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           COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ 

           A REPUBLICII MOLDOVA 

 

 

 

 

PROCES-VERBAL nr. 110 

al şedinţei  

din 27.11.2012, ora 14.00       

        

Membri prezenţi: 9 

Membri absenţi: 0 

Statut şedinţă: deliberativă 

Preşedinte al şedinţei: dl Iurie Ciocan 

Secretar al şedinţei: dl Andrei Volentir 

 

 

La începutul şedinţei preşedintele de şedinţă a verificat cvorumul, a constatat prezenţa 

a 8 membri ai Comisiei, conform listei de înregistrare care se anexează la prezentul proces-

verbal, a declarat şedinţa deschisă publicului interesat şi a anunţat că şedinţa este 

deliberativă. 

Preşedintele de şedinţă a propus introducerea unei rubrici „Diverse” la ordinea de zi 

pentru a face cunoscute rezultatele turului al doilea de scrutin ale alegerilor locale noi din 25 

noiembrie 2012. Nu au fost înaintate alte propuneri de modificare sau completare a ordinii 

de zi. Preşedintele şedinţei a propus spre aprobare proiectul ordinii de zi cu rubrica 

„Diverse” anunţată şi examinarea subiectelor înscrise în aceasta. 

 

 

ORDINEA DE ZI: 

 

1. Cu privire la înaintarea propunerii de validare a mandatului de deputat în Parlamentul 

Republicii Moldova 

Raportor: Iurie Ciocan 

2. Cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea şi 

completarea unor acte legislative 

Raportor: Iurie Ciocan 

3. Cu privire la modificarea Anexei la Regulamentul privind finanţarea campaniilor electorale 

şi a partidelor politice 

Raportor: Andrei Volentir 

4. Cu privire la delegarea preşedintelui Comisiei Electorale Centrale Iurie Ciocan la Sankt-

Petersburg, Federaţia Rusă 

Raportor: Andrei Volentir 

5. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ciorescu, municipiul 

Chişinău 
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Raportor: Ştefan Urîtu 

6. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Mereni, raionul Anenii 

Noi 

Raportor: Alexandru Simionov 

7. Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Briceni 

Raportor: Vasile Gafton 

8. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orăşenesc Briceni, raionul 

Briceni 

Raportor: Vasile Gafton 

9. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Colibaşi, raionul Cahul 

Raportor: Eduard Răducan 

10. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Doina, raionul Cahul 

Raportor: Eduard Răducan 

11. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Lopăţica, raionul Cahul 

Raportor: Eduard Răducan 

12. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Haragîş, raionul 

Cantemir 

Raportor: Eduard Răducan 

13. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Sadîc, raionul 

Cantemir 

Raportor: Eduard Răducan 

14. Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Hogineşti, raionul 

Călăraşi 

Raportor: Ştefan Creangă 

15. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Nişcani, raionul Călăraşi 

Raportor: Ştefan Creangă 

16. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Peticeni, raionul 

Călăraşi 

Raportor: Ştefan Creangă 

17. Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Pituşca, raionul 

Călăraşi 

Raportor: Ştefan Creangă 

18. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Pîrjolteni, raionul 

Călăraşi 

Raportor: Ştefan Creangă  

19. Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Săseni, raionul 

Călăraşi 

Raportor: Ştefan Creangă 

20. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ţibirica, raionul 

Călăraşi 

Raportor: Ştefan Creangă 

21. Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Vărzăreştii Noi, 

raionul Călăraşi 

Raportor: Ştefan Creangă 
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22. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Ciucur-Mingir, raionul 

Cimişlia 

Raportor: Eduard Răducan 

23. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Satul Nou, raionul 

Cimişlia 

Raportor: Eduard Răducan 

24. Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier in Consiliul sătesc Suric, raionul Cimişlia 

Raportor: Eduard Răducan 

25. Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Edineţ 

Raportor: Vasile Gafton 

26. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Rotunda, raionul 

Edineţ 

Raportor: Vasile Gafton 

27. Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Domulgeni, raionul 

Floreşti 

Raportor: Andrei Volentir 

28. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Prajila, raionul 

Floreşti 

Raportor: Andrei Volentir 

29. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Mireşti, raionul 

Hînceşti 

Raportor: Eduard Răducan 

30. Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Costeşti, raionul 

Ialoveni 

Raportor: Eduard Răducan 

31. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Mileşti, raionul 

Nisporeni 

Raportor: Ştefan Creangă 

32. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Mateuţi, raionul Rezina 

Raportor: Ştefan Creangă 

33. Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Horodişte, raionul 

Rîşcani 

Raportor: Vasile Gafton 

34. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Roşcani, raionul 

Străşeni 

Raportor: Svetlana Guţu 

35. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Dobruşa, raionul 

Şoldăneşti 

Raportor: Vadim Moţarschi 

36. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orăşenesc Ştefan Vodă, raionul 

Ştefan Vodă 

Raportor: Alexandru Simionov 

37. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Rădenii Vechi, raionul 

Ungheni 
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Raportor: Alexandru Simionov 

38. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Valea Mare, raionul 

Ungheni 

Raportor: Alexandru Simionov 

39. Diverse: Rezultatele turului al doilea de scrutin ale alegerilor locale noi din 25 noiembrie 

2012 

Raportor: Iurie Ciocan 

 

  

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____8____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0_____ 

 

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

 

Preşedintele 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 

înaintarea propunerii de validare a mandatului de deputat în Parlamentul Republicii 

Moldova”: 

“Prin Hotărîrea nr. 264 din 16 noiembrie 2012, Parlamentul Republicii Moldova  a 

luat act de cererea de demisie a deputatului Nemerenco Valeriu, ales din partea Partidului 

Liberal şi a declarat vacant un mandat de deputat care aparţine acestui partid.  

La 19 noiembrie 2012 domnul Apostol Ion, candidat supleant pe lista Partidului 

Liberal, a prezentat la Comisia Electorală Centrală demersul, prin care refuză mandatul de 

deputat în Parlament. 

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

următorul mandat de deputat îi revine domnului Arhire Anatolie, candidat supleant pe lista 

Partidului Liberal, confirmată prin hotărîrea Curţii Constituţionale nr. 31 din 24 decembrie 

2010. 

În temeiul art. 18, 22 lit. t) şi art. 88 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 ia act de vacanţa unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, 

atribuit Partidului Liberal. 

           2. Se propune Curţii Constituţionale de a valida mandatul de deputat în Parlamentul 

Republicii Moldova domnului Arhire Anatolie, a. n. 1956, domiciliat în or. Ungheni, 

inginer, candidat supleant 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”.  

 

Dl Eduard Răducan a intrat în sala de şedinţe (membri prezenţi – 9). 

 

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat. 
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REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____9____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1522 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei.  

 

2. S-A AUDIAT: 

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

aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte 

legislative” şi a menţionat că proiectul de lege prezentat spre avizare se referă la 

redistribuirea competenţelor între instanţele judecătoreşti: 

“În temeiul scrisorii nr. 03/8993 din 05 noiembrie 2012 a Ministerului Justiţiei, prin 

care se solicită Comisiei Electorale Centrale expunerea sugestiilor şi obiecţiilor asupra 

proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, elaborat în 

vederea ajustării cadrului normativ la prevederile Legii nr. 155 din 5 iulie 2012 pentru 

modificarea şi completarea Codului de procedură civilă al Republicii Moldova, şi în 

conformitate cu prevederile art.18 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, 

art. 21 din Legea nr. 780-XV din  27 decembrie 2001 privind actele legislative, Comisia 

Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 

1. Se aprobă Avizul asupra proiectului de lege pentru modificarea şi completarea 

unor acte legislative, conform anexei. 

2. Prezenta hotărîre se remite Ministerului Justiţiei, conform solicitării. 

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.   

Aprobat 

prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale  

          nr.____ din 27 noiembrie 2012 

 

Avizul asupra proiectului de lege 

pentru modificarea şi completarea unor acte legislative 

 

În urma examinării proiectului de lege cu privire la modificarea şi completarea unor 

acte legislative, transmis pentru expunerea avizului asupra acestuia, comunicăm 

următoarele. 

La Art. I: Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 1997, nr. 81, art. 667), cu modificările şi completările ulterioare, se 

modifică după cum urmează: 

1. Articolul 20, alineatul (4) va avea următorul cuprins: 

„(4) În condiţiile alineatelor (2) şi (3), materialele privind demiterea se înaintează 

judecătoriei din raza teritorială a Comisiei Electorale Centrale, de către organele care au 

desemnat persoanele respective în componenţa Comisiei, sau de către cel puţin 5 membri ai 

acesteia”.  

4. La articolul 68, alineatele (6) şi (7) vor avea următorul cuprins: 
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„(6) Hotărîrea instanţei de contencios administrativ poate fi atacată cu apel în termen 

de 3 zile de la pronunţare. Curţile de apel judecă apelurile declarate împotriva hotărîrilor 

pronunţate de judecătorii în termen de 3 zile de la primirea dosarului. 

(7) Decizia instanţei de apel poate fi atacată cu recurs în termen de 3 zile. Recursul se 

examinează în acelaşi termen ca şi apelul.” 

5. Articolul 197 alineatul (1), ultima propoziţie se exclude. 

La Art. VIII: Legea nr. 294-XVI din 21 decembrie 2007 privind partidele politice 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 42-44, art. 119), cu modificările 

ulterioare, se modifică după cum urmează: 

3. Articolul 22: 

la alineatul (1) litera c), alineatul (2) litera b), alineatele (3) şi (4), sintagma „Curţii 

de Apel Chişinău” se înlocuieşte cu sintagma „instanţei de judecată”; 

la alineatul (2), sintagma „Curţii de Apel Chişinău” se înlocuieşte cu sintagma 

„judecătoriei din raza teritorială a acestuia”. 

4. La articolul 29 alineatul (2), sintagma „Curţii de Apel Chişinău” se înlocuieşte cu 

sintagma „judecătoriei din raza teritorială a Comisiei Electorale Centrale”. 

Punctul 4 devine punctul 5. 

5. La articolul 31 alineatul (3), în prima propoziţie sintagma „Curţii Supreme de 

Justiţie” se înlocuieşte cu sintagma „judecătoriei din raza teritorială a acesteia”, în 

continuare după text. 

În rest proiectul se susţine”. 

 

În cadrul discuţiilor şi înaintării propunerilor la proiectul prezentat AU LUAT CUVÎNTUL: 

 

A. Simionov – a menţionat că la art. 31 (3) din Legea privind partidele politice nr. 294/2007 

se stabileşte că anularea înregistrării partidului politic în calitate de concurent electoral se 

face în baza hotărîrii Curţii Supreme de Justiţie şi a pus întrebarea: în actuala redacţie ar 

însemna aceasta că partidul poate fi exclus din cursa electorală prin hotărîre a instanţei 

judecătoreşti de sector?  

I. Ciocan – a explicat că de la 1 decembrie intră în vigoare reforma organelor judiciare cu 

privire la redistribuirea competenţelor între acestea, conform căreia Curţii Supreme de 

Justiţie îi revine controlul legalităţii acţiunilor organelor judecătoreşti, iar fondul 

chestiunilor va fi soluţionat de organele ierarhic inferioare şi de Curţile de Apel. Prin 

actuala propunere se aduc în concordanţă celelalte acte legislative. 

A. Simionov – referindu-se la dispoziţia art. 20 (4) CE în redacţie nouă, a propus excluderea 

acestei prevederi, întrucît consideră că este un mecanism prin care se încalcă principiile 

inamovibilităţii şi stabilităţii în funcţie ale membrilor CEC. 

I. Ciocan – a subliniat că Ministerul Justiţiei nu propune o normă nouă, ci redistribuirea 

competenţelor, astfel încît litigiile privind demiterea membrilor CEC să fie judecate de 

judecătoria de sector, şi nu de Curtea Supremă de Justiţie. Lipsa acestei norme ar diminua 

disciplina membrilor. 

V. Moţarschi – a relevat că în redacţia actuală a CE în art. 20 (4) nu se cere ca materialele 

privind demiterea membrilor CEC să fie înaintate de un anumit număr de membri ai CEC, şi 

anume de 5 membri, cum se propune în proiect, şi a conchis că se limitează dreptul, de 
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exemplu, al 3 sau 4 membri să înainteze o astfel de propunere (de demitere a membrilor 

CEC).  

I. Ciocan – a subliniat că orice hotărîre CEC se adoptă de majoritatea membrilor CEC, iar 

majoritatea sînt 5 membri, deci, din contra, se respectă principiul stabilităţii în funcţie a 

membrilor CEC. Nu este nici o contradicţie, CEC iniţiază o procedură care e rezolvată de 

instanţa judecătorească, deja de sector, şi nu de Curtea Supremă de Justiţie. 

V. Moţarschi – a propus reformularea propunerii de modificare a art. 20 (4) de la punctul 1 

din aviz, şi anume să se înlocuiască cuvintele „sau de către cel puţin 5 membri ai 

acesteia” cu cuvintele: „sau de către Comisia Electorală Centrală prin adoptarea unei 

hotărîri”. 

I. Ciocan – a acceptat propunerea. 

A. Volentir – a propus ajustarea art. 65 CE prin excluderea organului electoral ierarhic 

superior din examinarea contestaţiilor, considerînd că, în caz contrar, concurentul va trebui 

să parcurgă 5-6 instanţe pentru soluţionarea cererii, şi anume a propus omiterea de la art. 65 

alin. (1) a textului „Depunerea cererii în instanţa de judecată trebuie precedată de 

contestarea prealabilă în organul electoral ierarhic superior organului al cărui act se 

contestă”, deoarece, în opinia sa, contestatarul pierde timp, în loc să se adreseze judecătoriei 

de sector, el aşteaptă examinarea în cadrul organelor electorale. 

I. Ciocan – a explicat că prin actuala normă se oferă dreptul instituţiei, adică CEC, de a 

examina contestaţiile pe interior în CEC, avîndu-se în vedere că organele electorale 

inferioare ar putea examina contestaţiile fără a avea profesionalismul necesar. Procedura 

trebuie păstrată, ca sistemul să se protejeze din interior. Există o practică deja cunoscută 

conform căreia acţiunile organului electoral teritorial pot fi contestate în judecătoria 

teritorială, adică în circumscripţia unde au fost semnalate nereguli. 

 

Raportorul a propus aprobarea proiectului împreună cu redacţia formulată a punctului 1  din 

aviz.  

Preşedintele de şedinţă a supus votului propunerea de aprobare a proiectului de hotărîre cu 

textul reformulat al punctului 1 din aviz. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____8____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___1____. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului cu textul în redacţie nouă a punctului 1 din aviz:  

“H O T Ă R Î R E 

privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege  

pentru modificarea şi completarea unor acte legislative 

În temeiul scrisorii nr. 03/8993 din 05 noiembrie 2012 a Ministerului Justiţiei, prin 

care se solicită Comisiei Electorale Centrale expunerea sugestiilor şi obiecţiilor asupra 

proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, elaborat în 

vederea ajustării cadrului normativ la prevederile Legii nr. 155 din 5 iulie 2012 pentru 

modificarea şi completarea Codului de procedură civilă al Republicii Moldova, şi în 

conformitate cu prevederile art.18 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, 



8/40 

 

art. 21 din Legea nr. 780-XV din  27 decembrie 2001 privind actele legislative, Comisia 

Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 

1. Se aprobă Avizul asupra proiectului de lege pentru modificarea şi completarea 

unor acte legislative, conform anexei. 

2. Prezenta hotărîre se remite Ministerului Justiţiei, conform solicitării. 

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. 

 

Aprobat 

prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale  

          nr. 1523 din 27 noiembrie 2012 

 

Avizul asupra proiectului de lege 

pentru modificarea şi completarea unor acte legislative 

În urma examinării proiectului de lege cu privire la modificarea şi completarea unor 

acte legislative, transmis pentru expunerea avizului asupra acestuia, comunicăm 

următoarele. 

La Art. I: Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 1997, nr. 81, art. 667), cu modificările şi completările ulterioare, se 

modifică după cum urmează: 

1. La articolul 20, alineatul (4) va avea următorul cuprins: 

„(4) În condiţiile alineatelor (2) şi (3), materialele privind demiterea se înaintează 

judecătoriei din raza teritorială a Comisiei Electorale Centrale, de către organele care au 

desemnat persoanele respective în componenţa Comisiei, sau de către Comisia Electorală 

Centrală prin adoptarea unei hotărîri”.  

4. La articolul 68, alineatele (6) şi (7) vor avea următorul cuprins: 

„(6) Hotărîrea instanţei de contencios administrativ poate fi atacată cu apel în termen 

de 3 zile de la pronunţare. Curţile de apel judecă apelurile declarate împotriva hotărîrilor 

pronunţate de judecătorii în termen de 3 zile de la primirea dosarului. 

(7) Decizia instanţei de apel poate fi atacată cu recurs în termen de 3 zile. Recursul se 

examinează în acelaşi termen ca şi apelul”. 

5. La articolul 197 alineatul (1), ultima propoziţie se exclude. 

La Art. VIII: Legea nr. 294-XVI din 21 decembrie 2007 privind partidele politice 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 42-44, art. 119), cu modificările 

ulterioare, se modifică după cum urmează: 

3. Articolul 22: 

la alineatul (1) litera c), alineatul (2) litera b), alineatele (3) şi (4), sintagma „Curţii 

de Apel Chişinău” se înlocuieşte cu sintagma „instanţei de judecată”; 

la alineatul (2), sintagma „Curţii de Apel Chişinău” se înlocuieşte cu sintagma 

„judecătoriei din raza teritorială a acestuia”. 

4. La articolul 29 alineatul (2), sintagma „Curţii de Apel Chişinău” se înlocuieşte cu 

sintagma „judecătoriei din raza teritorială a Comisiei Electorale Centrale”. 

Punctul 4 devine punctul 5. 
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5. La articolul 31 alineatul (3), în prima propoziţie sintagma „Curţii Supreme de 

Justiţie” se înlocuieşte cu sintagma „judecătoriei din raza teritorială a acesteia”, în 

continuare după text.  

În rest proiectul se susţine”. 

 

Hotărîrea nr. 1523 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei.  

 

Preşedintele de şedinţă a propus reprezentanţilor partidelor care s-au înfăţişat în şedinţă să 

se înregistreze la secretariat. 

 

3. S-A AUDIAT: 

Raportorul Andrei Volentir a menţionat că pînă a examina proiectul de hotărîre „Cu 

privire la modificarea Anexei la Regulamentul privind finanţarea campaniilor electorale şi a 

partidelor politice” aduce la cunoştinţă ce acţiuni premergătoare s-au întreprins: CEC s-a 

condus de Legea cu privire la transparenţa în procesul decizional, a anunţat publicul 

interesat despre intenţia sa de a adopta un astfel de act, a invitat reprezentanţi din partea 

tuturor partidelor înregistrate la Ministerul Justiţiei, la sediul CEC a avut loc o întîlnire 

acum 10 zile cu mai mulţi reprezentanţi ai partidelor politice şi ai societăţii civile, a oferit 

posibilitatea tuturor subiecţilor de drept de a veni cu propuneri de amendare a proiectului de 

hotărîre propus spre examinare în şedinţă. Urmare a tuturor propunerilor parvenite, CEC a 

sintetizat aceste propuneri sub forma unui proiect de hotărîre pe care raportorul îl prezintă în 

şedinţă şi propune să fie aprobat. Este vorba de un nou formular al raportului financiar pe 

care îl prezintă concurenţii o dată la 2 săptămîni şi pe care ei trebuie să îl completeze şi în 

format electronic.     

 

Raportorul a relatat că raportul financiar în redacţia propusă are scopul de a facilita munca 

trezorierilor partidelor şi este mult mai detaliat. Formularul este alcătuit din 4 

compartimente: primul cuprinde datele generale ale concurentului, denumirea, datele 

bancare; al doilea – rulajul fluxului financiar pe parcursul campaniei electorale a 

concurentului care se raportează bisăptămînal în decursul a cel mult 4 cicluri, compartiment 

ce conţine 4 secţiuni, şi anume: prima secţiune – soldul mijloacelor băneşti la începutul 

perioadei de raportare; a doua secţiune – încasările băneşti (veniturile) în perioada de 

raportare; a treia secţiune – cheltuielile (plăţile în perioada de gestiune); a patra secţiune – 

soldul mijloacelor la sfîrşitul perioadei de raportare; al treilea compartiment – veniturile, 

cîte o filă din documentul Excel pentru fiecare două săptămîni, şi al patrulea compartiment 

– cheltuielile pentru 4 cicluri bisăptămînale ale perioadei de raportare. 

 

Preşedintele de şedinţă a propus să-i fie adresate întrebări raportorului. 

 

În cadrul discuţiilor şi înaintării propunerilor la proiectul prezentat AU LUAT CUVÎNTUL: 

Şt. Urîtu – a propus înlocuirea termenului „reclamă” de la punctul 3.6 cu termenul 

„publicitate”, cu atît mai mult că în subpunctele respective se utilizează termenul 

„publicitate”. 
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A. Simionov – s-a referit la conţinutul raportului financiar, menţionînd că Regulamentul la 

pct. 7 prevede ce conţine raportul financiar şi consideră că formularul raportului nu trebuie 

să fie atît de detaliat. De exemplu, în formular se prevede a se indica locul de muncă al 

deponentului, pe cînd la publicarea raportului de către CEC aceste date nu se afişează, şi se 

întreabă care este sensul? 

I. Ciocan – a menţionat că organele competente de control au acces la plenitudinea datelor, 

inclusiv la datele cu caracter personal. CEC publică informaţia cu limitarea datelor conform 

Legii nr. 133/2011 privind protecţia datelor cu caracter personal. Anume locul de muncă 

este sursa de venit a cetăţeanului şi indicarea locului de muncă este o practică internaţională, 

avînd menirea de a combate înţelegerile corporative. În SUA donatorii indică locul de 

muncă. A propus să se discute conţinutul formularului, şi nu modul de publicare. 

M. Boico, reprezentant PCRM (a vorbit în limba rusă, în procesul-verbal conţinutul luării de 

cuvînt este redat în traducere) – raportul este foarte lărgit şi nu este necesară detalierea pe 

puncte, de exemplu în cazul locaţiunii încăperilor nu este necesar să fie indicat cît s-a 

cheltuit pentru energie electrică, termică, ventilaţie etc., deoarece locatorul solicită suma 

totală pentru locaţiune, fără a specifica sumele pe rubrici. De asemenea, nu este necesar de a 

indica locul de muncă, deoarece, în primul rînd, oamenii se tem de persecuţii la locul de 

muncă şi, în al doilea rînd, cetăţeanul poate face donaţii şi din alte surse, ca de exemplu ale 

rudelor. Nu este necesar să fie indicat venitul salariatului din cadrul stafului central al 

partidului şi al celui teritorial. La fel, referitor la cheltuielile de transport, simpatizanţii pot 

oferi gratis transportul lor. Partidul nu plăteşte pentru acest transport. 

I. Ciocan – a explicat că aceste contracte de locaţiune pot fi de scurtă şi de lungă durată. În 

primul caz se indică suma totală, iar dacă locaţiunea este, de exemplu de 2 luni, atunci se 

indică şi cheltuielile de întreţinere. Dacă va fi indicată suma totală şi va fi prezentată 

factura, acest lucru nu va fi calificat drept încălcare. Dacă partidul suportă aceste cheltuieli, 

acesta trebuie să le raporteze. Locul de muncă al donatorului persoană fizică trebuie indicat, 

deoarece s-ar putea ca la locul de muncă patronul să ofere vreo primă, iar salariaţii să o 

doneze, astfel în spate ascunzîndu-se donatorul general, directorul sau patronul firmei. 

Salariile angajaţilor din stafuri în perioada electorală se plătesc din fondul electoral, şi nu 

din contul partidului. Mijlocul de transport poate fi oferit gratis, dar cheltuielile pentru 

combustibil trebuie raportate. Contabililor de la partide li se vor oferi cursuri de instruire 

pentru a cunoaşte mai bine modul de completare a raportului financiar. 

M. Boico – referindu-se din nou la salariile angajaţilor stafurilor centrale şi regionale şi 

menţionînd că aceştia în campania electorală primesc salariu din contul partidului, şi nu al 

cheltuielilor pentru campania electorală, a întrebat dacă se va considera ca greşeală 

neindicarea de către partid a salariului acestor persoane drept cheltuieli pentru campania 

electorală.  

I. Ciocan – a precizat că aceste fapte vor fi calificate drept greşeală. Conform legii, toate 

cheltuielile pentru campania electorală se efectuează dintr-un singur fond electoral al 

partidului şi aceste salarii trebuie reflectate în raport. Partidul transferă bani din contul său 

în contul fondului electoral şi de acolo achită salariile. 

 

Dezbateri: 
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A. Volentir – a menţionat că vor fi elaborate ghiduri şi organizate training-uri pentru 

contabili şi a propus aprobarea proiectului prezentat. 

A. Simionov – a solicitat explicaţii privind modul de raportare la fisc a cheltuielilor pentru 

salariile angajaţilor stafurilor. A propus să fie exclusă din raport prevederea privind 

raportarea (salariilor personalului) stafului permanent al partidului. 

Şt. Urîtu – a propus includerea unei rubrici „şi altele”, pentru a echivala şi cuantifica 

valoarea serviciilor oferite ca voluntariat. 

Şt. Creangă – a menţionat că acest raport va servi drept suport pentru transparentizarea 

cheltuielilor în campaniile electorale, întrucît adesea în teritoriu lucrează persoane ca 

voluntari, dar în realitate sînt salarizaţi din contul partidului concurent electoral. 

V. Moţarschi – a menţionat că la  pct. 3.4 din formular nu sînt delimitate clar cheltuielile 

(remunerarea) pentru staful central, de exemplu atunci cînd au loc alegeri locale. 

I.Ciocan – a explicat că în cadrul alegerilor noi se indică cheltuieli zero, dacă acestea nu au 

avut loc, şi invers şi a dat asigurări că vor fi elaborate ghiduri şi programe de training pînă 

în mai 2013. 

 

A. Volentir s-a referit la cele 2 propuneri: prima, înaintată de A. Simionov, de a exclude 

prevederea ce ţine de remunerarea stafului permanent central, nu o susţine şi a doua, ce ţine 

de cuantificarea valorii bunurilor materiale luate în folosinţă, a menţionat că ea este 

prevăzută în anexa la raport. 

 

Preşedintele de şedinţă a supus votului: 

1) propunerea înaintată de A. Simionov: „la pct. 3.4 de a exclude subpct. 3.4.1 (remunerarea 

personalului din staful electoral central) şi 3.4.2 (remunerarea personalului din staful 

electoral local)”. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____3____,  Contra ____5_____, S-au abţinut ___1____. 

 

2) propunerea înaintată de Şt. Urîtu: „Titlul anexei „Lista bunurilor luate în gestiune cu titlu 

gratuit pe perioada campaniei electorale” să fie expus în următoarea redacţie: „Lista 

bunurilor şi serviciilor estimate în cost donate partidelor benevol, inclusiv în muncă de 

voluntariat”. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____2____,  Contra ____3_____, S-au abţinut ___4____. 

 

Preşedintele de şedinţă a anunţat că amendamentele la proiect nu au fost acceptate şi 

urmează să se supună votului proiectul în întregime. 

 

Raportorul a dat citire proiectului de hotărîre:  

   

“HOTĂRÎRE 
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pentru modificarea Anexei la Regulamentul privind finanţarea campaniilor electorale 

şi a partidelor politice 

În conformitate cu art. 18, 22 lit. c), 38 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 

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

1. Anexa la Regulamentul privind finanțarea campaniilor electorale și a partidelor 

politice, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 3336 din 16 iulie 2010, cu modificările şi 

completările ulterioare, se expune într-o nouă redacție (se anexează). 

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”. 

 

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

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____6____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___3____. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1524 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei. 

 

4. S-A AUDIAT: 

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

delegarea preşedintelui Comisiei Electorale Centrale Iurie Ciocan la Sankt-Petersburg, 

Federaţia Rusă”: 

“Acceptînd invitaţia Consiliului Adunării Interparlamentare a statelor-membre ale CSI 

de a participa la seminarul cu tema „Respectarea standardelor internaţionale în cadrul unor 

alegeri democratice: probleme  şi perspective”, care va avea loc pe data de 7 decembrie 

2012 la Sankt-Petersburg (Federaţia Rusă) şi în temeiul art. 18 din Codul electoral nr. 1381-

XIII din 21 noiembrie 1997, Regulamentul cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din 

Republica Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 10 din 5 

ianuarie 2012, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 

1. Se deleagă, pentru perioada 6-8 decembrie 2012, domnul Iurie Ciocan, preşedintele 

Comisiei Electorale Centrale, să participe la seminarul cu tema „Respectarea standardelor 

internaţionale în cadrul unor alegeri democratice: probleme  şi perspective”, care va avea 

loc pe data de 7 decembrie curent în oraşul Sankt-Petersburg (Federaţia Rusă). 

2. Domnul Iurie Ciocan se va deplasa la Sankt-Petersburg cu avionul pe ruta Chişinău 

– Moscova – Sankt-Petersburg – Moscova – Chişinău.            

3. Direcţia financiar-economică va achita cheltuielile de transport, cazare şi diurnă 

conform legislaţiei în vigoare. 

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”.   

 

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat. Preşedintele de şedinţă a supus votului 

propunerea de aprobare a proiectului. 
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REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____9____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0____. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1525 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei. 

 

Preşedintele de şedinţă Iurie Ciocan a informat că 3 persoane din cadrul CEC (1 membru 

CEC şi 2 din aparat) vor merge în România pentru observarea alegerilor parlamentare din 9 

decembrie curent, a căror deplasare va fi achitată din fondul PNUD Moldova.  

 

5. S-A AUDIAT: 

Raportorul Ştefan Urîtu a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ciorescu, municipiul Chişinău”: 

“Consiliul comunal Ciorescu, prin decizia nr. 8/4 din 5 noiembrie 2012, a ridicat, în 

legătură cu incompatibilitatea funcţiei, mandatul consilierului Bragari Nicolae, ales pe lista 

Partidului Liberal Democrat din Moldova. Astfel, a devenit vacant un mandat de consilier 

atribuit formaţiunii nominalizate.  

În conformitate cu documentele electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatul de consilier în Consiliul comunal Ciorescu îi revine candidatului 

supleant Cicalî Aliona de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, confirmată prin 

hotărîrea Judecătoriei Rîşcani din 9 iunie 2011.  

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

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

 1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ciorescu. 

 2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Ciorescu, municipiul 

Chişinău, candidatului supleant Cicalî Aliona de pe lista Partidului Liberal 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 a supus votului 

propunerea de aprobare a proiectului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____9____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0____. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1526 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei. 

 

6. S-A AUDIAT: 

Raportorul Alexandru Simionov a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire 

la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Mereni, raionul Anenii Noi”: 
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“Consiliul sătesc Mereni, prin decizia nr.10/17 din 20 octombrie 2012, a ridicat, în 

legătură cu incompatibilitatea funcţiei, mandatul consilierului Gnilenco Ion, ales pe lista 

Partidului Liberal Democrat din Moldova. Astfel, a devenit vacant un mandat de consilier 

atribuit formaţiunii nominalizate.  

         În conformitate cu documentele electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatul de consilier în Consiliul sătesc Mereni îi revine candidatului supleant 

Grosu Victor de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, confirmată prin 

hotărîrea Judecătoriei Anenii Noi din 15 iunie 2011.  

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

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

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

 2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Mereni, raionul Anenii Noi, 

candidatului supleant Grosu Victor de pe lista Partidului Liberal 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 a supus votului 

propunerea de aprobare a proiectului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____9____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0____. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1527 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei.  

 

7. S-A AUDIAT: 

Raportorul Vasile Gafton a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Briceni”: 

“Consiliul raional Briceni, prin deciziile nr. 8/8 şi 8/9 din 11 octombrie 2012, a ridicat, 

în legătură cu incompatibilitatea funcţiei, mandatele consilierilor Morari Iurie, ales pe lista 

Partidului Liberal Democrat din Moldova, şi Babiuc Aliona, aleasă pe lista Partidului 

Comuniştilor din Republica Moldova. Astfel, au devenit vacante două mandate de consilier 

atribuite formaţiunilor nominalizate.  

        În conformitate cu documentele electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatele de consilier în Consiliul raional Briceni le revin candidaţilor supleanţi 

Arapu Margarita de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova şi Gîncul Lilia de pe 

lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova. Listele candidaţilor supleanţi au fost 

confirmate prin hotărîrea Judecătoriei Briceni din 16 iunie 2011.         

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

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

        1. Se ia act de vacanţa a două mandate de consilier în Consiliul raional Briceni. 
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        2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul raional Briceni candidaţilor supleanţi 

Arapu Margarita de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova şi Gîncul Lilia 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”. 

 

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat. Preşedintele de şedinţă a supus votului 

propunerea de aprobare a proiectului. 

 

Dl A. Simionov a ieşit din sala de şedinţe (membri prezenţi – 8). 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____8____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0____. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1528 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei.  

 

8. S-A AUDIAT: 

Raportorul Vasile Gafton a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orăşenesc Briceni, raionul Briceni”: 

“Consiliul orăşenesc Briceni, prin decizia nr. 9/24 din 10 octombrie 2012, a ridicat, în 

legătură cu incompatibilitatea funcţiei, mandatul consilierului Eremenciuc Nicolai, ales pe 

lista Partidului Democrat din Moldova. Astfel, a devenit vacant un mandat de consilier 

atribuit formaţiunii nominalizate.  

         În conformitate cu documentele electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatul de consilier în Consiliul orăşenesc Briceni îi revine candidatului 

supleant Pop Ala de pe lista Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea 

Judecătoriei Briceni din 16 iunie 2011.  

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

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

          1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul orăşenesc Briceni. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul orăşenesc Briceni, raionul Briceni, 

candidatului supleant Pop Ala 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 a supus votului 

propunerea de aprobare a proiectului. 

 

Dl Şt. Urîtu a ieşit din sala de şedinţe (membri prezenţi – 7). 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____7____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0____. 



16/40 

 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1529 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei. 

 

9. S-A AUDIAT: 

Raportorul Eduard Răducan a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Colibaşi, raionul Cahul”: 

“Consiliul sătesc Colibaşi, prin decizia nr. 3. 13 din 7 mai 2012, a declarat vacant 

mandatul consilierului Hodinitu Ion, ales pe lista Partidului Liberal, în legătură cu decesul 

acestuia. Astfel, a devenit vacant un mandat de consilier atribuit formaţiunii nominalizate.  

În conformitate cu documentele electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatul de consilier în Consiliul sătesc Colibaşi îi revine candidatului supleant 

Ţarălungă Ilie de pe lista Partidului Liberal, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Cahul din 

20 aprilie 2012.  

Totodată, s-a constatat că, deşi decizia consiliului local a fost adoptată la data de 7 mai 

2012, materialele au parvenit la Comisia Electorală Centrală abia la 12 septembrie 2012, 

fiind depăşit termenul prevăzut de legislaţie.  

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

noiembrie 1997, 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 Colibaşi. 

 2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Colibaşi, raionul Cahul, 

candidatului supleant Ţarălungă Ilie de pe lista Partidului Liberal. 

           3. Se atenţionează secretarul Consiliului sătesc Colibaşi asupra necesităţii respectării 

termenelor stabilite de legislaţia în vigoare privind ţinerea lucrărilor de secretariat. 

  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”. 

  
Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat. Preşedintele de şedinţă a supus votului 

propunerea de aprobare a proiectului. 

 

Dl Şt. Urîtu a revenit în sala de şedinţe (membri prezenţi – 8). 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____8____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0____. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1530 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei. 

 

10. S-A AUDIAT: 

Raportorul Eduard Răducan a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Doina, raionul Cahul”: 
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“Consiliul comunal Doina, prin decizia nr. 10/03 din 22 octombrie 2012, a ridicat, la 

cerere, mandatul consilierului Larin Veaceslav, ales pe lista Partidului Comuniştilor din 

Republica Moldova. Astfel, a devenit vacant un mandat de consilier atribuit formaţiunii 

nominalizate.  

În conformitate cu documentele electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatul de consilier în Consiliul comunal Doina îi revine candidatului supleant 

Bişir Nicolai de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, confirmată prin 

hotărîrea Judecătoriei Cahul din 23 iunie 2011.  

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

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

1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul comunal Doina. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Doina, raionul Cahul, 

candidatului supleant Bişir Nicolai 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”. 

 

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. 1531 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei. 

 

11. S-A AUDIAT: 

Raportorul Eduard Răducan a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Lopăţica, raionul Cahul”: 

“Consiliul sătesc Lopăţica, prin decizia nr. 8/2 din 29 octombrie 2012, a ridicat, la 

cerere, mandatul consilierului Şchepesco Natalia, aleasă pe lista Partidului Comuniştilor din 

Republica Moldova. Astfel, a devenit vacant un mandat de consilier atribuit formaţiunii 

nominalizate.  

În conformitate cu documentele electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatul de consilier în Consiliul sătesc Lopăţica îi revine candidatului supleant 

Stratuţa Nicolai de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, confirmată prin 

hotărîrea Judecătoriei Cahul din 23 iunie 2011.  

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

noiembrie 1997, 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 Lopăţica. 

 2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Lopăţica, raionul Cahul, 

candidatului supleant Stratuţa Nicolai de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica 

Moldova. 
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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. 1532 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei. 

 

12. S-A AUDIAT: 

Raportorul Eduard Răducan a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

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

“Consiliul sătesc Haragîş, prin decizia nr. 07/04 din 28 octombrie 2012, a ridicat, în 

legătură cu incompatibilitatea funcţiei, mandatul consilierului Petrea Valentina, aleasă pe 

lista Partidului Liberal Democrat din Moldova. Astfel, a devenit vacant un mandat de 

consilier atribuit formaţiunii nominalizate.  

În conformitate cu documentele electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatul de consilier în Consiliul sătesc Haragîş îi revine candidatului supleant 

Jorovlea Elena de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, confirmată prin 

hotărîrea Judecătoriei Cantemir din 20 iunie 2011.  

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

noiembrie 1997, 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 Haragîş. 

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

candidatului supleant Jorovlea Elena de pe lista Partidului Liberal 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 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. 1533 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei. 

 

13. S-A AUDIAT: 



19/40 

 

Raportorul Eduard Răducan a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Sadîc, raionul Cantemir”: 

“Consiliul comunal Sadîc, prin decizia nr. 08/8 din 19 octombrie 2012, a declarat 

vacant mandatul consilierului Fonari Ion, ales pe lista Partidului Liberal Democrat din 

Moldova, în legătură cu decesul acestuia. Astfel, a devenit vacant un mandat de consilier 

atribuit formaţiunii nominalizate.  

În conformitate cu documentele electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatul de consilier în Consiliul comunal Sadîc îi revine candidatului supleant 

Marin Valeriu de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, confirmată prin 

hotărîrea Judecătoriei Cantemir din 20 iunie 2011.  

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

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

1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul comunal Sadîc. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Sadîc, raionul Cantemir, 

candidatului supleant Marin Valeriu de pe lista Partidului Liberal 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 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. 1534 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei. 

 

14. S-A AUDIAT: 

Raportorul Ştefan Creangă a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Hogineşti, raionul Călăraşi”: 

“Consiliul sătesc Hogineşti, prin decizia nr. 05/03 din 19 octombrie 2012, a ridicat, în 

legătură cu incompatibilitatea funcţiei, mandatele consilierilor Munteanu Valentina, aleasă 

pe lista Partidului Republican din Moldova, şi Breahnă Angela, aleasă pe lista Partidului 

Liberal. Astfel, au devenit vacante două mandate de consilier atribuite formaţiunilor 

nominalizate.  

În conformitate cu documentele electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatele de consilier în Consiliul sătesc Hogineşti le revin candidaţilor supleanţi 

Mocanu Petru de pe lista Partidului Republican din Moldova şi Cotruţă Dinu de pe lista 

Partidului Liberal. Listele candidaţilor supleanţi au fost confirmate prin hotărîrea 

Judecătoriei Călăraşi din 15 iunie 2011.  

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

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

 1. Se ia act de vacanţa a două mandate de consilier în Consiliul sătesc Hogineşti. 
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 2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul sătesc Hogineşti, raionul Călăraşi, 

candidaţilor supleanţi Mocanu Petru de pe lista Partidului Republican din Moldova şi 

Cotruţă Dinu 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. 1535 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei. 

 

15. S-A AUDIAT: 

Raportorul Ştefan Creangă a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Nişcani, raionul Călăraşi”: 

“Consiliul sătesc Nişcani, prin decizia nr. 08/04 din 12 octombrie 2012, a ridicat, în 

legătură cu incompatibilitatea funcţiei, mandatul consilierului Stratan Ludmila, aleasă pe 

lista Partidului Republican din Moldova. Astfel, a devenit vacant un mandat de consilier 

atribuit formaţiunii nominalizate.  

În conformitate cu documentele electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatul de consilier în Consiliul sătesc Nişcani îi revine candidatului supleant 

Arapan Vasile de pe lista Partidului Republican din Moldova, confirmată prin hotărîrea 

Judecătoriei Călăraşi din 15 iunie 2011.  

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

noiembrie 1997, 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 Nişcani.  

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Nişcani, raionul Călăraşi, 

candidatului supleant Arapan Vasile de pe lista Partidului Republican 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 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. 1536 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei. 
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16. S-A AUDIAT: 

Raportorul Ştefan Creangă a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Peticeni, raionul Călăraşi”: 

“Consiliul sătesc Peticeni, prin decizia nr. 05/06 din 18 octombrie 2012, a ridicat, în 

legătură cu incompatibilitatea funcţiei, mandatul consilierului Catană Ion, ales pe lista 

Partidului Republican din Moldova. Astfel, a devenit vacant un mandat de consilier atribuit 

formaţiunii nominalizate.  

În conformitate cu documentele electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatul de consilier în Consiliul sătesc Peticeni îi revine candidatului supleant 

Surugiu Gheorghe de pe lista Partidului Republican din Moldova, confirmată prin hotărîrea 

Judecătoriei Călăraşi din 15 iunie 2011.  

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

noiembrie 1997, 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 Peticeni.  

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Peticeni, raionul Călăraşi, 

candidatului supleant Surugiu Gheorghe de pe lista Partidului Republican 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 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. 1537 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei. 

 

17. S-A AUDIAT: 

Raportorul Ştefan Creangă a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Pituşca, raionul Călăraşi”: 

“Consiliul sătesc Pituşca, prin decizia nr. 05/07 din 19 octombrie 2012, a ridicat, în 

legătură cu incompatibilitatea funcţiei, mandatele consilierilor Cherdivară Mihail şi 

Gheorghiţă Svetlana, aleşi pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova şi, la 

cerere, mandatul consilierului Hachi Valeriu, ales pe lista Partidului Liberal. Astfel, au 

devenit vacante trei mandate de consilier atribuite formaţiunilor nominalizate.  

În conformitate cu documentele electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatele de consilier în Consiliul sătesc Pituşca le revin candidaţilor supleanţi 

Zaharia Nicolae şi Nistreanu Elena de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica 

Moldova şi Barbu Vasile de pe lista Partidului Liberal. Listele candidaţilor supleanţi au fost 

confirmate prin hotărîrea Judecătoriei Călăraşi din 15 iunie 2011.  
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În temeiul art. 18 alin. (2) şi 133 alin. (12) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 

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

 1. Se ia act de vacanţa a trei mandate de consilier în Consiliul sătesc Pituşca. 

 2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul sătesc Pituşca, raionul Călăraşi, 

candidaţilor supleanţi Zaharia Nicolae şi Nistreanu Elena de pe lista Partidului Comuniştilor 

din Republica Moldova şi Barbu Vasile 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. 1538 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei. 

 

18. S-A AUDIAT: 

Raportorul Ştefan Creangă a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Pîrjolteni, raionul Călăraşi”: 

“Consiliul sătesc Pîrjolteni, prin decizia nr.04/02 din 19 octombrie 2012, a ridicat, în 

legătură cu incompatibilitatea funcţiei, mandatul consilierului Boboc Rodica, aleasă pe lista 

Partidului Democrat din Moldova. Astfel, a devenit vacant un mandat de consilier atribuit 

formaţiunii nominalizate.  

În conformitate cu documentele electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatul de consilier în Consiliul sătesc Pîrjolteni îi revine candidatului supleant 

Badia Lilia de pe lista Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea 

Judecătoriei Călăraşi din 17 iunie 2011.  

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

noiembrie 1997, 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 Pîrjolteni. 

 2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Pîrjolteni, raionul Călăraşi, 

candidatului supleant Badia Lilia 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 a supus votului 

propunerea de aprobare a proiectului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____8____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0____. 
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S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1539 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei. 

 

 

19. S-A AUDIAT: 

Raportorul Ştefan Creangă a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Săseni, raionul Călăraşi”: 

“Consiliul comunal Săseni, prin decizia nr. 09/04 din 1 octombrie 2012, a ridicat, la 

cerere, mandatele consilierilor Cozma Nicolae, ales pe lista Partidului Liberal Democrat din 

Moldova, şi Melnic Boris, ales pe lista Partidului Democrat din Moldova. Astfel, au devenit 

vacante două mandate de consilier atribuite formaţiunilor nominalizate.  

În conformitate cu documentele electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatele de consilier în Consiliul comunal Săseni le revin candidaţilor supleanţi 

Focşa Iacob de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova şi Blajenschi Valerii de pe 

lista Partidului Democrat din Moldova. Listele candidaţilor supleanţi au fost confirmate prin 

hotărîrea Judecătoriei Călăraşi din 16 iunie 2011.  

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

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

 1. Se ia act de vacanţa a două mandate de consilier în Consiliul comunal Săseni. 

 2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul comunal Săseni, raionul Călăraşi, 

candidaţilor supleanţi Focşa Iacob de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova şi 

Blajenschi Valerii 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 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. 1540 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei. 

 

20. S-A AUDIAT: 

Raportorul Ştefan Creangă a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ţibirica, raionul Călăraşi”: 

“Consiliul comunal Ţibirica, prin decizia nr. 08/01 din 17 octombrie 2012, a ridicat, în 

legătură cu incompatibilitatea funcţiei, mandatul consilierului Bordei Aurelia, aleasă pe lista 

Partidului Comuniştilor din Republica Moldova. Astfel, a devenit vacant un mandat de 

consilier atribuit formaţiuni nominalizate.  
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În conformitate cu documentele electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatul de consilier în Consiliul comunal Ţibirica îi revine candidatului supleant 

Popcov Ala de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, confirmată prin 

hotărîrea Judecătoriei Călăraşi din 15 iunie 2011. La atribuirea mandatului s-a ţinut cont de 

declaraţia candidatului supleant Motricală Vasile de pe lista Partidului Comuniştilor din 

Republica Moldova prin care acesta refuză mandatul de consilier.  

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

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

 1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ţibirica. 

 2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Ţibirica, raionul Călăraşi, 

candidatului supleant Popcov Ala 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”. 

 

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. 1541 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei. 

 

21. S-A AUDIAT: 

Raportorul Ştefan Creangă a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Vărzăreştii Noi, raionul Călăraşi”: 

“Consiliul sătesc Vărzăreştii Noi, prin decizia nr. 07/01 din 15 octombrie 2012, a 

ridicat, la cerere, mandatele consilierilor Dulgheru Ion, ales pe lista Partidului Republican 

din Moldova, şi Dodon Eugenia, aleasă pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova. 

Astfel, au devenit vacante două mandate de consilier atribuite formaţiunilor nominalizate.  

În conformitate cu documentele electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatele de consilier în Consiliul sătesc Vărzăreştii Noi le revin candidaţilor 

supleanţi Radu Mihail de pe lista Partidului Republican din Moldova şi Radu Viorica de pe 

lista Partidului Liberal Democrat din Moldova. Listele candidaţilor supleanţi au fost 

confirmate prin hotărîrea Judecătoriei Călăraşi din 16 iunie 2011. La atribuirea mandatelor 

s-a ţinut cont de declaraţia candidatului supleant Dodon Ion de pe lista Partidului Liberal 

Democrat din Moldova prin care acesta refuză mandatul de consilier.  

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

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

 1. Se ia act de vacanţa a două mandate de consilier în Consiliul sătesc Vărzăreştii 

Noi. 
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 2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul sătesc Vărzăreştii Noi, raionul 

Călăraşi, candidaţilor supleanţi Radu Mihail de pe lista Partidului Republican din Moldova 

şi Radu Viorica de pe lista Partidului Liberal 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 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. 1542 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei. 

 

22. S-A AUDIAT: 

Raportorul Eduard Răducan a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Ciucur-Mingir, raionul Cimişlia”: 

“Consiliul sătesc Ciucur-Mingir, prin deciziile nr. 9/3 şi 9/11 din 19 octombrie 2012, a 

ridicat, la cerere, mandatul consilierului Creţu Victoria, aleasă pe lista Partidului Democrat 

din Moldova şi, în legătură cu incompatibilitatea funcţiei, mandatele consilierilor Buga Ion, 

ales pe lista Partidului Social Democrat, Musteaţă Nina şi Musteaţă Victor, aleşi pe lista 

Partidului Comuniştilor din Republica Moldova. Astfel, au devenit vacante patru mandate 

de consilier atribuite formaţiunilor nominalizate.  

În conformitate cu documentele electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatele de consilier în Consiliul sătesc Ciucur-Mingir le revin candidaţilor 

supleanţi Pînzaru Andrei de pe lista Partidului Democrat din Moldova, Putină Ana de pe 

lista Partidului Social Democrat, Taran Mihail şi Gangan Dumitru de pe lista Partidului 

Comuniştilor din Republica Moldova. Listele candidaţilor supleanţi au fost confirmate prin 

hotărîrea Judecătoriei Cimişlia din 16 iunie 2011.  

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

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

 1. Se ia act de vacanţa a patru mandate de consilier în Consiliul sătesc Ciucur-

Mingir. 

 2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul sătesc Ciucur-Mingir, raionul 

Cimişlia, candidaţilor supleanţi Pînzaru Andrei de pe lista Partidului Democrat din 

Moldova, Putină Ana de pe lista Partidului Social Democrat, Taran Mihail şi Gangan 

Dumitru 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”. 

 

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat. Preşedintele de şedinţă a supus votului 

propunerea de aprobare a proiectului. 
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Dl A. Simionov a revenit în şedinţă (membri prezenţi – 9). 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____9____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0____. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1543 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei. 

 

23. S-A AUDIAT: 

Raportorul Eduard Răducan a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Satul Nou, raionul Cimişlia”: 

“Consiliul sătesc Satul Nou, prin decizia nr. 10/03 din 23 octombrie 2012, a ridicat, în 

legătură cu incompatibilitatea funcţiei, mandatul consilierului independent Bumbu Nina. 

Astfel, a devenit vacant un mandat de consilier. După restabilirea şirului descrescător, cea 

mai mare valoare numerică o are  candidatul independent.  

       În conformitate cu documentele electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatul de consilier în Consiliul sătesc Satul Nou îi revine candidatului 

independent Mocanu Ion, confirmat prin hotărîrea Judecătoriei Cimişlia din 16 iunie 2011.  

    În temeiul art. 18 alin. (2) şi 133 alin. (10), (12) din Codul electoral nr.1381-XIII din 

21 noiembrie 1997, 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 Satul Nou. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Satul Nou, raionul Cimişlia, 

candidatului independent Mocanu Ion. 

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  ____9____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0____. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1544 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei. 

 

24. S-A AUDIAT: 

Raportorul Eduard Răducan a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unor mandate de consilier in Consiliul sătesc Suric, raionul Cimişlia”: 

“Consiliul sătesc Suric, prin deciziile nr. 02/04 din 19 martie 2012 şi 05/06 din 23 

octombrie 2012, a declarat vacant mandatul consilierului Ghenciu Alexandru, ales pe lista 

Partidului Democrat din Moldova, în legătură cu decesul acestuia şi a ridicat, în legătură cu 
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incompatibilitatea funcţiei, mandatul consilierului Zugrav Nina, aleasă pe lista Partidului 

Liberal Democrat din Moldova. Astfel, au devenit vacante două mandate de consilier 

atribuite formaţiunilor nominalizate.  

        În conformitate cu documentele electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatele de consilier în Consiliul sătesc Suric le revin candidaţilor supleanţi 

Vrabie Ştefan de pe lista Partidului Democrat din Moldova şi Vrabie Ion de pe lista 

Partidului Liberal Democrat din Moldova. Listele candidaţilor supleanţi au fost confirmate 

prin hotărîrea Judecătoriei Cimişlia din 16 iunie 2011. La atribuirea mandatelor de consilier 

s-a ţinut cont de declaraţia candidatului supleant Ghenciu Nina de pe lista Partidului Liberal 

Democrat din Moldova, prin care aceasta refuză mandatul de consilier.  

Totodată, s-a constatat că, deşi decizia nr. 02/04 a consiliului local a fost adoptată la 

data de 19 martie 2012, materialele au parvenit la Comisia Electorală Centrală abia la 9 

noiembrie 2012, fiind depăşit termenul prevăzut de legislaţie.  

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

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

1. Se ia act de vacanţa a două mandate de consilier în Consiliul sătesc Suric. 

2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul sătesc Suric, raionul Cimişlia, 

candidaţilor supleanţi Vrabie Ştefan de pe lista Partidului Democrat din Moldova şi Vrabie 

Ion de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova.   

3. Se atenţionează secretarul Consiliului sătesc Suric asupra necesităţii respectării 

termenelor stabilite de legislaţia în vigoare privind ţinerea lucrărilor de secretariat.  

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”. 

 

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat. Preşedintele de şedinţă a supus votului 

propunerea de aprobare a proiectului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____9____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0____. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1545 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei. 

 

25. S-A AUDIAT: 

Raportorul Vasile Gafton a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Edineţ”:  

“Consiliul raional Edineţ, prin deciziile nr. 17/10 şi 17/13 din 9 noiembrie 2012, a 

ridicat, în legătură cu incompatibilitatea funcţiei, mandatele consilierilor Guţan Oleg, ales 

pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, şi Hristescu Vladimir, ales pe lista 

Partidului Comuniştilor din Republica Moldova. Astfel, au devenit vacante două mandate 

de consilier atribuite formaţiunilor nominalizate.  

În conformitate cu documentele electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatele de consilier în Consiliul raional Edineţ le revin candidaţilor supleanţi 
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Diacioc Valeriu de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova şi Timoşco Ivan de pe 

lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova. Listele candidaţilor supleanţi au fost 

confirmate prin hotărîrea Judecătoriei Edineţ din 29 iunie 2011.  

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

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

 1. Se ia act de vacanţa a două mandate de consilier în Consiliul raional Edineţ. 

 2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul raional Edineţ candidaţilor supleanţi 

Diacioc Valeriu de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova şi Timoşco Ivan 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”. 

 

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat. Preşedintele de şedinţă a supus votului 

propunerea de aprobare a proiectului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____9____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0____. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1546 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei. 

 

 

26. S-A AUDIAT: 

Raportorul Vasile Gafton a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Rotunda, raionul Edineţ: 

“Consiliul comunal Rotunda, prin decizia nr. 12/7 din 28 septembrie 2012, a ridicat, la 

cerere, mandatul consilierului Prisac Fiodor, ales pe lista Partidului Liberal Democrat din 

Moldova. Astfel, a devenit vacant un mandat de consilier atribuit formaţiunii nominalizate.    

     În conformitate cu documentele electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatul de consilier în Consiliul comunal Rotunda îi revine candidatului 

supleant Iuşan Viorica de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, confirmată prin 

hotărîrea Judecătoriei Edineţ din 13 iunie 2011.  

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

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

          1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul comunal Rotunda. 

 2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Rotunda, raionul Edineţ, 

candidatului supleant Iuşan Viorica de pe lista Partidului Liberal 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 a supus votului 

propunerea de aprobare a proiectului. 
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REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____9____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0____. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1547 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei. 

 

27. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Domulgeni, raionul Floreşti”: 

“Consiliul sătesc Domulgeni, prin decizia nr. 7/2 din 30 octombrie 2012, a ridicat, la 

cerere, mandatele consilierilor Popistaş Victor şi Rotaru Vasile, aleşi pe lista Partidului 

Democrat din Moldova, şi Bulat Leon, ales pe lista Partidului Comuniştilor din Republica 

Moldova. Astfel, au devenit vacante trei mandate de consilier atribuite formaţiunilor 

nominalizate.  

În conformitate cu documentele electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatele de consilier în Consiliul sătesc Domulgeni le revin candidaţilor 

supleanţi Patraşco Zinaida şi Sorocean Vitalie de pe lista Partidului Democrat din Moldova 

şi Clima Valentin de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova. Listele 

candidaţilor supleanţi au fost confirmate prin hotărîrea Judecătoriei Floreşti din 17 iunie 

2011.  

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

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

 1. Se ia act de vacanţa a trei mandate de consilier în Consiliul sătesc Domulgeni. 

 2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul sătesc Domulgeni, raionul Floreşti, 

candidaţilor supleanţi Patraşco Zinaida şi Sorocean Vitalie de pe lista Partidului Democrat 

din Moldova şi Clima Valentin 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”. 

 

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat. Preşedintele de şedinţă a supus votului 

propunerea de aprobare a proiectului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____9____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0____. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1548 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei. 

 

 

28. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Prajila, raionul Floreşti”: 
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“Consiliul comunal Prajila, prin decizia nr. 05/12 din 2 noiembrie 2012, a ridicat, în 

legătură cu incompatibilitatea funcţiei, mandatul consilierului Tureţchi Vasile, ales pe lista 

Partidului Comuniştilor din Republica Moldova. Astfel, a devenit vacant un mandat de 

consilier atribuit formaţiunii nominalizate.  

În conformitate cu documentele electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatul de consilier în Consiliul comunal Prajila îi revine candidatului supleant 

Găvoazî  Victor de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, confirmată prin 

hotărîrea Judecătoriei Floreşti din 14 iunie 2011. La atribuirea mandatului s-a ţinut cont de 

declaraţiile candidaţilor supleanţi Frunză Valentina şi Harpailă Anatolie de pe lista 

Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, prin care aceştia refuză mandatul de 

consilier.  

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

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

 1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul comunal Prajila. 

 2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Prajila, raionul Floreşti, 

candidatului supleant Găvoazî  Victor 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”. 

 

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat. Preşedintele de şedinţă a supus votului 

propunerea de aprobare a proiectului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____9____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0____. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1549 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei. 

 

29. S-A AUDIAT: 

Raportorul Eduard Răducan a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Mireşti, raionul Hînceşti”: 

“Consiliul comunal Mireşti, prin decizia nr. 6/3 din 19 octombrie 2012, a ridicat, în 

legătură cu incompatibilitatea funcţiei, mandatul consilierului Creţu Elena, aleasă pe lista 

Partidului Liberal Democrat din Moldova. Astfel, a devenit vacant un mandat de consilier 

atribuit formaţiunii nominalizate.    

     În conformitate cu documentele electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatul de consilier în Consiliul comunal Mireşti îi revine candidatului supleant 

Andruseac Valeriu de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, confirmată prin 

hotărîrea Judecătoriei Hînceşti din 13 iunie 2011.  

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

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

          1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul comunal Mireşti. 
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 2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Mireşti, raionul Hînceşti, 

candidatului supleant Andruseac Valeriu de pe lista Partidului Liberal 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 a supus votului 

propunerea de aprobare a proiectului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____9____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0____. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1550 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei. 

 

30. S-A AUDIAT: 

Raportorul Eduard Răducan a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Costeşti, raionul Ialoveni”: 

“Consiliul sătesc Costeşti, prin decizia nr. 08-13 din 2 noiembrie 2012, a ridicat, în 

legătură cu incompatibilitatea funcţiei, mandatele consilierilor Bivol Lidia şi Grigoriţa 

Simion, aleşi pe lista Partidului Liberal, şi Gîncota Fiodor, ales pe lista Partidului 

Comuniştilor din Republica Moldova. Astfel, au devenit vacante trei mandate de consilier 

atribuite formaţiunilor nominalizate.  

În conformitate cu documentele electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatele de consilier în Consiliul sătesc Costeşti le revin candidaţilor supleanţi 

Bivol Ion şi Grigoriţa Nicolae de pe lista Partidului Liberal şi Borta Mihail de pe lista 

Partidului Comuniştilor din Republica Moldova. Listele candidaţilor supleanţi au fost 

confirmate prin hotărîrea suplimentară a Judecătoriei Ialoveni din 4 octombrie 2011. La 

atribuirea mandatelor s-a ţinut cont de declaraţia candidatului supleant Luca Nicolai de pe 

lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, prin care acesta refuză mandatul de 

consilier, şi de certificatele Primăriei satului Costeşti, prin care se confirmă că doamna Luca 

Oxana şi domnul Bivol Andrei, candidaţi supleanţi cărora urma să li se atribuie mandatul de 

consilier, se află peste hotarele ţării. 

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

noiembrie 1997 şi pct. 25 din Instrucţiunea cu privire la atribuirea mandatelor de consilier 

în consiliile raionale, orăşeneşti (municipale), de sector şi săteşti (comunale), aprobată  

prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 384 din 12 decembrie 2006, cu modificările 

ulterioare, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 

 1. Se ia act de vacanţa a trei mandate de consilier în Consiliul sătesc Costeşti. 

 2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul sătesc Costeşti, raionul Ialoveni, 

candidaţilor supleanţi Bivol Ion şi Grigoriţa Nicolae de pe lista Partidului Liberal şi Borta 

Mihail de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova.    
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        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  ____9____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0____. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1551 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei. 

 

31. S-A AUDIAT: 

Raportorul Ştefan Creangă a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Mileşti, raionul Nisporeni”: 

“Consiliul sătesc Mileşti, prin decizia nr. 6/2 din 24 septembrie 2012, a ridicat, la 

cerere, mandatul consilierului Petic Constantin, ales pe lista Partidului Comuniştilor din 

Republica Moldova. Astfel, a devenit vacant un mandat de consilier atribuit formaţiunii 

nominalizate.  

În conformitate cu documentele electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatul de consilier în Consiliul sătesc Mileşti îi revine candidatului supleant 

Zestrea Grigore de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, confirmată prin 

hotărîrea Judecătoriei Nisporeni din 21 iunie 2011.  

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

noiembrie 1997, 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 Mileşti.  

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Mileşti, raionul Nisporeni, 

candidatului supleant Zestrea Grigore 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”. 

 

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat. Preşedintele de şedinţă a supus votului 

propunerea de aprobare a proiectului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____9____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0____. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1552 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei. 

 

32. S-A AUDIAT: 
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Raportorul Ştefan Creangă a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Mateuţi, raionul Rezina”: 

“Consiliul sătesc Mateuţi, prin decizia nr. 5/5 din 9 octombrie 2012, a ridicat, în 

legătură cu incompatibilitatea funcţiei, mandatul consilierului Ursachi Angela, aleasă pe 

lista Partidului Liberal. Astfel, a devenit vacant un mandat de consilier atribuit formaţiunii 

nominalizate.   

     În conformitate cu documentele electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatul de consilier în Consiliul sătesc Mateuţi îi revine candidatului supleant 

Ursachii Anatolie de pe lista Partidului Liberal, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei 

Rezina din 14 iunie 2011. La atribuirea mandatului s-a ţinut cont de declaraţia candidatului 

supleant Ştirbu Ion de pe lista Partidului Liberal, prin care acesta refuză mandatul de 

consilier. 

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

noiembrie 1997, 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 Mateuţi. 

 2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Mateuţi, raionul Rezina, 

candidatului supleant Ursachii Anatolie 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  ____9____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0____. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1553 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei. 

 

33. S-A AUDIAT: 

Raportorul Vasile Gafton a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Horodişte, raionul Rîşcani”: 

“Consiliul sătesc Horodişte, prin decizia nr. 05/01 din 18 octombrie 2012, a ridicat, în 

legătură cu incompatibilitatea funcţiei, mandatele consilierilor Gavriliuc Nelea şi 

Cernopiscaia Margareta, alese pe lista Partidului Democrat din Moldova, şi Scutelnic 

Agulceana, aleasă pe lista Partidului Liberal. Astfel, au devenit vacante trei mandate de 

consilier atribuite formaţiunilor nominalizate.  

În conformitate cu documentele electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatele de consilier în Consiliul sătesc Horodişte le revin candidaţilor supleanţi 

Popuşoi Efim şi Anton Iulia de pe lista Partidului Democrat din Moldova şi Zbîrciog Lidia 

de pe lista Partidului Liberal. Listele candidaţilor supleanţi au fost confirmate prin hotărîrea 

Judecătoriei Rîşcani din 14 iunie 2011.  
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În temeiul art. 18 alin. (2) şi 133 alin. (12) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 

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

 1. Se ia act de vacanţa a trei mandate de consilier în Consiliul sătesc Horodişte. 

 2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul sătesc Horodişte, raionul Rîşcani, 

candidaţilor supleanţi Popuşoi Efim şi Anton Iulia de pe lista Partidului Democrat din 

Moldova şi Zbîrciog Lidia 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  ____9____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0____. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1554 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei. 

 

34. S-A AUDIAT: 

Raportorul Svetlana Guţu a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Roşcani, raionul Străşeni”: 

“Consiliul sătesc Roşcani, prin decizia nr. 7/4 din 22 octombrie 2012, a ridicat, la 

cerere, mandatul consilierului Suruceanu Igor, ales pe lista Partidului Liberal. Astfel, a 

devenit vacant un mandat de consilier atribuit formaţiunii nominalizate.  

În conformitate cu documentele electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatul de consilier în Consiliul sătesc Roşcani îi revine candidatului supleant 

Aprodu Iurie de pe lista Partidului Liberal, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Străşeni 

din 23 iunie 2011.  

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

noiembrie 1997, 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 Roşcani. 2. 

Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Roşcani, raionul Străşeni, candidatului 

supleant Aprodu Iurie 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  ____9____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0____. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 



35/40 

 

 

Hotărîrea nr. 1555 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei. 

 

35. S-A AUDIAT: 

Raportorul Vadim Moţarschi a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Dobruşa, raionul Şoldăneşti”: 

“Consiliul comunal Dobruşa, prin decizia nr. 8-2 din 8 octombrie 2012, a ridicat, la 

cerere, mandatul consilierului Cebanu Madina, aleasă pe lista Partidului Democrat din 

Moldova. Astfel, a devenit vacant un mandat de consilier atribuit formaţiunii nominalizate.   

     În conformitate cu documentele electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatul de consilier în Consiliul comunal Dobruşa îi revine candidatului 

supleant Odobescu Jorj de pe lista Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin 

hotărîrea Judecătoriei Şoldăneşti din 15 iunie 2011.  

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

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

          1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul comunal Dobruşa. 

 2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Dobruşa, raionul 

Şoldăneşti, candidatului supleant Odobescu Jorj 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 a supus votului 

propunerea de aprobare a proiectului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____9____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0____. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1556 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei. 

 

36. S-A AUDIAT: 

Raportorul Alexandru Simionov a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire 

la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orăşenesc Ştefan Vodă, raionul Ştefan 

Vodă”: 

“Consiliul orăşenesc Ştefan Vodă, prin decizia nr. 6/21 din 19 octombrie 2012, a 

ridicat, în legătură cu incompatibilitatea funcţiei, mandatul consilierului Deriughin Iurie, 

ales pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova. Astfel, a devenit vacant un 

mandat de consilier atribuit formaţiunii nominalizate.  

În conformitate cu documentele electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatul de consilier în Consiliul orăşenesc Ştefan Vodă îi revine candidatului 

supleant Donscaia Galina de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, 

confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Ştefan Vodă din 14 iunie 2011.  
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În temeiul art. 18 alin. (2) şi 133 alin. (12) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 

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

1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul orăşenesc Ştefan Vodă. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul orăşenesc Ştefan Vodă, raionul Ştefan 

Vodă, candidatului supleant Donscaia Galina 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”. 

 

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat. Preşedintele de şedinţă a supus votului 

propunerea de aprobare a proiectului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____9____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0____. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1557 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei. 

 

 

37. S-A AUDIAT: 

Raportorul Alexandru Simionov a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire 

la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Rădenii Vechi, raionul Ungheni”: 

“Consiliul sătesc Rădenii Vechi, prin decizia nr. 6/4 din 9 noiembrie 2012, a ridicat, în 

legătură cu incompatibilitatea funcţiei, mandatul consilierului Ţurcanu Galina, aleasă pe 

lista Partidului Liberal Democrat din Moldova. Astfel, a devenit vacant un mandat de 

consilier atribuit formaţiunii nominalizate.  

În conformitate cu documentele electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatul de consilier în Consiliul sătesc Rădenii Vechi îi revine candidatului 

supleant Ţîcu Ion de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, confirmată prin 

hotărîrea Judecătoriei Ungheni din 15 iunie 2011. 

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

noiembrie 1997, 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 Rădenii Vechi. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Rădenii Vechi, raionul 

Ungheni, candidatului supleant Ţîcu Ion de pe lista Partidului Liberal 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 a supus votului 

propunerea de aprobare a proiectului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 
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Pentru  ____9____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0____. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1558 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei. 

 

38. S-A AUDIAT: 

Raportorul Alexandru Simionov a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire 

la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Valea Mare, raionul Ungheni”: 

“Consiliul comunal Valea Mare, prin decizia nr. 6/1 din 8 noiembrie 2012, a ridicat, în 

legătură cu incompatibilitatea funcţiei, mandatul consilierului Fiodorov Gheorghe, ales pe 

lista Partidului Democrat din Moldova. Astfel, a devenit vacant un mandat de consilier 

atribuit formaţiunii nominalizate.  

În conformitate cu documentele electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatul de consilier în Consiliul comunal Valea Mare îi revine candidatului 

supleant Chilinciuc Angela de pe lista Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin 

hotărîrea Judecătoriei Ungheni din 14 iunie 2011. 

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

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

 

1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul comunal Valea Mare. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Valea Mare, raionul 

Ungheni, candidatului supleant Chilinciuc Angela 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 a supus votului 

propunerea de aprobare a proiectului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____9____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0____. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1559 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei. 

 

39. DIVERSE: Raportorul Iurie Ciocan a adus la cunoştinţă „Nota informativă cu privire 

la rezultatele turului al doilea de scrutin ale alegerilor locale noi din 25 noiembrie 2012”: 

„În comuna Danu din raionul Glodeni şi satul Hristici din raionul Soroca nici un 

candidat la funcţia de primar nu a întrunit mai mult de jumătate din numărul de voturi 

valabil exprimate ale alegătorilor care au participat la votare. Conform art. 134 alin. (2) din 

Codul electoral, Comisia Electorală Centrală a stabilit desfăşurarea turului al doilea de 

scrutin pentru data de 25 noiembrie 2012.  
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1. Comuna Danu, raionul Glodeni. În buletinul de vot pentru cel de-al doilea tur de 

scrutin au fost incluşi 2 candidaţi care au întrunit cel mai mare număr de voturi în primul tur 

de scrutin: Ursu Mihail din partea Partidului Democrat din Moldova şi Timinscaia Zinovia 

din partea Partidului Comuniştilor din Republica Moldova. 

În baza proceselor-verbale privind rezultatele numărării voturilor, întocmite de 

birourile electorale ale secţiilor de votare nr. 19, 20, 21 şi 22, a procesului-verbal privind 

totalizarea rezultatelor votării, întocmit de Consiliul electoral, s-au constatat următoarele: în 

listele electorale au fost incluşi 2493 alegători (2479 alegători înscrişi pe lista electorală de 

bază şi 14 alegători pe lista suplimentară), la votare au participat 1241 alegători sau 49,78 la 

sută, au fost declarate nevalabile 8 buletine de vot, numărul de voturi valabil exprimate 

constituie 1233. Consiliul electoral a primit 2479 buletine de vot, conform numărului de 

alegători incluşi pe lista electorală de bază. Nu au fost utilizate 1238 buletine de vot.  
 Candidaţii la funcţia de primar: Ursu Mihail din partea PDM a obţinut 649 voturi, 

Timinscaia Zinovia din partea PCRM – 584 voturi valabil exprimate. 

În temeiul art. 134 alin. (2) şi (3) din Codul electoral, domnul Ursu Mihail din partea 

Partidului Democrat din Moldova se consideră ales primar al comunei Danu, raionul 

Glodeni.  

2. Satul Hristici, raionul Soroca. În buletinul de vot pentru cel de-al doilea tur de 

scrutin au fost incluşi candidaţii Cebotari Dumitru din partea Partidului Democrat din 

Moldova şi Raileanu Eugenia din partea Partidului Liberal Democrat din Moldova. 

În baza procesului-verbal privind rezultatele numărării voturilor, întocmit de biroul 

electoral al secţiei de votare nr. 34, şi a procesului-verbal privind totalizarea rezultatelor 

votării, întocmit de Consiliul electoral, s-au constatat următoarele: în listele electorale au 

fost incluşi 1000 alegători (999 alegători înscrişi pe lista electorală de bază şi 1 alegător pe 

lista suplimentară), la votare au participat 637 alegători sau 63,70 la sută, au fost declarate 

nevalabile 9 buletine de vot, numărul de voturi valabil exprimate constituie 628. Consiliul 

electoral a primit 990 buletine de vot, conform tirajului solicitat. Au rămas neutilizate 353 

buletine de vot.  
 Candidaţii la funcţia de primar: Cebotari Dumitru din partea PDM a obţinut 340 

voturi, Raileanu Eugenia din partea PLDM – 288 voturi valabil exprimate. 

În temeiul art. 134 alin. (2) şi (3) din Codul electoral, domnul Cebotari Dumitru din 

partea Partidului Democrat din Moldova se consideră ales primar al satului Hristici, raionul 

Soroca.  

În conformitate cu art. 26, 132 şi 134 din Codul electoral, Comisia Electorală 

Centrală a luat act de rezultatele turului al doilea de scrutin, desfăşurat la 25 noiembrie 

2012.  
Rezultatele alegerilor locale noi din cele 5 localităţi sînt reflectate în tabelul de mai 

jos: 
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Rezultatele finale al alegerilor locale noi din 11 noiembrie 2012 

Turul I – 11 noiembrie 2012, Turul II – 25 noiembrie 2012 

 
Denumirea 

circumscripţiei 

Alegători înscrişi 

în listele 

electorale 

(conform 

procesului-

verbal)   

Numărul de 

alegători care 

au participat 

la votare 

incluşi în 

listele de 

bază / în 

listele 

suplimentare 

Prezenţa 

la vot 

Rezultate turul I 

11 noiembrie 2012 

Rezultate turul II 

25 noiembrie 2012 

Rezultate finale 

1. Comuna Danu,  

r-nul Glodeni 

 

Turul I – 2443 

 

Turul II –  2493 

1312 

 

1241 

52,52% 

 

49,78% 

Ursu Mihail (PDM) – 557 voturi 

Timinscaia Zinovia (PCRM) – 358 

voturi 

Ivancenco Serghei (PLDM) –  125 

voturi 

Ursul Mihail (CI) – 262 voturi                                                     

Ursu Mihail  

(PDM) –  649 voturi 

Timinscaia Zinovia 

(PCRM) –  584 voturi 

  

Ursu Mihail 

(PDM) 

 

2. Satul Cîrpeşti,  

r-nul Cantemir 

Turul I – 1444 

 

 

996 64,51% Bîzu Ion (PDM) – 601 voturi 

Dogaru Veaceslav (PLDM) –  380 

voturi 

Butuc Sergiu (PCRM) – 12 voturi 

Nu s-a organizat  

(candidatul a fost ales 

din I tur) 

Bîzu Ion  

(PDM) 

3. Satul Hristici,  

r-nul Soroca 

 

Turul I – 986 

 

Turul II – 1000 

551 

 

637 

55,43% 

 

63,70% 

Cebotari Dumitru (PDM) – 254 voturi 

Moraru Mihai (PCRM) – 4 voturi 

Alexei Ivan (PL) – 94 voturi 

Raileanu Eugenia (PLDM) – 189 

voturi 

Cebotari Dumitru 

(PDM) – 340 voturi 

Raileanu Eugenia 

(PLDM) ) – 288 voturi 

Cebotari Dumitru 

(PDM) 

 

4. Comuna 

Albina,  

r-nul Cimişlia 

Turul I – 1720 

 

 

776 45,01% Mazur Iurie (PCRM) – 76 voturi 

Bîcos Nicolae (CI) – 681 voturi 

 

 Nu s-a organizat  

 (candidatul a fost ales 

din I tur) 

Bîcos Nicolae  

(CI) 

5. Comuna 

Morenii Noi,  

r-nul Ungheni 

Turul I – 820 

 

 

492 58,71% Suprovici Serghei (PDM) – 248 voturi 

Radeţchii Vladislav (PLDM)  – 239 

voturi 

Nu s-a organizat  

 (candidatul a fost ales 

din I tur) 

Suprovici Serghei 

(PDM) 
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Preşedintele şedinţei a constatat că ordinea de zi a fost epuizată  

şi a declarat şedinţa închisă. 

 

 

 

Preşedintele şedinţei                                                  Iurie CIOCAN 

 

Secretarul şedinţei                                                               Andrei VOLENTIR 
 
 
 
Ex.: Angela MUSTEAŢA 
Tel: 251-477 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


