CEC au procedat la examinarea şi dezbaterea subiectelor conform ordinii de zi 

aprobate. 

 

1. S-A AUDIAT: 

Dl Vasile Gafton – a prezentat proiectul de hotărîre „Cu privire la atribuirea unui mandat de 

consilier în Consiliul sătesc Mereşeuca, raionul Ocniţa”. 

 

 

A LUAT CUVÎNTUL: 



 

 

Dl Ştefan Urîtu –  a întrebat care este motivul pentru care candidatul supleant a refuzat 

mandatul de consilier. 

Dl Vasile Gafton – a răspuns că candidatul supleant refuză atribuirea mandatului de consilier 

pe motiv că este plecată peste hotare. 

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____8____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Mereşeuca. 

 2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Mereşeuca, raionul Ocniţa, 

candidatului supleant Pătrănică Ruslan de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica 

Moldova.  

 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.   

 

Hotărîrea nr. 1500 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei.  

 

2. S-A AUDIAT: 

D-na Svetlana Guţu – a prezentat proiectul de hotărîre „Cu privire la contestaţia nr. CEC-

7/5268 din 25 octombrie 2012 a dlui Mihai Moraru, candidat din partea Partidului 

Comuniştilor din Republica Moldova la funcţia de primar al satului Hristici, raionul Soroca”. 

 

A LUAT CUVÎNTUL: 

Dl Alexandru Simionov – a întrebat raportorul dacă candidatul respectiv a depus actele cu 

sau fără simbol electoral. 

Dna Svetlana Guţu – a răspuns că în materialele  înregistrate la depunere nu este anexat 

simbolul electoral, candidatul a depus fără simbol. 

Dl Alexandru Simionov  – a întrebat raportorul dacă în procesul verbal s-a făcut uz de fals. 

Dl Ştefan Urîtu– a menţionat ca dl Alexandru Simionov în calitate de membru al Comisiei 

Electorale Centrale poate sesiza direct organele Procuraturii . 

Dl Ştefan Creangă – a întrebat raportorul dacă contestatarul a fost informat despre 

necesitatea de a fi prezent la şedinţă. 

Dna Svetlana Guţu  – a răspuns că contestatarul a fost informat despre şedinţă însă acesta nu 

s-a prezentat, nu au fost cointeresaţi. 

Dl Vadim Moţarschi  – a întrebat raportorul dacă contestatarul a fost informat corect 

telefonicasupra faptului că a fost înregistrat în calitate de concurent electoral,dar fără să i se 

menţioneze cu sau fără simbol, ori dacă s-au făcut careva investigaţii pe marginea acestui 

subiect. 

Dna Svetlana Guţu – a răspuns că atît contestatarul, cît şi persoana care îl reprezintă, nu s-au 

prezentat la şedinţă; aceştia nu au fost de găsit, iar la data de 22 octombrie au fost informaţi 

prin telefon. 

Dl Eduard Răducan – a întrebat dacă cineva poate confirma că contestatarul şi 

reprezentantul său au fost înştiinţaţi legal despre şedinţa din 17 octombrie 2012. 

Dna Svetlana Guţu – contestatarul, la depunerea contestaţiei, ar fi prezentat înştiinţarea în 

scris dacă ar fi ştiut sau dacă ar fi avut-o. 

Dl Eduard Răducan – a întrebat raportorul dacă în procesul-verbal al consiliului electoral de 

circumscripţie este menţionat faptul că a fost înştiinţat contestatarul despre necesitatea de a se  

prezenta la şedinţă. 

Dna Svetlana Guţu –  a răspuns că în procesul verbal nu este menţionat acest fapt, dacă au 

fost informaţi pînă la data de 17 octombrie cînd a avut loc şedinţa sau după şedinţă. 



 

 

Dl Ştefan Creangă  –  a menţionat că contestaţia ar trebui examinată strict conform 

procedurii prevăzute în Codul electoral în termen de trei zile de la data adoptării hotărîrii. 

Dl Alexandru Simionov  – a propus examinarea în fond a acestei hotărîri. 

Dl Ştefan Urîtu – contestatarul a avut suficient timp la dispoziţie pentru a se informa şi a lua 

cunoştinţă dacă a fost înregistrat cu sau fără simbol, sau pentru a depune o cerere în scris de 

contestare. 

Dl Ştefan Creangă – a întrebat raportorul dacă contestatarul a anexat la contestaţie actul de 

predare- primire care confirmă lista tuturor actelor depuse la consiliul electoral. 

Dna Svetlana Guţu – a răspuns că actul de predare/primire nu este anexat la contestaţia 

depusă către Comisia Electorală Centrală. 

Dl Andrei Volentir – consideră că concurentul electoral trebuie să fie interesat despre soarta 

dosarului său şi îşi poate exercita dreptul legal de atac în termenul prevăzut de lege. 

Dl Vadim Moţarschi – a menţionat că nu a auzit un răspuns concret despre data cînd 

contestatarul a fost informat despre şedinţă. 

Dl Vasile Gafton – a precizat art.66 din Codul electoral care prevede termenul de depunere a 

contestaţiilor, făcînd referire la programul calendaristic adoptat de către Comisia Electorală 

Centrală. 

Dl Ştefan Urîtu – a menţionat că programul electoral este pentru disciplinarea procesului 

electoral şi securitatea acestuia. 

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____5____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___3_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

1.Se respinge ca fiind tardivă contestaţia nr. CEC-7/5268 din 25 octombrie 2012 a 

domnului Moraru Mihai, candidat din partea Partidului Comuniştilor din Republica 

Moldova la funcţia de primar al satului Hristici, raionul Soroca. 

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. 

 

Hotărîrea nr. 1501 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei.  

 

3. S-A AUDIAT: 

Dl Andrei Volentir – a prezentat proiectul de hotărîre „Cu  privire la contestaţia nr. CEC-

7/5322 din 02 noiembrie 2012 a dlui Butuc Sergiu, candidat din partea Partidului 

Comuniştilor din Republica Moldova la funcţia de primar al satului Cîrpeşti, raionul 

Cantemir”. 

 

A LUAT CUVÎNTUL: 

Dl Alexandru Simionov – a  întrebat raportorul dacă are copia procesului-verbal a şedinţei 

consiliului electoral de circumscripţie şi din ce dată este hotărîrea de modificare. 

Dl Andrei Volentir – a răspuns că CEC nu dispune de copia procesului-verbal,ci doar de  

hotărîrea de modificare. 

Dl Vadim Moţarschi – a întrebat din ce dată este hotărîrea de înregistrare a candidatului. 

Dl Andrei Volentir – a precizat că hotărîrea de înregistrare este din data de 12 octombrie 

2012, iar hotărîrea de modificare este pentru a completa hotărîrea de înregistrare, şi anume în 

partea ce ţine de înregistrarea candidatului fără simbol. 

Dl Ştefan Creangă – a întrebat raportorul dacă în cazul în care, consiliul electoral de 

circumscripţie ar fi înregistrat candidatul cu simbolul electoral, CEC ar fi trebuit să anuleze 

sau să menţină în vigoare decizia consiliului electoral de circumscripţie. 

Dl Andrei Volentir – a răspuns că CEC  urma să aplice cu stricteţe legea. 



 

 

Dl Alexandru Simionov – a prezentat o hotărîre a consiliului electoral de circumscripţie din 

data de 01 noiembrie iar la CEC a parvenit la 31 octombrie. Care din aceste două hotărîri ar fi 

valabilă. 

Dl Vasile Gafton  – a menţionat că contestaţia trebuie examinată în fond, dacă este întemeiată 

sau nu şi nu sub aspectul datei. 

Dl Andrei Volentir – a precizat că prezenta contestaţie trebuie examinată în fond, sub 

aspectul legalităţii hotărîrii Consiliului, dar nu sub aspectul tardivităţii. 

Dl Eduard Răducan – trebuie de clarificat care este data corectă a hotărîrii, pentru a se 

ştie ce hotărîre contestată se examinează. 

 

Dl Alexandru Simionov a ieşit din sala de şedinţe. 

 

Dl Vadim Moţarschi a părăsit sala de şedinţe. 

 

Dl Alexandru Simionov a revenit în sala de şedinţe. 

 

Dl Andrei Volentir –  a propus o pauză de 10 minute pentru a clarifica aspectele ce ţin de 

data emiterii hotărîrii consiliului electoral de circumscripţie şi data parvenirii acesteia la 

CEC . 

 

Dl. Ştefan Urîtu a întrerupt şedinţa pentru 10 minute. 

 

Membrii CEC au revenit în sala de şedinţe. 

Dl Vadim Moţarschi –  absent. 

 

S-A AUDIAT: 

Dl Andrei Volentir  – a prezentat circumstanţele privind elucidarea situaţiei apărute, 

constatînd că consiliul electoral de circumscripţie a adoptat hotărîrea la data de 

02.11.2012, iar hotărirea din 01.11.2012 este doar un proiect al acestei hotărîri. 

Dl Alexandru Simionov  – a propus ca CEC să atenţioneze consiliul electoral de 

circumscripţie Cîrpeşti privind necesitatea respectarii prevederilor normelor legale în ceea 

ce privesc procedurile electorale,precum şi sesizarea procuraturii în acest caz. 

Dl Andrei Volentir  – a considerat propunerea dată ca fiind neclară.În calitate de raportor 

a acestei chestiuni nu a acceptat. 

Dl Ştefan Creangă  – consideră  că în atenţionarea consiliului electoral de circumscripţie 

Cîrpeşti ar fi bine să fie delegat preşedintele şedinţei pentru a sesiza organul prin 

expedierea unei scrisori oficiale de atenţionare. 

Dl Vasile Gafton –  consideră că sesizarea organelor electorale nu este necesară pentru că 

nu s-a constatat vreo gravă încălcare. 

Dl Ştefan Urîtu – a acceptat propunerea domnului Ştefan Creangă privind sesizarea 

organului electoral prin corespondenţă. 

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____5____,  Contra ____1_____, S-au abţinut ___1_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

 1. Se respinge ca fiind nefondată contestaţia nr. CEC-7/5322 din 2 noiembrie 2012 a dlui 

Butuc Sergiu, candidatul din partea Partidului Comuniştilor din Republica Moldova la 

funcţia de primar al satului Cîrpeşti, raionul Cantemir. 

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

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 



 

 

  

 

Hotărîrea nr. 1502 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei.  

 

  

 

Preşedintele şedinţei a constatat că ordinea de zi a fost epuizată  

şi a declarat închiderea şedinţei. 

 

 

 

 

Preşedintele şedinţei                         Ştefan URÎTU 

 

Secretarul şedinţei                                                                        Andrei VOLENTIR 
 
 
 
 
 
 
Ex.: Maria Sarev 
Tel: 251-460 

 

 

 

 

 

 


