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COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ 

A REPUBLICII MOLDOVA 

 

 

 

PROCES-VERBAL nr. 154 

al şedinţei extraordinare 

din 14.11. 2013, ora 14.00 
 

Statut şedinţă: deliberativă 

Preşedinte al şedinţei: dl Iurie Ciocan 

Secretar al şedinţei: dl Andrei Volentir 
 

Preşedintele de şedinţă a verificat cvorumul, a constatat prezenţa a 8 membri ai Comisiei, 

(lipsește dl V.Moțarschi), conform listei membrilor Comisiei prezenţi în şedinţă care se anexează 

la prezentul proces-verbal. 

Preşedintele de şedinţă a declarat şedinţa deschisă publicului interesat şi a anunţat că şedinţa este 

deliberativă, după care a solicitat membrilor să facă propuneri la ordinea de zi ce conţine 9 

puncte. 

Nefiind înaintate alte propuneri de modificare sau completare a ordinii de zi, președintele de 

ședință a supus votului proiectul ordinii de zi: 
 

ORDINEA DE ZI: 

 

1. Cu privire la aprobarea Devizului de cheltuieli pentru organizarea și desfășurarea turului doi 

de scrutin al alegerilor locale noi din 24 noiembrie 2013. 

Raportor: Iurie Ciocan 

2. Cu privire la prelungirea degrevării unui membru al Consiliului electoral de circumscripţie 

electorală comunală Ucrainca nr.25, raionul Căuşeni,  pentru efectuarea turului doi de 

scrutin al alegerilor locale noi din 24 noiembrie 2013 şi  prelungirea termenului de angajare 

a personalului în aparatul de lucru. 

Raportor: Iurie Ciocan 

3. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cociulia, raionul  

Cantemir. 

Raportor: Andrei Volentir 

4. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Criuleni. 

Raportor: Andrei Volentir 

5. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cobani, raionul Glodeni. 

Raportor: Andrei Volentir 

6. Cu privire la abrogarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr.2218 din 15 octombrie 

2013. 

Raportor: Iurie Ciocan 

7. Cu privire la abrogarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 1625 din 24 decembrie 

2013. 

Raportor: Andrei Volentir 

8. Cu privire la cererea prealabilă  nr.CEC-9/264 din 21 octombrie 2013 depusă de domnul 

Culev Anatolii. 

Raportor: Andrei Volentir 

9. Cu privire la cererea prealabilă  nr.CEC-9/266 din 30 octombrie 2013 depusă de domnul 

Tentiuc Victor. 

Raportor: Andrei Volentir 
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REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____8____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0_____. 

 

Ordinea de zi cu 9  puncte a fost aprobată cu votul unanim al membrilor prezenţi în şedinţă. 

 

Preşedintele de şedinţă a propus să se treacă la examinarea subiectelor înscrise pe ordinea de zi. 

 

1. S-A AUDIAT: 

Raportorul Iurie Ciocan  – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

aprobarea Devizului de cheltuieli pentru organizarea și desfășurarea turului doi de scrutin al 

alegerilor locale noi din 24 noiembrie 2013”: 

„În vederea organizării şi desfăşurării turului doi de scrutin al alegerilor locale noi din data 

de 24 noiembrie 2013 în comuna Ucrainca din raionul Căuşeni şi în conformitate cu art.18 alin. 

(2) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală             

h o t ă r ă ş t e: 
 

1. Se aprobă Devizul de cheltuieli în sumă de 11329,51 lei, conform anexei, pentru 

organizarea şi desfăşurarea turului doi de scrutin al alegerilor locale noi din 24 noiembrie 2013 

în comuna Ucrainca, raionul Căuşeni. 

2. Direcţia financiar-economică va întocmi şi va prezenta Ministerului Finanţelor planurile 

de finanţare pentru finanţarea consiliului electoral de circumscripţie.  

3. După încheierea alegerilor, consiliul electoral va prezenta Comisiei Electorale Centrale 

un raport asupra gestionării mijloacelor financiare alocate, conform Instrucţiunii privind evidenţa 

contabilă a cheltuielilor pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor, aprobată prin hotărîrea 

Comisiei Electorale Centrale nr. 90 din 19 aprilie 2011. 

4. 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”. 

 

 

Anexă  

la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale  

nr.       din 14 noiembrie 2013 

 

 

DEVIZUL DE CHELTUIELI 

pentru organizarea şi desfăşurarea turului doi de scrutin al alegerilor locale noi din 24 

noiembrie 2013 

Cheltuieli pentru întreţinerea Consiliului electoral de circumscripţie electorală comunală 

Ucrainca nr.25, raionul Căuşeni: 

 

Total, inclusiv: 11329,51 lei  

Art.113.00 „Plata mărfurilor şi serviciilor”  11089,51 lei   

Art.114.01 „Deplasări în interes de serviciu 

 în interiorul ţării”                                                                                         240,0 lei 

 

 

       Total:                                                                                                          11329,51 lei  
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Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat. 

Preşedintele de şedinţă I.Ciocan  – a solicitat să se înainteze întrebări pe marginea proiectului 

prezentat. 
 

AU LUAT CUVÎNTUL : 

Dl E.Răducan – a întrebat ce urmează a se înțelege prin poziția „deplasări ”. 

Raportorul I.Ciocan – a răspuns că este vorba despre deplasarea din localitate pînă la Comisia 

Electorală Centrală și invers, pentru a primi buletinele de vot. 

 

Preşedintele de şedinţă a supus votului propunerea de aprobare a proiectului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____8____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2288 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor prezenţi în şedinţă. 

 

2. S-A AUDIAT: 

Raportorul Iurie Ciocan  – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

prelungirea degrevării unui membru al Consiliului electoral de circumscripţie electorală 

comunală Ucrainca nr.25, raionul Căuşeni,  pentru efectuarea turului doi de scrutin al alegerilor 

locale noi din 24 noiembrie 2013 şi  prelungirea termenului de angajare a personalului în 

aparatul de lucru”: 

„Pentru data de 24 noiembrie 2013 s-a stabilit desfăşurarea turului  doi de scrutin pentru 

alegerea primarului comunei Ucrainca din raionul Căuşeni. 

În temeiul art. 18, 26 alin. (1) lit. m), art. 32 şi 134 din Codul electoral nr.1381–XIII din 21 

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş te: 
 

1. De la data de 12 noiembrie şi pînă la 25 noiembrie 2013 inclusiv, se prelungeşte 

degrevarea  de atribuţiile de la locul de muncă permanent a domnului Novîi Veaceslav, 

preşedintele Consiliului electoral de circumscripţie electorală comunală Ucrainca nr.25, raionul 

Căuşeni. 

2. Consiliul electoral va  pelungi temenul de angajare  în aparatul de lucru a persoanei 

responsabile de evidenţa mijloacelor financiare alocate şi prezentarea raportului financiar asupra 

gestionării acestora, care va fi salarizată conform legislaţiei în vigoare. 

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”. 

 

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat. 

Preşedintele de şedinţă a supus votului propunerea de aprobare a proiectului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____8____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2289 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor prezenţi în şedinţă. 
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3. S-A AUDIAT: 

Raportorul Andrei Volentir – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „ Cu privire la 

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cociulia, raionul  Cantemir ”: 

„Consiliul sătesc Cociulia, prin decizia nr. 06/01-XXV din 4 septembrie 2013, a ridicat, în 

legătură cu absenţa fără motive întemeiate de la trei şedinţe consecutive ale consiliului, mandatul 

consilierului Perju Dumitru ales pe lista Partidului Democrat din Moldova. Astfel, a devenit 

vacant un mandat de consilier atribuit formaţiunii nominalizate.  

În baza documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul de 

consilier în Consiliul sătesc Cociulia îi revine candidatului supleant Bagrin Ion de pe lista 

Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Cantemir din 20 iunie 

2011. La atribuirea mandatului s-a ţinut cont de declaraţia candidatului supleant Boeştean Victor 

de pe lista Partidului Democrat din Moldova, prin care acesta refuză atribuirea mandatului de 

consilier. 

În temeiul art. 18 alin. (2) şi 133 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 

noiembrie 1997 şi în conformitate cu pct. 29 din Regulamentul cu privire la procedura de 

ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale 

nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 

 

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

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Cociulia, raionul Cantemir, 

candidatului supleant Bagrin Ion de pe lista Partidului Democrat din 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”. 

 

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat. 

Preşedintele de şedinţă I.Ciocan  – a solicitat să se înainteze întrebări şi propuneri la proiect. 

 

AU LUAT CUVÎNTUL : 

Dl E.Răducan  – a întrebat cum a fost informat consilierul Perju Dumitru despre ședințele 

Consiliului sătesc Cociulia. 

Raportorul A.Volentir –  a menționat că dintr-o scrisoare a primarului satului Cociulia, rezultă că 

dl Perju Dumitru a fost informat despre ședințele Consiliului, însă consilierul declara de fiecare 

dată, verbal, că „ nu se va prezenta la ședință”. 

 

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat. 

Preşedintele de şedinţă a supus votului propunerea de aprobare a proiectului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____8____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2290 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor prezenţi în şedinţă. 

 

4. S-A AUDIAT: 

Raportorul Andrei Volentir – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Criuleni”: 

„Secretarul Consiliului raional Criuleni a transmis Comisiei Electorale Centrale cererea de 

demisie a consilierului Ojog Gheorghe ales pe lista Partidului Liberal şi documentele necesare 

atribuirii mandatului de consilier candidatului supleant. 



5/16 

 

 

În conformitate cu documentele electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, 

mandatul de consilier în Consiliul raional Criuleni îi revine candidatului supleant Guzun Sergiu 

de pe lista Partidului Liberal, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Criuleni din 17 iunie 2011.  

În temeiul art. 18 alin. (2), 22 lit. u) şi 133 alin. (12) din Codul electoral nr.1381-XIII din 

21 noiembrie 1997, art. 5 alin. (3) al Legii nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul 

alesului local şi în conformitate cu pct. 17 şi 29 din Regulamentul cu privire la procedura de 

ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale 

nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 

 

1. Se ridică, în legătură cu cererea de demisie, mandatul consilierului Ojog Gheorghe ales 

pe lista Partidului Liberal în Consiliul raional Criuleni. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul raional Criuleni candidatului supleant 

Guzun Sergiu de pe lista Partidului Liberal.  

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”. 

 

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat. 

Preşedintele de şedinţă a supus votului propunerea de aprobare a proiectului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____8____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2291 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor prezenţi în şedinţă. 

 

5. S-A AUDIAT: 

Raportorul Andrei Volentir – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cobani, raionul Glodeni ” : 

 „Secretarul Consiliului sătesc Cobani din raionul Glodeni a transmis Comisiei Electorale 

Centrale cererea de demisie a consilierului Cechina Ruslan ales pe lista Partidului Liberal şi 

documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.  

 În baza documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul de 

consilier în Consiliul sătesc Cobani îi revine candidatului supleant Lupuşor Ion de pe lista 

Partidului Liberal, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Glodeni din 9 iunie 2011. 

 În temeiul art. 18 alin. (2), 22 lit. u) şi 133 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 

21 noiembrie 1997, art. 5 alin. (3) al Legii nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul 

alesului local şi în conformitate cu pct. 17 şi 29 din Regulamentul cu privire la procedura de 

ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale 

nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 

  

 1. Se ridică, în legătură cu cererea de demisie, mandatul consilierului Cechina Ruslan ales 

pe lista Partidului Liberal în Consiliul sătesc Cobani. 

 2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Cobani, raionul Glodeni, 

candidatului supleant Lupuşor Ion de pe lista Partidului Liberal. 

 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”. 

 

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat. 

Preşedintele de şedinţă a supus votului propunerea de aprobare a proiectului. 
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REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____8____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2292 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor prezenţi în şedinţă. 

 

6. S-A AUDIAT: 

Raportorul Iurie Ciocan – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

abrogarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr.2218 din 15 octombrie 2013”: 

  „ La 15 octombrie 2013, Comisia Electorală Centrală a adoptat hotărîrea nr. 2218 prin 

care a ridicat mandatul consilierului Ciontoloi Ion, ales pe lista Partidului Liberal Democrat din 

Republica Moldova în Consiliul raional Căuşeni în legătură cu incompatibilitatea funcţiei.  

 

Raportorul I.Ciocan – a informat membrii Comisiei că la examinarea acestui dosar, odată cu 

cererea prealabilă au fost depuse documente suplimentare și anume încheierea judecătoriei 

Căușeni, care nu a fost luată în considerare la examinarea acestui dosar anterior și anume : în 

conformitate cu art.8 alin.2 din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului 

local „ În cazul în care preşedintele, vicepreşedintele raionului, viceprimarul nu respectă 

prevederile privind încetarea incompatibilităţii, consiliul care l-a ales va decide, la şedinţa 

imediat următoare, ridicarea mandatului alesului local respectiv, iar în caz de neadoptare a 

deciziei în cauză, ridicarea mandatului alesului local se va decide pe cale judiciară, la iniţiativa 

oficiului teritorial al Cancelariei de Stat sau la sesizarea Comisiei Naţionale de Integritate”. 

 Dl I.Ciocan a precizat că la judecătoria Căușeni pe rol se află un asemenea dosar. În cadrul 

acestui dosar a fost emisă o încheiere, care spune că procesul în cauza civilă în procedura 

contenciosului administrativ la cererea de chemare în judecată a Oficiului teritorial Căușeni al 

Cancelariei de Stat împotriva Consiliului raional Căuşeni „privind ridicarea mandatului 

consilierului Ciontoloi Ion”, se suspendă pînă la data pronunțării de către instanța de judecată a 

hotărîrii judecătorești în cauza civilă 159/13 la cererea de chemare în judecată depusă de dl Gluh 

împotriva Consiliului raional Căușeni.  

 La fel, a menționat că în situația descrisă a fost atacată decizia de numire în calitate de 

președinte al raionului a dlui Ciontoloi Ion, astfel pe rol în instanța de judecată se află două 

procese paralele: unul privind alegerea dlui Ciontoloi în calitate de vicepreședinte de raion și alt 

proces privind ridicarea mandatului de consilier. Totodată, judecătoria orașului Căușeni a 

examinat cererea depusă de dl Ciontoloi Ion prin care a solicitat să fie suspendată examinarea 

cauzei privind cererea Oficiului teritorial al Cancelariei de Stat  pînă la examinarea cauzei 

privind legalitatea alegerii în calitate de președinte, respectiv a fost emisă o asemenea încheere 

despre care pînă la moment nu am cunoscut la momentul adoptării hotărîrii Comisiei. 

 

Pornind de la cele menționate mai sus raportorul I.Ciocan a propus următorul proiect de 

hotărîre: 

 „La 15 octombrie 2013, Comisia Electorală Centrală a adoptat hotărîrea nr. 2218 prin care 

a ridicat mandatul consilierului Ciontoloi Ion, ales pe lista Partidului Liberal Democrat din 

Republica Moldova, care totodată  este preşedintele raionului Căuşeni. Hotărîrea a fost adoptată 

urmare a sesizării unui consilier în Consiliul raional Căuşeni, însoţită de documente. Conform 

sesizării Comisia a fost informată despre starea de incompatibilitate, prevăzută în  art.7 alin.(1) 

lit.a) din Legea nr.768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local, conform căreia 

mandatul alesului local este incompatibil cu calitatea de persoană cu funcţie de demnitate 

publică.  

 Ulterior, la 13 noiembrie 2013 domnul Ciontolio Ion a depus la Comisia Electorală 

Centrală o cerere prealabilă prin care  solicită anularea hotărîrii Comisiei, invocînd faptul că 

http://www.cec.md/index.php?pag=legislatie&ids=lege&id=4857&start=&l=
http://www.cec.md/index.php?pag=legislatie&ids=lege&id=4857&start=&l=
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potrivit art.8 alin.(2) din Legea nr.768-XIV din 2 februarie 2000, în cazul în care preşedintele 

raionului nu respectă prevederile privind încetarea incompatibilităţii, ridicarea mandatului 

alesului local respectiv se decide de consiliul care l-a ales, la şedinţa imediat următoare, iar în 

caz de neadoptare a deciziei în cauză, ridicarea mandatului alesului local se va decide pe cale 

judiciară, la iniţiativa oficiului teritorial al Cancelariei de Stat. 

 În opinia autorului cererii Comisia Electorală şi-a depăşit atribuţiile delegate prin Legea 

nr.768-XIV din 2 februarie 2000 şi şi-a atribuit comptenţa instanţei judecătoreşti care anterior a 

început să exameneze cererea de chemare în judecată a Oficiului teritorial Căuşeni al Cancelariei 

de Stat împotriva Consiliului raional Căuşeni privind ridicarea mandatului de consilier al 

domnului Ciontoloi Ion şi cererea de chemare în judecată a domnului Gluh Ilie împotriva 

Consiliului raional Căuşeni privind contestarea actului administrativ în vederea anulării alegerii 

Preşedintelui raionului. 

 Potrivit cererii prealabile şi a încheierii anexate se constată că, aşa cum prevede art.8 

alin.(2) din Legea nr.768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local, Oficiul 

teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat a înaintat în instanţă de judecată o acţiune împotriva 

Consiliului raional Căuşeni referitor la incompatibilitatea consilierului Ciontoloi Ion cu funcţia 

pe care o deţine şi ridicarea mandatului de consilier al acestuia. 

 Totodată, pe rol în instanţa de judecată se află cererea de chemare în judecată depusă de 

Gluh Ilie împotriva Consiliului raional Căuşeni în vederea anulării alegerii Preşedintelui 

raionului. 

La 3 aprilie 2013 Judecătoriei Căuşeni a emis încheierea nr. 3-183/2013 din 3 aprilie 2013,  prin 

care procesul civil în procedura contenciosului administrativ la cererea de chemare în judecată a 

Oficiului teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat împotriva Consiliului raional Căuşeni privind 

ridicarea mandatului de consilier al dlui Ciontoloi Ion a fost suspendată pînă la data pronunţării 

de către instanţa de judecată a hotărîrii judecătoreşti în pricina civilă Gluh Ilie împotriva 

Consiliului raional Căuşeni privind contestarea actului administrativ şi pînă la irevocabilitatea 

hotărîrii adoptate. 

 Avînd în vedere cele expuse şi în conformitate cu prevederile art.18 din Codul electoral nr. 

1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 

 

 1.Se abrogă hotărîrea Comisei Electorale Centrale nr. 2218 din 15 octombrie 2013 „Cu 

privire la ridicarea unui mandat de consilier în Consiliul raional Căuşeni”. 

 2.Domnul Ciontoloi Ion se restabileşte în calitate de consilier în Consiliul raional Căuşeni, 

raionul Căuşeni. 

 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”. 
 

Preşedintele de şedinţă I.Ciocan  – a solicitat să se înainteze întrebări pe marginea  proiectului. 

 

AU LUAT CUVÎNTUL : 

Dl A.Simionov – a întrebat raportorul prin ce se explică graba în examinarea acestui caz, or, 

cererea prealabilă a fost depusă la data de 13 noiembrie 2013.  

Raportorul I.Ciocan – a răspuns că nu este nici o urgență, examinarea cazului a fost rapidă pe 

motiv că la examinarea acestei chestiuni în data de 15 octombrie 2013 nu a fost cunoscut întreg 

setul de documente care a fost prezentat împreună cu cererea prealabilă. 

Dl E.Răducan – a propus suspendarea examinării acestui proiect de hotărîre pînă cînd instanța de 

judecată nu se va pronunța pe marginea cazului dat. 

Dl A.Simionov – a menționat că mandatul oricărui consilier care se află în situație de 

incompatibilitate indiferent de ce funcție nu ar deține consilierul, mandatul este ridicat de 

Comisia Electorală Centrală, la sesizare. 
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Dl I.Ciocan – a răspuns că art.8 alin.2 din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind 

statutul alesului local definește această situație. 

Dl Șt.Creangă – a subliniat că în situația creată este cazul de a revizui hotărîrea Comisiei 

Electorale Centrale nr. 2218 din 15 octombrie 2013 „Cu privire la ridicarea unui mandat de 

consilier în Consiliul raional Căuşeni”. 

Dl E.Răducan – a menționat că la momentul adoptării hotărîrii Comisiei nr.2218 nu era nevoie  

de încheerea instanței de judecată Căușeni, deoarece era foarte clar că în acest caz trebuie aplicat 

art.8 alin. 2  al Legii privind statutul alesului local. 

Dl Șt.Creangă – a susținut ideea expusă de dl E.Răducan. 
 

Preşedintele de şedinţă I.Ciocan  a solicitat membrilor să se expună pe marginea proiectului la 

rubrica Dezbateri. 

AU LUAT CUVÎNTUL : 

Dl A.Simionov – a dat citire art.8 alin.2 al Legii privind statutul alesului local, astfel apare 

întrebarea că în cazul în care președintele nu respectă prevederile privind încetarea 

incompatibilităţii, consiliul care l-a ales va decide, la şedinţa imediat următoare, ridicarea 

mandatului alesului local respectiv. 

Dl I.Ciocan – a precizat că aceasta ar fi calea corectă de soluționare a incompatibilității în 

Consiliu, iar în caz de neadoptare se va decide pe cale judiciară. 

Șt.Urîtu – a subliniat că în situația respectivă sunt două cazuri condiționate. Consideră că este 

necesar de a abroga hotărîrea CEC  pentru ca instanța să se pronunțe pe marginea acestui caz.  

Dl V.Gafton – a menționat că dacă ar fi să suspendăm examinarea acestei chestiuni atunci 

hotărîrea CEC nr.2218 produce efecte juridice. Totodată a menționat, că susține proiectul propus 

de abrogare a hotărîrii CEC nr. 2218 din 15 octombrie 2013. 

Dl A.Volentir – este de părerea că nu s-a greșit la adoptarea hotărîrii CEC din 15 octombrie 

2013, deoarece art.8 alin.2 al Legii privind statutul alesului local, așa cum a remarcat dl 

A.Simionov, vorbește despre ridicarea mandatului de ales local prin care se subînțelege „ 

președinte și vicepreședinte de raion, primar și viceprimar”. În argumentarea poziției a îndemnat 

membrii a citi și alin.3 din același articol referitor la „primar”. A remarcat că susține acest 

proiect de hotărîre deoarece la emiterea hotărîrii 2218 din 15 octombrie 2013 nu se cunoștea o 

altă circumstanță și anume că acest caz este obiectul unui litigiu în judecată , proces care a fost 

declanșat de oficiul teritorial Căușeni al Cancelariei de Stat, în condițiile legii în vechea redacție, 

iar acest litigiu încă nu a fost soluționat de către instanță. 
 

Preşedintele de şedinţă I.Ciocan  – a solicitat să se înainteze propuneri la  proiect. 
 

AU LUAT CUVÎNTUL : 

Dl E.Răducan – a propus suspendarea examinării proiectului pînă la adoptarea hotărîrii definitive 

a instanței de judecată.  

Dl A.Volentir – a propus de a ne referi la circumstanța nouă care a apărut, pentru ca instanța de 

judecată să examineze dosarul pe care l-a deschis. 

Dl I.Ciocan – a solicitat opinia consultativă a dnei O.Jumiga în calitate de șef-adjunct al direcției 

juridice, să să se expună  pe marginea cazului dat. 

Dna O.Jumiga – consideră că nu trebuie ca Comisia să să expună pe marginea acestu caz odată 

ce sesizarea a fost examinată. 
 

Preşedintele de şedinţă I.Ciocan a supus votului propunerea înaintată de dl E.Răducan de 

suspendare a examinării proiectului de hotărîre pînă la adoptarea hotărîrii definitive și 

irevocabile a instanței de judecată. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____2____, Contra ____2_____, S-au abţinut ___4___. 

http://www.cec.md/index.php?pag=legislatie&ids=lege&id=4857&start=&l=
http://www.cec.md/index.php?pag=legislatie&ids=lege&id=4857&start=&l=
http://www.cec.md/index.php?pag=legislatie&ids=lege&id=4857&start=&l=
http://www.cec.md/index.php?pag=legislatie&ids=lege&id=4857&start=&l=
http://www.cec.md/index.php?pag=legislatie&ids=lege&id=4857&start=&l=
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Propunerea înaintată nu a întrunit numărul necesar de voturi. 

 

Preşedintele de şedinţă a supus votului propunerea de aprobare a proiectului. 

 

 „ La 15 octombrie 2013, Comisia Electorală Centrală a adoptat hotărîrea nr. 2218 prin care 

a ridicat mandatul consilierului Ciontoloi Ion, ales pe lista Partidului Liberal Democrat din 

Republica Moldova în Consiliul raional Căuşeni în legătură cu incompatibilitatea funcţiei.  

 „Hotărîrea a fost adoptată în urma sesizării Comisiei de către un consilier din cadrul 

aceluiaşi consiliu; care informa Comisia despre starea de incompatibilitate, prevăzută la art.7 

alin.(1) lit.a) din Legea nr.768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local, conform 

căreia mandatul alesului local este incompatibil cu calitatea de persoană cu funcţie de demnitate 

publică. 

 Ulterior, la 13 noiembrie 2013 domnul Ciontoloi Ion a depus la Comisia Electorală 

Centrală o cerere prealabilă prin care  solicită anularea hotărîrii nr. 2218 din 15 octombrie 2013. 

 Examinînd motivele invocate în cererea prealabilă, Comisia ajunge la concluzia că aceasta 

este întemeiată și urmează a fi admisă din următoarele considerente.   

 Hotărîrea Comisiei a fost adoptată în baza documentelor de care dispunea la acel moment, 

iar potrivit cererii prealabile şi actelor anexate la aceasta depuse de domnul Ciontoloi Ion s-au 

constatat circumstanţe noi, pe care Comisia le apreciază întemeiate  şi pertinente.  Astfel, întrucît 

litigiul aflat pe rol în instanţa de judecată nu a fost încă soluţionat, Comisia consideră că mai întîi 

instanța de judecată urmează să se pronunţe asupra proceselor aflate pe rol.  

 Avînd în vedere cele expuse şi în conformitate cu prevederile art.18 din Codul electoral nr. 

1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 

 

 1. Se abrogă hotărîrea Comisei Electorale Centrale nr. 2218 din 15 octombrie 2013 „Cu 

privire la ridicarea unui mandat de consilier în Consiliul raional Căuşeni”. 

 2. Domnul Ciontoloi Ion se restabileşte în calitate de consilier în Consiliul raional Căuşeni, 

raionul Căuşeni. 

 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”. 
 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____6____, Contra ____1_____, S-au abţinut ___1___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2293 a fost aprobată cu votul majorității  membrilor prezenţi în şedinţă. 
 

7. S-A AUDIAT: 

Raportorul Andrei Volentir – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

abrogarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 1625 din 24 decembrie 2013”: 

Raportorul A.Volentir a amintit membrilor Comisiei că această chestiune a fost examinatăîn 

cadrul a două ședințe a Comisiei și de două ori nu a întrunit numărul necesar de voturi. 

A reiterat proiectul de hotărîre.  

„Consiliul comunal Roşietici, prin decizia nr. 7/1 din 23 noiembrie 2012, a ridicat în 

legătură cu incompatibilitatea funcţiei mandatul consilierului Rotaru Iulian ales pe lista 

Partidului Comuniştilor din Republica Moldova.  Comisia Electorală Centrală a luat act de 

vacanţa unui mandat de consilier şi la 24 decembrie 2012 a adoptat hotărîrea nr. 1625, prin care a 

atribuit mandatul de consilier în Consiliul comunal Roşietici candidatului supleant Chilaru 

Constantin de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova. 
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Ulterior, la  04 aprilie 2013  instanţa de judecată de contencios administrativ a admis 

cererea de chemare în judecată înaintată de Oficiul teritorial Soroca al Cancelariei de Stat 

adoptînd hotărîrea privind anularea deciziei nr. 7/1 din 23 noiembrie 2012 cu privire la ridicarea 

mandatului de consilier în Consiliul comunal Roşietici, deţinut de domnul Rotaru Iulian. 

Ţinînd cont de circumstanţele sus-descrise, Comisia Electorală Centrală constată că 

anularea deciziei Consiliului comunal Roşietici se extinde şi asupra  actului următor, adoptat la 

24 decembrie 2012 de către Comisie. În acelaşi context al efectelor nulităţii deciziei nr. 7/1, 

apare necesitatea restabilirii situaţiei anterioare. Aşadar, anularea temeiului adoptării de către 

Comisia Electorală Centrală a hotărîrii nr. 1625 are drept consecinţă readucerea situaţiei la cea 

anterioară momentului adoptării deciziei nr. 7/1, şi anume domnul Rotaru Iulian să fie restabilit 

în calitate de consilier, iar domnul Chilaru Constantin în calitate de candidat supleant. 

Avînd în vedere considerentele expuse şi în conformitate cu art. 18 din Codul electoral nr. 

1381-XIII din 21 noiembrie 1997 şi art. 11 lit. b) din Codul civil, Comisia Electorală Centrală h 

o t ă r ă ş t e: 

 

1. Se abrogă hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1625 din 24 decembrie 2012 „Cu 

privire la atribuirea  unui mandat de consilier în Consiliul comunal Roşietici, raionul Floreşti”. 

2. Domnul Chilaru Constantin se restabileşte la poziţia 1 în lista candidaţilor supleanţi la 

funcţia de consilier în Consiliul comunal Roşietici, raionul Floreşti,  din partea 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”. 
 

Dl E.Răducan a părăsit sala de ședințe (membri prezenți –7). 
 

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat. 

Preşedintele de şedinţă I.Ciocan  – a solicitat să se înainteze întrebări şi propuneri la proiect. 
  

AU LUAT CUVÎNTUL : 

A.Simionov – a întrebat raportorul cum a parvenit hotărîrea instanței de judecată la Comisie. 

A.Volentir – a răspuns că în baza hotărîrii instanței de judecată Consiliul local și-a anulat propria 

decizie prin care a fost ridicat mandatul consilierului local. Această decizie în original, semnată 

și autentificată prin ștampilă a fost transmisă prin poștă în adresa Comisiei la data de 30 

septembrie 2013.  

Șt.Creangă – a întrebat dacă hotărîrea instanței de judecată a rămas definitivă. Totodată a 

menționat că nu vede care este temeiul legal pentru revizuirea hotărîrii Comisiei. 

I.Ciocan – a menționat că la baza elaborării proiectului este decizia Consiliului local privind 

ridicarea mandatului de consilier. La fel, a subliniat că în cazul revizuirii deciziei Consiliului, 

hotărîrea Comisiei rămîne neîntemeiată, temeiul legal care sta la baza hotărîrii a dispărut. 

Șt.Urîtu – susține opinia dlui Șt.Creangă, la fel menționînd că în decizia Consiliului local ar  

trebui să fie specificat faptul ca Comisia să-și revadă hotărîrea adoptată. 

A.Volentir – a răspuns că tocmai a fost examinat mai sus cazul „ privind cererea prealabilă a dlui 

Ciontoloi Ion în funcția de consilier”.  
 

Raportorul a totalizat proiectul de hotărîre. 

Preşedintele de şedinţă a supus votului propunerea de aprobare a proiectului. 
 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____6____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___1___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2294 a fost aprobată cu votul majorității  membrilor prezenţi în şedinţă.  
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După procedura de votare Dl Șt.Creangă  a părăsit sala de ședințe (membri prezenți – 6). 

 

8. S-A AUDIAT: 

Raportorul Andrei Volentir – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

cererea prealabilă  nr.CEC-9/264 din 21 octombrie 2013 depusă de domnul Culev Anatolii”: 

„ La 1 octombrie 2013, Comisia Electorală Centrală a adoptat hotărîrea nr. 2193 prin care a 

ridicat mandatul consilierului Culev Anatolii, ales pe lista Partidului Comuniştilor din Republica 

Moldova în Consiliul orăşenesc Ceadîr-Lunga, UTA Găgăuzia. Hotărîrea a fost adoptată în urma 

sesizării Comisiei de către Oficiul teritorial Comrat al Cancelariei de Stat privind starea de 

incompatibilitate a respectivului consilier, în sesizare făcîndu-se trimitere la art. 7 alin. (1) lit. c) 

din Legea nr.768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local, conform căreia 

mandatul alesului local este incompatibil cu calitatea de angajat în subdiviziunile autorităţilor 

administraţiei publice locale (aparatul preşedintelui raionului, primărie şi preturile municipiului 

Chişinău, direcţii, secţii şi alte subdiviziuni). Sesizarea a fost însoţită de acte confirmative care 

atestau faptul că domnul Culev Anatolii, fiind consilier, ocupa simultan funcţia de jurist în 

Primăria oraşului Ceadîr-Lunga în baza contractului individual de muncă nr.12 din 1 martie 

2013. 

La 21 octombrie 2013 domnul Culev Anatolii a depus la Comisia Electorală Centrală o 

cerere prealabilă, însoţită de documente, prin care solicită anularea în totalitate a hotărîrii CEC 

nr. 2193, invocînd prevederile hotărîrii Curţii Constituţionale nr. 19 din 16 iulie 2013, pentru 

controlul constituţionalităţii unor prevederi ale art. 7 din Legea 768-XIV din 2 februarie 2000 

privind statutul alesului local, în redacţia Legii nr. 168 din 11 iulie 2012. În cerere domnul Culev 

Anatolii spune că despre incompatibilitatea funcţiei nu a fost înştiinţat şi nimeni nu i-a solicitat 

opinia. 

Examinînd cererea prealabilă şi materialele anexate, Comisia menţionează următoarele. 

Domnul Culev Anatolii, deţinînd mandatul de consilier în Consiliul orăşenesc Ceadîr-

Lunga, UTA Găgăuzia, a fost angajat prin cumul în calitate de jurist în cadrul Primăriei pentru 

perioada 20.04.-31.12.2012 prin decizia primarului nr. 31-p din 20.04.2012. Totodată, părţile au 

încheiat Contractul individual de muncă nr. 11  pe o durată determinată. Ulterior, termenul 

contractului şi cuantumul remunerării au fost modificate prin 3 acorduri suplimentare: nr. 1 din 

28.12.2012, încheiat pe perioada 01.01.-28.02.2013, nr. 2 din 01.03.2013 prin care a fost 

prelungit termenul contractului pînă la 31.03.2013 şi nr. 3 durata căruia este 01.04.-31.12.2013. 

Totodată, la 1 martie 2013, părţile au încheiat un alt contract individual de muncă nr.12 pe 

perioada 01.03.-31.03.2013, fiind stabilită şi clauza de retribuire a muncii. Iar începînd cu 1 

aprilie 2013, conform dispoziţiei primarului oraşului Ceadîr-Lunga, domnul Culev Anatolii 

îndeplineşte obligaţiunile funcţiei de jurist al primăriei, pe durata concediului medical al 

funcţionarului permanent. 

În urma celor menţionate se reţine că raporturile juridice între părţi au apărut încă din 2012 

şi cu toate că prevederile privind incompatibilităţile aleşilor locali au intrat în vigoare în luna 

septembrie 2012, părţile nu au încetat raporturile de muncă, ba din contra au semnat acorduri 

suplimentare. La fel, a fost ignorată şi prevederea alin. (1) al art. 8 al Legii 768/2000, conform 

căreia legiuitorul pune în sarcina consilierului  obligativitatea de a înlătura starea de  

incompatibilitate în termen de 30 de zile din momentul apariţiei acesteia. 

Referinţa domnului Culev Anatolii la faptul că nu a fost înştiinţat  despre 

incompatibilitatea funcţiei şi nimeni nu i-a solicitat opinia nu poate fi reţinută, deoarece legislaţia 

în vigoare nu prevede în acest sens o procedură prealabilă, bazîndu-se pe buna credinţă a alesului 

local. 

Cît priveşte trimiterea făcută de domnul Culev Anatolii la  hotărîrea nr. 19 a Curţii 

Constituţionale din 16 iulie 2013, atragem atenţia că la punctul 2 din hotărîrea sa Curtea a 

recunoscut constituţionale sintagma „de angajat în subdiviziunile autorităţilor administraţiei 

publice locale …” de la lit.c) şi prevederile literei d) a art.7 alin. (l) din Legea nr. 768-XIV din 2 
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februarie 2000 privind statutul alesului local, în redacţia Legii nr.168 din 11 iulie 2012, astfel 

cum au fost interpretate prin Legea nr.263 din 16 noiembrie 2012, în măsura în care acestea nu 

se aplică aleşilor locali, care și-au obținut mandatul în urma alegerilor locale desfășurate pînă la 

data intrării în vigoare a Legii nr.168 din 11 iulie 2012 pentru modificarea Legii nr.768 -XIV din 

2 februarie 2000 privind statutul alesului local – 14 septembrie 2012, precum și candidaților 

supleanți, prin aceasta explicînd modalitatea de punere în aplicare în timp a modificărilor operate 

în legea sus-menţionată şi că ele nu sînt aplicabile situaţiilor de incompatibilitate apărute pînă la 

intrarea în vigoare a modificărilor. 

Prin urmare, la momentul încheierii acordurilor suplimentare între acest consilier şi primar, 

încheierii contractului nr. 12, inclusiv la data emiterii dispoziţiei primarului – 01 aprilie 2013, în 

temeiul căreia a intrat în exercitarea funcţiei de jurist al Primăriei, care are statut de funcţie 

publică (incompatibilă conform legii), Legea nr.168 din 11 iulie 2012 pentru modificarea Legii 

nr.768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local era în vigoare şi, respectiv, 

opozabilă consilierului în cauză. 

Avînd în vedere cele expuse şi în conformitate cu prevederile art.18 din Codul electoral nr. 

1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 
 

1. Se respinge cererea prealabilă nr. CEC-9/264 din 21 octombrie 2013 depusă de domnul 

Culev Anatolii. 

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”. 
 

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat. 

Preşedintele de şedinţă I.Ciocan  – a solicitat să se înainteze întrebări şi propuneri la proiect. 
 

AU LUAT CUVÎNTUL : 

Dl I.Ciocan – a întrebat dacă pe marginea acestei chestiuni au fost formulate careva propuneri 

din partea membrilor Comisiei. 

Dl A.Volentir – a răspuns că nu au fost înaintate propuneri la proiect. 

Dna S.Guțu – a întrebat cînd a parvenit cererea prealabilă la Comisie. La fel, s-a referit la 

angajarea prin cumul de funcții a consilierului. A solicitat raportorului să explice situația 

consilierului Culev Anatolii care este angajat prin dispoziția primarului pe o perioadă 

determinată în funcția de jurist al primăriei. 

Dl A.Volentir – a răspuns că  cererea prealabilă a fost depusă la CEC la 21 octombrie 2013. Este 

vorba despre două contracte de muncă, primul din  data de 20 aprilie 2012- 31 decembrie 2012, 

ulterior a fost prelungit prin acorduri adiționale  pînă la 31 decembrie 2013.  

Dl Șt.Urîtu – a întrebat raportorul dacă nu consideră această situație o acțiune frauduloasă. 

Dl A.Volentir – a constatat că este o situație de incompatibilitate a funcției de angajat al 

primăriei cu calitatea de consilier local. 
 

Preşedintele de şedinţă I.Ciocan  – a solicitat să se înainteze propuneri la proiect. 

 
  

AU LUAT CUVÎNTUL : 

Dl A.Simionov – a propus de a admite cererea prealabilă și de a da curs solitării persoanei în 

cauză, pornind de la hotărîrea Curții Constituționale. 

Dl A.Volentir – a răspuns că această propunere este diametral opusă conceptului proiectului 

prezentat, conform procedurii această propunere nu se supune votului. 

Dl Șt.Urîtu – a propus de a formula o adresare la CNI pentru a verifica situația creată. 

Dl A.Volentir – a precizat că în acest caz este necesar de a consulta legislația pentru a vedea dacă 

este temei de adresare. 
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Preşedintele de şedinţă a supus votului propunerea de aprobare a proiectului. 
 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____5____, Contra ____1_____, S-au abţinut ___0___. 
 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2295 a fost aprobată cu votul majorității  membrilor prezenţi în şedinţă. 

  

9. S-A AUDIAT: 

Raportorul Andrei Volentir – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

cererea prealabilă  nr.CEC-9/266 din 30 octombrie 2013 depusă de domnul Tentiuc Victor”: 

Raportorul A.Volentir a amintit membrilor că aceast proiect a fost examinat în ședința 

trecută însă nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi adoptat. A reiterat că nu au fost 

înaintate alte propuneri pe marginea proiectului deaceea va prezinta același proiect de hotărîre. 

„ La  1 octombrie 2013 Comisia Electorală Centrală a adoptat hotărîrea nr. 2182 cu privire 

la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Ţarigrad, raionul Drochia, prin care a  

dispus ridicarea, în legătură cu incompatibilitatea funcţiei, mandatul consilierului Tentiuc Victor, 

ales pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova în Consiliul sătesc Ţarigrad. 

Hotărîrea a fost adoptată în urma sesizării Comisiei de către secretarul Consiliului privind starea 

de incompatibilitate a respectivului consilier, care este prevăzută la art. 7 alin. (1) lit. d) din 

Legea nr.768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local, conform căreia mandatul 

alesului local este incompatibil cu calitatea de şef, de şef adjunct (inclusiv interimatul acestor 

funcţii) în structurile subordonate autorităţilor publice locale (instituţii publice, servicii, 

întreprinderi municipale). Sesizarea a fost însoţită de acte confirmative care atestau faptul că 

domnul Tentiuc Victor, fiind consilier, ocupa simultan funcţia de director al Î.M. „Gospodăria 

Comunală din satul Ţarigrad, raionul Drochia” de la data de 20.03.2013. 

La 30 octombrie 2013 domnul Tentiuc Victor a  depus o cerere prealabilă, prin care solicită 

anularea în totalitate a hotărîrii CEC nr. 2182 şi recunoaşterea mandatului de consilier în 

Consiliul sătesc Ţarigrad, raionul Drochia, invocînd prevederile pct. 2 al hotărîrii Curţii 

Constituţionale nr. 19 din 16 iulie 2013 pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi ale 

art. 7 din Legea 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local, în redacţia Legii nr. 

168 din 11 iulie 2012.  

Urmare a examinării cererii prealabile Comisia menţionează următoarele. 

Domnul Tentiuc Victor exercită funcţia de director al ÎM „Gospodăria Comunală din satul 

Ţarigrad, raionul Drochia”, fiind angajat prin dispoziţia primarului nr. 03-1-17 din 20 martie 

2013. Legea nr. 168 din 11 iulie 2012 pentru modificarea Legii nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 

privind statutul alesului local a intrat în vigoare la 14 septembrie 2012. Astfel, Comisia reţine că 

ocuparea funcţiei a avut loc posterior intrării în vigoare a modificărilor la Legea nr. 768/2000 

care ţin de incompatibilităţile aleşilor locali, fiind în acelaşi timp ignorate şi prevederile 

imperative de a lichida incompatibilitatea în termen de 30 de zile din momentul apariţiei 

acesteia, conform alin. (1) al art. 8 al Legii nr. 768/2000. Cu referire la cererea de eliberare din 

funcţia de director, datată cu 2 august 2013, Comisia constată că depunerea cererii nu a fost 

precedată de adoptarea unei dispoziţii de eliberare din funcţie, iar în ce priveşte cererea de 

demisie din 17 octombrie 2013, aceasta a fost depusă tardiv, şi anume după adoptarea hotărîrii 

CEC.  

Referitor la argumentul formulat de domnul Tentiuc Victor precum că odată cu adoptarea 

hotărîrii nr. 19 a Curţii Constituţionale din 16 iulie 2013 au apărut circumstanţe legale ce ar servi 

drept temei de anulare a hotărîrii CEC nr. 2182, Comisia apreciază că, din contra, Curtea prin 

hotărîrea sa a recunoscut constituţionale sintagma „de angajat în subdiviziunile autorităţilor 

administraţiei publice locale …” de la lit.c) şi prevederile literei d) a art.7 alin. (l) din Legea nr. 
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768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local, în redacţia Legii nr.168 din 11 iulie 

2012, astfel cum au fost interpretate prin Legea nr.263 din 16 noiembrie 2012, în măsura în care 

acestea nu se aplică aleşilor locali, care și-au obținut mandatul în urma alegerilor locale 

desfășurate pînă la data intrării în vigoare a Legii nr.168 din 11 iulie 2012 pentru modificarea 

Legii nr.768 -XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local – 14 septembrie 2012, 

precum și candidaților supleanți, explicînd modalitatea de punere în aplicare în timp a 

modificărilor operate în legea sus-menţionată şi că acestea nu sînt aplicabile situaţiilor de 

incompatibilitate apărute pînă la intrarea în vigoare a modificărilor. 

Prin urmare, la momentul  ocupării funcţiei incompatibile cu calitatea de consilier, Legea 

nr.168 din 11 iulie 2012 pentru modificarea Legii nr.768 -XIV din 2 februarie 2000 privind 

statutul alesului local era în vigoare şi, respectiv, opozabilă acestui consilier. 

Avînd în vedere cele expuse şi în conformitate cu prevederile art.18 din Codul electoral nr. 

1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 

 

 1. Se respinge cererea prealabilă nr. CEC-9/226 din 30 octombrie 2013 depusă de domnul 

Tentiuc Victor. 

 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”. 

 

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat. 

Preşedintele de şedinţă I.Ciocan  – a solicitat să se înainteze întrebări pe marginea proiectului 

prezentat. 
 

AU LUAT CUVÎNTUL : 

Dl A.Simionov  – a întrebat dacă la setul de documente este anexat un document care ar 

confirma că dl Tentiuc Victor continuă să exercite funcția de director al Î.M. „Gospodăria 

Comunală din satul Ţarigrad, raionul Drochia”. 

Dl A.Volentir – a răspuns că este anexată copia cererii de eliberare din funcţia de director, datată 

cu 2 august 2013 și copia cererii de demisie din 17 octombrie 2013. A menționat că în perioada 

august- septembrie cererea nu a fost satisfăcută și consilierul a continuat să exercite funcția de 

director. 

Dl A.Simionov – a menționat că ar fi cazul de a solicita materiale doveditoare pentru că în cazul 

dat nu avem certitudinea că acest consilier continuă să exercite funcția de director. 

Dl A.Volentir – a amintit despre prevederile art.8 alin.2 care stipulează că în cazul în care 

consilierul nu respectă termenul de 30 de zile, Comisia decide ridicarea mandatului de consilier.  

 

Preşedintele de şedinţă I.Ciocan  – a oferit cuvîntul membrilor la rubrica Dezbateri. 

 

AU LUAT CUVÎNTUL : 

Dl I.Ciocan – a atras atenția asupra prevederilor din Codul Muncii Republicii Moldova, a 

termenului de 14 zile de la depunerea cererii de demisie de către angajat. Curgerea termenului 

menţionat începe din ziua imediat următoare zilei în care a fost înregistrată cererea. 

Dl A.Volentir – a expus o deducție logică a acestei situații: să presupunem că cetățeanul 

respectiv a depus cererea de demisie și ea nu a fost soluționată. Acesta, timp de 2 săptămîni, este 

obligat să activeze în funcție, iar dacă cererea în acest termen nu a fost soluționată atunci nu mai 

are obligația de a se prezenta la serviciu.   

Dl Șt.Urîtu – consideră că este necesar de a amîna examinarea acestui proiect de hotărîre pentru 

a clarifica situația și de a verifica dacă dl Tentiuc Victor nu s-a adresat cu o cerere în instanța 

judecată. 

 

Raportorul A.Volentir a totalizat proiectul de hotărîre. 
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Preşedintele de şedinţă I.Ciocan  – a solicitat membrilor să înainteze propuneri la proiect. 
 

AU LUAT CUVÎNTUL : 

Dl Șt. Urîtu – a propus amînarea acestui proiect pentru examinarea tuturor circumstanțelor. 

 

Preşedintele de şedinţă I.Ciocan a supus votului propunerea înaintată de dl Șt.Urîtu de amînare a 

examinării proiectului de hotărîre . 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____3____, Contra ____3_____, S-au abţinut ___0___. 
 

Propunerea înaintată nu a întrunit numărul necesar de voturi. 
 

Preşedintele de şedinţă a supus votului propunerea de aprobare a proiectului. 
 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____3____, Contra ____2_____, S-au abţinut ___1___. 

 

Propunerea de aprobare a proiectului  nu a întrunit numărul necesar de voturi. 

 

Raportorul A.Volentir – a solicitat ca acest proiect de hotărîre să fie transmis dlui vicepreședinte 

pentru examinarea cazului. 

Dl I.Ciocan – a acceptat propunerea. 

 

Președintele de ședință a constatat că ordinea de zi a fost epuizată 

 și a declarat ședința închisă. 
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