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COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ 

A REPUBLICII MOLDOVA 

 

 

 
 

PROCES-VERBAL nr. 152 

al şedinţei extraordinare 

din 5.11.2013, ora 15.00 
 

Statut şedinţă: deliberativă 

Preşedinte al şedinţei: dl Iurie Ciocan 

Secretar al şedinţei: dl Andrei Volentir 
 

Preşedintele de şedinţă a verificat cvorumul, a constatat prezenţa a 7 membri ai Comisiei 

(lipsește dl Șt.Creangă, dl V.Gafton), conform listei membrilor Comisiei prezenţi în şedinţă care 

se anexează la prezentul proces-verbal. 

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

deliberativă, după care a solicitat membrilor să facă propuneri la ordinea de zi ce conţine 27 

puncte. 

Dl A.Simionov a propus includerea în ordinea de zi a rubricii – Diverse. 

Dl Șt.Urîtu a propus includerea în ordinea de zi  chestiunea „ Cu privire la aderarea Comisie 

Electorale Centrale la „ Reţeaua competenţelor electorale francofone” (RECEF)”. 

Președintele de ședință a supus votului proiectul ordinii de zi cu propunerile înaintate : 
 

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 nr. 380 din 25 septembrie 2013 

pentru modificarea Codului electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997. 

Raportor: Iurie Ciocan 

3. Cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului Hotărîrii Parlamentului pentru 

aprobarea Planului de acţiuni pe anii 2014-2015 pentru implementarea Strategiei 

naţionale anticorupţie (2011-2015) . 

Raportor: Iurie Ciocan 

4. Privind adresarea Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal cu 

privire la înaintarea propunerilor de modificare a HG  nr. 1123 din 14 decembrie  2010. 

Raportor: Iurie Ciocan 

5. Cu privire la confirmarea persoanelor  responsabile de finanţe (trezorieri) din partea 

partidelor politice pe perioada campaniei electorale pentru organizarea şi desfăşurarea 

alegerilor locale noi din 10 noiembrie  2013. 

Raportor: Iurie Ciocan 

6. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Slobozia Şirăuţi, 

raionul Briceni .  

Raportor: Andrei Volentir 

7. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Lărguţa, raionul 

Cantemir.  

Raportor: Andrei Volentir 
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8. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Pleşeni, raionul 

Cantemir. 
Raportor: Andrei Volentir 

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

Călăraşi. 

Raportor: Andrei Volentir 

10. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orăşenesc Căuşeni, raionul 

Căuşeni . 

Raportor: Andrei Volentir 

11. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Ciucur-Mingir, 

raionul Cimişlia 

Raportor: Andrei Volentir 

12. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orăşenesc Criuleni, raionul 

Criuleni.  

Raportor: Andrei Volentir 

13. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Obreja Veche, 

raionul Făleşti.  

Raportor: Andrei Volentir 

14. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orăşenesc Ialoveni, raionul 

Ialoveni.  

Raportor: Andrei Volentir 

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

Ialoveni . 

Raportor: Andrei Volentir 

16. Cu privire la sesizarea secretarului Consiliului raional Leova, privind starea de 

incompatibilitate a unui consilier raional.  

Raportor: Andrei Volentir 

17. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Bieşti, raionul 

Orhei.  

Raportor: Andrei Volentir 

18. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Crihana, raionul 

Orhei . 

Raportor: Andrei Volentir 

19. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Puţintei, raionul 

Orhei  

Raportor: Andrei Volentir 

20. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Aluniş, raionul 

Rîşcani . 

Raportor: Andrei Volentir 

21. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Şumna, raionul 

Rîşcani 

Raportor: Andrei Volentir 

22. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Rezina, raionul 

Rezina . 

Raportor: Andrei Volentir 

23. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Cosăuţi, raionul 

Soroca . 

Raportor: Andrei Volentir 
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24. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Suhuluceni, 

raionul Teleneşti . 

Raportor: Andrei Volentir 

25. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Alexeevca, raionul 

Ungheni . 

Raportor: Andrei Volentir 

26. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Etulia, UTA 

Găgăuzia . 

Raportor: Andrei Volentir 

27. Pentru abrogarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale ne. 1625 din 24 decembrie 2012 . 

Raportor: Andrei Volentir 

28. Diverse 

Raportor: Alexandru Simionov 

29. Cu privire la aderarea Comisie Electorale Centrale la „Reţeaua competenţelor electorale 

francofone” (RECEF). 

Raportor: Ștefan Urîtu 
 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____7____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0_____. 
 

Ordinea de zi cu 29 puncte a fost aprobată cu votul unanim al membrilor prezenţi în şedinţă. 
 

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

1. S-A AUDIAT: 

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

înaintarea propunerii de validare a mandatului de deputat în Parlamentul RepubliciiMoldova”: 

 „ Prin Hotărîrea nr. 253 din 31 octombrie 2013, Parlamentul Republicii Moldova a luat act 

de cererea de demisie a deputatului Plahotniuc Vladimir ales din partea Partidului Democrat din 

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

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

mandat de deputat îi revine domnului Stratulat Ion, candidat supleant pe lista Partidului 

Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Curţii Constituţionale nr. 31 din 24 decembrie 

2010.  

 În temeiul art. 62 din Constituţia Republicii Moldova, 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 Democrat din Moldova. 

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

Republicii Moldova domnului Stratulat Ion, candidat supleant 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”. 
 

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

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___. 
 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 
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Hotărîrea nr. 2246  a fost aprobată cu votul unanim al membrilor prezenţi în şedinţă. 

 

2. S-A AUDIAT: 

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

aprobarea Avizului asupra proiectului de lege nr. 380 din 25 septembrie 2013 pentru modificarea 

Codului electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 ”: 

„Comisia juridică, numiri şi imunităţi a Parlamentului Republicii Moldova, prin scrisoarea 

CJ10 nr.330 din 07 octombrie 2013, şi  Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, 

prin scrisoarea nr. 01/1520 din 11 octombrie 2013, solicită Comisiei Electorale Centrale 

expunerea opiniei asupra proiectului de lege nr. 380 din 25 septembrie 2013 pentru modificarea 

Codului electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, înaintat cu titlu de iniţiativă legislativă 

de către un grup de deputaţi în Parlament. 

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

1997 şi 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, nr. 380 din 25 septembrie 2013 pentru 

modificarea Codului electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, conform anexei. 

2. Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale se remite Comisiei juridice, numiri şi imunităţi a 

Parlamentului Republicii Moldova şi Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, 

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 5 noiembrie 2013 

 

Aviz  

asupra proiectului de lege nr. 380 din 25 septembrie 2013 pentru modificarea Codului 

electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 

 

Comisia Electorală Centrală a examinat proiectul de lege nr. 380 din 25 septembrie 2013 

pentru modificarea Codului electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, înaintat cu titlu de 

iniţiativă legislativă de către un grup de deputaţi în Parlament, şi în limita competenţei sale 

expune următoarele. 

Proiectul de lege are ca scop punerea în aplicare a Registrului de stat al alegătorilor 

începînd cu 01 ianuarie 2014. 

Conform Planului strategic pentru perioada 2012-2015 al Comisiei Electorale Centrale 

aprobat prin hotărîrea CEC nr. 1028 din 9 decembrie 2011, în această perioadă au fost prevăzute 

un şir de acţiuni privind punerea în aplicare a Legii nr. 101-XVI din 15 mai 2008 „Cu privire la 

Concepţia Sistemului informaţional de stat „Alegeri” (SIAS „Alegeri”). În acest sens, începînd 

cu luna noiembrie 2010, Comisia Electorală Centrală a dispus testarea graduală a unor module 

ale Sistemului Informaţional Automatizat de Stat „Alegeri”.  Pentru anul 2014 au fost prevăzure 

acţiuni de Planificare şi finanţare a elaborării, testării şi implementării depline a SIAS 

„Alegeri” pentru alegerile parlamentare.  

Registrul de stat al alegătorilor este parte componentă a SIAS „Alegeri” ce reprezintă un 

sistem informaţional unic integrat de evidenţă a alegătorilor  din Republica Moldova. În vederea 

implementării Registrului de stat al alegătorilor şi a unor componente ale SIAS „Alegeri”, a fost 

elaborată  aplicaţia „Lista electorală” şi întreprinse acţiuni îndreptate spre stabilirea relaţiilor de 
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colaborare cu autorităţile interesate (Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor). Cu 

toate acestea, punerea în aplicare a Registrului necesită timp, resurse şi suport pentru a asigura 

procesul din punct de vedere tehnic, cum ar fi procurarea a cîte 2 calculatoare pentru fiecare 

secţie de votare şi consiliu electoral, asigurarea de conexiuni securizate între acestea, iar sursele 

financiare în valoare de 30 mln. lei vor fi alocate în anul 2014.  

Doar după testarea Registrului la scară largă ce ar permite identificarea riscurilor, 

înlăturarea tuturor neajunsurilor, incidentelor, precum şi stabilirea unui  nivel de protecţie şi 

securizare înaltă, se va putea înainta propuneri de modificare a cadrului legal ce ar permite buna 

funcţionare a Registrului, inclusiv cu luarea deciziei de aplicare a acestuia în regim permanent.  

Din start Registrul de stat al alegătorilor a fost conceput ca un sistem informaţional 

interconectat cu alte sisteme electronice de stat, cum ar fi Registrul de Stat al Populaţiei care este 

deja implementat, dar şi cu alte registre sau baze de date care la moment nu au fost elaborate sau 

impelmentate în totalitate, precum: 

- Registrul de stat al unităţilor administrativ-teritoriale şi al străzilor din localităţile de pe 

teritoriul Republicii Moldova; 

- Registrul judiciar (ce va oferi acces la datele despre hotărîrile judecătoreşti intrate în 

vigoare privind capacitatea de exerciţiu şi despre antecedentele penale); 

- Registrul de mobilizare (care oferă acces la datele despre îndeplinirea serviciului militar în 

termen); 

- Registrul de stat al unităţilor de drept (care oferă acces la datele de înregistrare a unităţilor 

de drept). 

Constatăm că dependenţa de sursele externe de date a fost conştientizată de la bun început, 

Comisia a încercat şi continuă să sensibilizeze instituţiile responsabile, astfel să găsim soluţii 

pentru finalizarea registrelor enumerate mai sus.  

Deşi s-au întreprins multe acţiuni în acest domeniu, Comisia Electorală Centrală consideră 

că în perioada rămasă pînă la 01 ianuarie 2014 nu este posibil de realizat, din motive tehnice, 

ceea ce a fost preconizat să se facă pînă la 31 decembrie 2014. 
 

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat.  

Preşedintele  de  şedinţă  a  oferit  cuvîntul  membrilor  pentru a fi puse întrebări raportorului. 

 

AU LUAT CUVÎNTUL: 

Dl A.Simionov – a menționat că din Aviz rezultă că la nivel de sistem Comisia Electorală 

Centrală este gata să implementeze Registrul de stat al alegătorilor, unica problemă fiind 

resursele financiare pentru realizarea părții tehnice. La moment, observă că lucrurile stau diferit, 

întrebînd raportorul cum a fost posibil ca la alegerile locale generale din 2011, registrul să fie 

testat și aplicat doar în  43 de secții de votare din sectorul centru, al municipiului Chișinău. 

Raportorul I.Ciocan – a răspuns, că din punctul său de vedere sunt două enunțuri contradictorii, 

pe de o parte se întreabă cum este posibil să nu fi fost implementat, iar pe de altă parte, singur 

răspundeți că în 43 de secții de votare acest proiect a fost pilotat oficial prin hotărîrea Comisiei 

Electorale Centrale și avizat pozitiv în raportul OSCE. A subliniat, că după pilotare, următorul 

pas este implementarea în plan național, precizînd că în bugetul pentru anul 2013, nu a fost 

posibil din partea Guvernului alocarea finanțării, iar pentru anul 2014 această finanțare este 

alocată, amintind că Ministerul Finanțelor a dat aviz pozitiv în acest sens. A reiterat că din planul 

strategic al Comisiei Electorale Centrale pentru perioada 2012-2015 acest obiectiv este prevăzut 

începînd cu 1 ianuarie 2014, iar punerea în aplicare a proiectului este către următoarele alegeri 

parlamentare ordinare. 

Dl Șt.Urîtu – a întrebat dacă suma de 30 mln. lei include și cheltuieli pentru softuri și licențierea 

programelor. 

Dl I.Ciocan – a răspuns că suma de 30 mln. lei presupune achiziția produsului hard. A precizat 

că la etapa actuală suntem în cautarea de soluții pentru soft licențiat, în comun cu „ Moldova 

electronică ”, „Centrul de e-guvernare” și donatorii. 
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Dl E.Răducan – a propus de a completa în textul Avizului și partea ce ține de cheltuieli pentru 

procurarea de softuri. La fel, a propus să menționăm în Aviz faptul că planul de acțiuni urmează 

a fi implementat pînă la următoarele alegeri parlamentare ordinare. 

Dl A.Volentir – a concretizat că vorbind despre soft se are în vedere sistemul de operare plus 

pachetul de soft office. A subliniat că din cîte cunoaște dealerii oficiali vînd computerele cu 

sistemul de operare instalat. Sistemul de operare nu se pune în discuție , este deja licențiat la 

procurarea produsului.  

Dl I.Ciocan – a acceptat propunerile formulate mai sus. A precizat că în alin. 3 la sursele 

financiare în valoare de 30 mln. lei urmează a fi inclusă mențiunea „Totodată, rămîn neacoperite 

cheltuielile necesare pentru procurarea softului licențiat”. 
 

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

propuse și acceptate. 
 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___. 
 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2247  a fost aprobată cu votul unanim al membrilor prezenţi în şedinţă. 
 

3. S-A AUDIAT: 

Raportorul Iurie Ciocan – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „ Privind aprobarea 

Avizului asupra proiectului Hotărîrii Parlamentului pentru aprobarea Planului de acţiuni pe anii 

2014-2015 pentru implementarea Strategiei naţionale anticorupţie (2011-2015)”: 

„ Prin scrisoarea nr. 06/3599 din 11 octombrie 2013 Centrul Naţional Anticorupţie al Republicii 

Moldova solicită Comisiei Electorale Centrale expunerea opiniei asupra proiectului Hotărîrii 

Parlamentului pentru aprobarea Planului de acţiuni pe anii 2014-2015 pentru implementarea 

Strategiei naţionale anticorupţie (2011-2015). 

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

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 Hotărîrii Parlamentului pentru aprobarea Planului 

de acţiuni pe anii 2014-2015 pentru implementarea Strategiei naţionale anticorupţie (2011-2015), 

conform anexei. 

2. Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale se remite Centrului Naţional Anticorupţie al 

Republicii Moldova, 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 5 noiembrie 2013 
 

Aviz  

asupra proiectului Hotărîrii Parlamentului pentru aprobarea Planului de acţiuni pe anii 

2014-2015 pentru implementarea Strategiei naţionale anticorupţie (2011-2015) 
 

Comisia Electorală Centrală a examinat proiectul Hotărîrii Parlamentului pentru aprobarea 

Planului de acţiuni pe anii 2014-2015 pentru implementarea Strategiei naţionale anticorupţie 

(2011-2015) şi, în limita competenţei, expune următoarele. 

Proiectul are ca scop aprobarea Planului de acţiuni pe anii 2014-2015 pentru 

implementarea Strategiei naţionale anticorupţie (2011-2015). Planul de acţiuni reprezintă un 
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document de politici, prin realizarea căruia vor fi atinse obiectivele Strategiei şi care presupune 

conjugarea eforturilor diplomatice, politice şi juridice, precum şi a iniţiativelor societăţii civile în 

lupta contra corupţiei şi fraudelor conexe. 

Comisia Electorală Centrală susţine propunerile incluse în Planul de acţiuni astfel cum sînt 

grupate după componentele din Strategie: de cercetare, legislativă, instituţională, educaţională şi 

de comunicare publică. 

Totodată,  formulăm obiecţii la unele puncte ale Planului, după cum urmează. 

La p. 28:  

- în ce priveşte oferirea posibilităţii accederii în CEC a candidaţilor din partea societăţii 

civile – formula de distribuire a mandatelor de membru al CEC reprezintă o reflectare a voinţei 

politice a Parlamentului şi nicidecum CEC nu poate înaintata sau propune, nici chiar sub formă 

de recomandare, o altă formulă; 

- privitor la norme privind temeiurile şi modul de realegere a preşedintelui, vice şi 

secretarului CEC - art. 17 alin. (1) al Codului electoral stipulează că revocarea din funcţiile 

nominalizate se va efectua în cazurile prevăzute la art. 16, 19 şi 20 ale Codului. În articolele 

menţionate se descrie în mod expres procedura de demitere şi cea de desemnare a noului 

membru, iar la art. 20 alin. (2) şi (3) se stabilesc expres cazurile de demitere; 

- examinarea raportului anual al CEC în plenul Parlamentului – o asemenea normă este 

prevăzută la litera l) a art. 22 din Codul  electoral „Atribuţiile generale ale CEC”, unde se spune 

că CEC „prezentă anual rapoarte Parlamentului şi, la cerere, Parlamentului, Preşedintelui 

Republicii Moldova şi Guvernului”.  

La pct. 52, pentru ca acţiunea prevăzută să aibă un indicator cantitativ ce va reflecta 

situaţia reală, recomandăm următoarea redacţie pentru rubrica "Indicatori de progres":  

„- Numărul de anunţuri privind ocuparea funcţiilor publice vacante raportat la numărul 

efectiv de funcţii publice vacante din autoritate; - Numărul de concursuri de ocupare a funcţiilor 

publice vacante raportat la numărul efectiv de funcţii publice vacante din autoritate; - % de 

ocupare a funcţiilor publice pe parcursul anului respectiv (minim 80-90 %); - Numărul de 

concursuri repetate pentru una şi aceeaşi funcţie publică.” 
 

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat.  

Preşedintele  de  şedinţă  a  oferit  cuvîntul  membrilor  pentru a fi puse întrebări raportorului. 
 

AU LUAT CUVÎNTUL: 

Dl E.Răducan – a întrebat raportorul despre modul de realegere a preşedintelui, vice şi 

secretarului CEC, dacă realegerea conducerii CEC este voința politică a Parlamentului. 

Dl I.Ciocan – a răspuns că modul de realegere este expres prevăzut în lege, în art.19 și art.20 al 

Codului Electoral al Republicii Moldova , art.17 din prezentul cod stabilește procedurile de 

revocare a conducerii Comisiei Electorale Centrale.  
 

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

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___. 
 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 
 

Hotărîrea nr. 2248 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor prezenţi în şedinţă. 

 

4. S-A AUDIAT: 

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

înaintarea Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal a propunerilor de 

modificare a Legii nr. 133 din 8 iulie 2011” : 

„ Prin scrisoarea nr. 04-06/1266 din 25 septembrie 2013, Centrul Naţional pentru Protecţia 

Datelor cu Caracter Personal solicită Comisiei Electorale Centrale înaintarea propunerilor de 
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modificare a Hotărîrii Guvernului nr. 1123 din 14 decembrie 2010 privind aprobarea cerinţelor 

faţă de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul 

sistemelor informaţionale de date cu caracter personal, emisă în vederea detalierii 

reglementărilor Legii privind protecţia datelor cu caracter personal. 

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

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

1. Se aprobă propunerile de modificare a Legii nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecţia 

datelor cu caracter personal, conform anexei. 

2. Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale se remite Centrului Naţional pentru Protecţia 

Datelor cu Caracter Personal, 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”. 

 
Aprobate 

prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale 

nr.    din 5 noiembrie 2013 

 

În legătură cu demararea procedurii de ajustare a cadrului normativ secundar Legii nr. 133 

din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal, Centrul Naţional pentru Protecţia 

Datelor cu Caracter Personal a solicitat Comisiei înaintarea propunerilor pentru modificarea 

Hotărîrii Guvernului nr. 1123 din 14 decembrie 2010, privind aprobarea cerinţelor faţă de 

asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor 

informaţionale de date cu caracter personal.  

Legislatorul defineşte noţiunea de date cu caracter personal ca orice informaţie referitoare 

la persoana fizică identificată sau identificabilă. În acest sens, Comisia apreciază că această 

noţiune cuprinde informaţiile despre algători incluse în lista electorală (de bază, suplimentară şi 

cea pentru votarea la locul aflării) şi cea de subscripţie, informaţiile despre concurenţii electorali, 

datele referitoare la persoanele (fizice si juridice) care contribuie financiar la susţinerea materială 

a campaniei electorale a unui sau mai multor concurenţi, date ce se înscriu în rapoartele 

financiare şi care apoi se afişează pe site-ul Comisiei, informaţia de după efectuarea votării, 

precum şi datele despre funcţionarii electorali.  

În procesul de activitate organele electorale realizează un şir de operaţiuni de prelucrare 

atît a datelor cu caracter personal, cît şi a categoriilor speciale de date cu caracter personal, însă 

odată cu adoptarea Legii nr. 133 din 8 iulie 2011 au fost introduse cerinţe şi condiţii mai drastice 

la prelucrarea datelor, iar la aplicarea şi îndeplinirea acestora Comisia întîmpină dificultăţi.  

Astfel, examinînd actele legislative ce reglementează domeniul de protecţie a datelor cu 

caracter personal şi avînd în vedere că Hotărîrea Guvernului nr. 1123 vine să detalieze 

prevederile Legii nr. 133 din 8 iulie 2011, Comisia consideră necesar să înainteze propuneri de 

modificare anume a actului legislativ de referinţă. 

Prin urmare, soluţionarea şi înlăturarea impedimentelor ar fi simplă şi posibilă prin 

stabilirea unor derogări de la Legea nr. 133 din 8 iulie 2011, şi anume: 

Articolul 2 alin. (4) să se completeze cu o nouă literă d), cu următorul cuprins: 

„d) operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal în scopuri electorale, 

efectuate de către organele electorale.” 

Suplimentar menţionăm că, potrivit lit. b) a alin. (5) al art. 5 din Legea nr. 133/2011 

“consimţămîntul subiectului datelor cu caracter personal nu este cerut în cazul în care prelucrarea 

este necesară pentru îndeplinirea unei obligaţii care îi revine operatorului conform legii.” În ceea 

ce priveşte asigurarea securităţii datelor şi a informaţiei, Comisia a adoptat la 22 octombrie 2013, 

hotărîrea nr. 2226 cu privire la Politica de securitate a informaţiei în cadrul Comisiei Electorale 

Centrale. 
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 Fiind abilitată prin lege cu dreptul de a prelucra date în cadrul procesului electoral şi 

aprobînd o politică a securităţii interne, Comisia consideră că urmează a fi eliberată de 

obligativitatea de a fi înregistrată în calitate de operator, de a primi autorizare pentru prelucrarea 

de date cu caracter personal, precum şi de a notifica în acest sens Centrul Naţional pentru 

Protecţia Datelor cu Caracter Personal.  

Mai mult, procesul electoral este unul public, deschis şi transparent, iar de aici rezultă că 

organele electorale ar trebui exonerate de obligaţia de păstrare a confidentialităţii datelor 

privitoare la subiecţii electorali. 
 

Înainte de procedura votării, dl A.Simionov a ieșit din sala de ședințe. (membri prezenți – 6). 
 

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat.  

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

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____6____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___. 
 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 
 

Hotărîrea nr. 2249  a fost aprobată cu votul unanim al  membrilor prezenţi în şedinţă. 
 

5. S-A AUDIAT: 

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

confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorier) din partea Partidului Democrat pe 

perioada campaniei electorale pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale noi din 10 

noiembrie 2013”: 

 „În legătură cu organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale noi din data 10 

noiembrie 2013, conform art. 38 alin. (3) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 

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

1. Se confirmă în calitate de persoană responsabilă de finanţe (trezorier) dna Scutaru Nina, 

din partea Partidului  Democrat din Moldova, pe perioada campaniei electorale pentru alegerile 

locale noi din 10 noiembrie  2013. 

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

Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova”. 
 

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat.  

Preşedintele  de  şedinţă  a  oferit  cuvîntul  membrilor  pentru a fi puse întrebări raportorului. 
 

AU LUAT CUVÎNTUL: 

Dl E.Răducan –  a propus ca la pct.1 a părții rezolutive, să fie indicat localitatea, unde are loc 

organizarea și desfășurarea alegerilor locale noi din 10 noiembrie 2013. 

Raportorul I.Ciocan – a răspuns că este doar o singură localitate – Ucrainca, deaceea, nu 

consideră necesar mențiunea dată. Nu a acceptat propunerea.  

Dl E.Răducan – a solicitat ca propunerea înaintată să fie supusă votului. 
 

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

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____2____, Contra ____2_____, S-au abţinut ___2___. 
 

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

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____5____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___1___. 
 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 
 

Hotărîrea nr. 2250  a fost aprobată cu votul majorității membrilor prezenţi în şedinţă. 
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6. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Slobozia-Şirăuţi, raionul Briceni”:     

„Secretarul Consiliului sătesc Slobozia-Şirăuţi din raionul Briceni a informat Comisia 

Electorală Centrală despre decesul consilierului Gherman Valentin ales pe lista Partidului Liberal 

Democrat din Moldova.  

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

mandatul de consilier în Consiliul sătesc Slobozia-Şirăuţi îi revine candidatului supleant 

Naidenco Larisa de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea 

Judecătoriei Briceni din 17 iunie 2011. 

Totodată, s-a constatat că, deşi decizia consiliului sătesc a fost adoptată la data de 24 iunie 

2013, materialele au parvenit la Comisia Electorală Centrală  abia la 17 octombrie curent, fiind 

depăşit termenul prevăzut de legislaţie.  

În temeiul art. 18 alin. (2), 22 lit. v), 133 alin. (12) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 

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

alesului local, art. 24 alin. (3) din Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind 

administraţia publică locală şi în conformitate cu prevederile pct. 20 din Regulamentul cu privire 

la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei 

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

 

1. Se declară vacant un mandat de consilier în Consiliul sătesc Slobozia-Şirăuţi. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Slobozia-Şirăuţi, raionul Briceni, 

candidatului supleant Naidenco Larisa de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova. 

3. Se atenţionează secretarul Consiliului sătesc Slobozia-Şirăuţi 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 ____6____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2251  a fost aprobată cu votul unanim al  membrilor prezenţi în şedinţă. 

 

7. S-A AUDIAT: 

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

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

„Consiliul sătesc Lărguţa, prin decizia nr. 05/01-XXV din 10 octombrie 2013, a ridicat, în 

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

consilierului Tarnovschi Dumitru ales pe lista Partidului Liberal. Astfel, a devenit vacant un 

mandat de consilier atribuit formaţiunii nominalizate.  

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

consilier în Consiliul sătesc Lărguţa îi revine candidatului supleant Pîrvan Maria de pe lista 

Partidului Liberal, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Cantemir din 23 iunie 2011. La 

atribuirea mandatului s-a ţinut cont de declaraţia candidatului supleant Ţurcanu Anna de pe lista 

Partidului Liberal, prin care aceasta refuză atribuirea mandatului de consilier. 

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

noiembrie 1997 şi în conformitate cu pct. 29 din Regulamentul cu privire la procedura de 
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ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale 

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

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

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

candidatului supleant Pîrvan Maria 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 ____6____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___. 
 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 
 

Hotărîrea nr. 2252  a fost aprobată cu votul unanim al  membrilor prezenţi în şedinţă. 
 

8. S-A AUDIAT: 

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

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

„Consiliul comunal Pleşeni, prin decizia nr. 03-4/XXV din 16 septembrie 2013, a ridicat, 

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

mandatul consilierului Cotaru Eduard ales pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova. 

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

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

consilier în Consiliul comunal Pleşeni îi revine candidatului supleant Bagrin Tudor de pe lista 

Partidului Liberal Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Cantemir din 

20 iunie 2011. La atribuirea mandatului s-a ţinut cont de declaraţia candidatului supleant 

Codreanu Ştefan de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, prin care acesta refuză 

atribuirea mandatului de consilier. 

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

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

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

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

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

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

candidatului supleant Bagrin Tudor 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 ____6____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___. 
 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 
 

Hotărîrea nr. 2253  a fost aprobată cu votul unanim al  membrilor prezenţi în şedinţă. 
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9. S-A AUDIAT: 

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

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

„Consilierul în Consiliul sătesc Hirova din raionul Călăraşi Javelea Chiril ales pe lista 

Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, a depus în data de 24 octombrie 2013 la 

Comisia Electorală Centrală cererea de demisie. Totodată, secretarul consiliului respectiv a 

transmis documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.   

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

consilier în Consiliul sătesc Hirova îi revine candidatului supleant Tanasă Liubovi de pe lista 

Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Călăraşi 

din 17 iunie 2011.  

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

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

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

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

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

1. Se ridică, în legătură cu cererea de demisie, mandatul consilierului Javelea Chiril ales pe 

lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova în Consiliul sătesc Hirova. 

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

candidatului supleant Tanasă Liubovi 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 ____6____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___. 
 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2254  a fost aprobată cu votul unanim al  membrilor prezenţi în şedinţă. 

 

10. S-A AUDIAT: 

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

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

 „Secretarul Consiliului orăşenesc Căuşeni din raionul Căuşeni a transmis Comisiei 

Electorale Centrale cererea de demisie a consilierului Nigai Veaceslav ales pe lista Partidului 

Comuniştilor din Republica Moldova şi documentele necesare atribuirii mandatului de consilier 

următorului candidat supleant. Cererea a fost depusă la consiliu în data de 21 februarie 2013 iar 

documentele necesare atribuirii mandatului de consilier candidatului supleant au parvenit la 

Comisie în data de 30 octombrie 2013. 

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

consilier în Consiliul orăşenesc Căuşeni îi revine candidatului supleant Molodilo Vasile de pe 

lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei 

Căuşeni din 22 iunie 2011. La atribuirea mandatului de consilier s-a ţinut cont de declaraţiile de 

refuz ale candidaţilor supleanţi de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova 

Comarov Serghei şi Romanovschi Iuri, prin care aceştia refuză atribuirea mandatului de 

consilier.  
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Totodată, s-a constatat că, deşi cererea de demisie a fost depusă la data de 21 februarie 

2013, materialele au parvenit la Comisia Electorală Centrală abia la 30 octombrie 2013, fiind 

depăşit termenul prevăzut de legislaţie. 

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

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

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

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

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

         1. Se ridică, în legătură cu cererea de demisie, mandatul consilierului Nigai Veaceslav ales 

pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova în Consiliul orăşenesc Căuşeni. 

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

candidatului supleant Molodilo Vasile de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica 

Moldova. 

3. Se atenţionează secretarul Consiliului orăşenesc Căuşeni 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.  
 

Înainte de procedura votării,  dl A.Simionov a revenit în sala de ședințe. (membri prezenți – 7). 
 

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

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___. 
 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 
 

Hotărîrea nr. 2255  a fost aprobată cu votul unanim al  membrilor prezenţi în şedinţă. 

 

11. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Ciucur-Mingir, raionul Cimişlia”:  

„Secretarul Consiliului sătesc Ciucur-Mingir din raionul Cimişlia a transmis Comisiei 

Electorale Centrale cererea de demisie a consilierului Putină Ana aleasă pe lista Partidului Social 

Democrat şi documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat 

supleant.   

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

consilier în Consiliul sătesc Ciucur-Mingir îi revine candidatului supleant Musteaţă Mihail de pe 

lista Partidului Social Democrat, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Cimişlia din 16 iunie 

2011.  

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

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

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

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

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

 

1. Se ridică, în legătură cu cererea de demisie, mandatul consilierului Putină Ana aleasă pe 

lista Partidului Social Democrat în Consiliul sătesc Ciucur-Mingir. 

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

candidatului supleant Musteaţă Mihail de pe lista Partidului Social Democrat.  



14/30 
 

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 ____7____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___. 
 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2256  a fost aprobată cu votul unanim al  membrilor prezenţi în şedinţă. 

 

12. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orăşenesc Criuleni”: 

 „Secretarul Consiliului orăşenesc Criuleni a transmis Comisiei Electorale Centrale cererea 

de demisie a consilierului Chiriuhin Semion ales pe lista Partidului Comuniştilor din Republica 

Moldova şi documentele necesare atribuirii mandatului de consilier candidatului supleant. 

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

mandatul de consilier în Consiliul orăşenesc Criuleni îi revine candidatului supleant Cocoţ 

Alexandru de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, confirmată prin hotărîrea 

Judecătoriei Criuleni din 17 iunie 2011. La atribuirea mandatului s-a ţinut cont de certificatul de 

deces al candidatului supleant Truş Veaceslav de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica 

Moldova. 

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

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

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

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

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

1. Se ridică, în legătură cu cererea de demisie, mandatul consilierului Chiriuhin Semion 

ales pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova în Consiliul orăşenesc Criuleni. 

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

Cocoţ Alexandru 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 ____7____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___. 
 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2257  a fost aprobată cu votul unanim al  membrilor prezenţi în şedinţă. 
 

13. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Obreja Veche, raionul Făleşti”: 

 „Consiliul comunal Obreja Veche, prin decizia nr. 04/07 din 23 septembrie 2013, a ridicat, 

în legătură cu absenţa fără motive întemeiate de la trei şedinţe consecutive ale consiliului, 
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mandatul consilierului Tofan Alexei 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 Obreja Veche îi revine candidatului supleant 

Grăjdianu Sofia de pe lista Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea 

Judecătoriei Făleşti din 15 iunie 2011. 

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

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

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

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

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

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Obreja Veche, raionul Făleşti, 

candidatului supleant Grăjdianu Sofia 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 ____7____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___. 
 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2258  a fost aprobată cu votul unanim al  membrilor prezenţi în şedinţă. 

  
14. S-A AUDIAT: 

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

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

„Secretarul Consiliului orăşenesc Ialoveni din raionul Ialoveni a transmis Comisiei 

Electorale Centrale cererea de demisie a consilierului Cotovan Mihail ales pe lista Partidului 

Liberal Democrat din Moldova şi documentele necesare atribuirii mandatului de consilier 

următorului candidat supleant.  

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

consilier în Consiliul orăşenesc Ialoveni îi revine candidatului supleant Morari Iurie de pe lista 

Partidului Liberal Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Ialoveni din 6 

iunie 2011.  

În temeiul art. 18 alin. (2), 22 lit. u), 133 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 

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

alesului local, pct. 17 şi 29 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi validare a 

mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 

aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 
 

1. Se ridică, în legătură cu cererea de demisie, mandatul consilierului Cotovan Mihail ales 

pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul orăşenesc Ialoveni. 

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

candidatului supleant Morari Iurie 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 ____7____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___. 
 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2259  a fost aprobată cu votul unanim al  membrilor prezenţi în şedinţă. 

 

15. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Bardar, raionul Ialoveni ”: 
„Secretarul Consiliului sătesc Bardar din raionul Ialoveni a transmis Comisiei Electorale 

Centrale cererea de demisie a consilierului Iovu Dorin ales pe lista Partidului Liberal şi 

documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.  

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

de consilier în Consiliul sătesc Bardar îi revine candidatului supleant Tonu Andrei de pe lista 

Partidului Liberal, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Ialoveni din 6 iunie 2011. 

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

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

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

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

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

  

1. Se ridică, în legătură cu cererea de demisie, mandatul consilierului Iovu Dorin ales pe 

lista Partidului Liberal în Consiliul sătesc Bardar. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Bardar, raionul Ialoveni, 

candidatului supleant Tonu Andrei 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 ____7____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___. 
 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2260  a fost aprobată cu votul unanim al  membrilor prezenţi în şedinţă. 

 

16. S-A AUDIAT: 

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

sesizarea secretarului Consiliului raional Leova, privind starea de incompatibilitate a unui 

consilier raional ”:  

„ Prin sesizarea din 22 mai 2013, însoţită de documente, secretarul Consiliului raional 

Leova a informat Comisia Electorală Centrală asupra stării de incompatibilitate a consilierului 

Grişchevici Elena, aleasă pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, făcînd 

trimitere la art. 7 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul 

alesului local, conform căreia mandatul de consilier este incompatibil cu calitatea de şef, de şef 

adjunct în structurile subordonate autorităţilor publice locale (instituţii publice, servicii, 

întreprinderi municipale). Conform documentelor prezentate dna Grişchevici Elena deţine 

mandatul de consilier în Consiliul raional Leova, ocupînd totodată funcţia de director al şcolii 

primare-grădiniţe Tomaiul Nou, raionul Leova, de la data de 14 decembrie 2011. 
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În cadrul examinării sesizării, s-a constatat că prevederea legală sus-numită privind 

situaţiile de incompatibilitate a constituit obiectul sesizării la Curtea Constituţională. 

La 16 iulie 2013 Curtea Constituţională a adoptat hotărîrea nr. 19 pentru controlul 

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

statutul alesului local, în redacţia Legii nr. 168 din 11 iulie 2012. Curtea a statuat că prevederile 

legale care stabilesc incompatibilităţile mandatului alesului local de la lit. c) şi d) ale alin. (l) art. 

7 din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000, în redacţia Legii nr. 168 din 11 iulie 2012, astfel 

cum au fost interpretate prin Legea nr. 263 din 16 noiembrie 2012, nu se aplică aleşilor locali, 

care şi-au obţinut mandatul în urma alegerilor locale desfăşurate pînă la data intrării în vigoare a 

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

privind statutul alesului local – 14 septembrie 2012.  

Astfel, avînd în vedere că atît obţinerea mandatului de consilier, cît şi ocuparea funcţiei au 

avut loc anterior intrării în vigoare a modificărilor privind situaţiile de incompatibilitate la Legea 

nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 şi în temeiul art. 18 alin. (2) din Codul electoral nr. 1381-XIII 

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

 

1. Se respinge ca nefondată sesizarea secretarului Consiliului raional Leova privind starea 

de incompatibilitate a consilierului Grişchevici Elena, aleasă pe lista Partidului Comuniştilor din 

Republica Moldova în Consiliul raional Leova. 

2. Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale se remite spre informare secretarului Consiliului 

raional Leova şi Consiliului raional Leova. 

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 ____7____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___. 
 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 
 

Hotărîrea nr. 2261  a fost aprobată cu votul unanim al  membrilor prezenţi în şedinţă. 
 

17. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Bieşti, raionul Orhei”: 

„Secretarul Consiliului comunal Bieşti din raionul Orhei a informat Comisia Electorală 

Centrală despre decesul consilierului Chiriţa Simion ales pe lista Partidului Liberal Democrat din 

Moldova.  

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

mandatul de consilier în Consiliul comunal Bieşti îi revine candidatului supleant Chiriţa Lidia de 

pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Orhei 

din 20 iunie 2011. 

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

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

statutul alesului local, art. 24 alin. (3) din Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind 

administraţia publică locală şi în conformitate cu prevederile pct. 20 din Regulamentul cu privire 

la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei 

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

  

1. Se declară vacant un mandat de consilier în Consiliul comunal Bieşti. 
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2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Bieşti, raionul Orhei, 

candidatului supleant Chiriţa Lidia 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 ____7____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___. 
 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2262  a fost aprobată cu votul unanim al  membrilor prezenţi în şedinţă. 

 

18. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Crihana, raionul Orhei ”: 
 

„ Prin sesizarea din 29 august 2013, însoţită de actele confirmative, secretarul Consiliului 

comunal Crihana, raionul Orhei, a informat Comisia Electorală Centrală asupra stării de 

incompatibilitate a consilierului Grecu Victor ales pe lista Partidului Democrat din Moldova. Din 

materialele prezentate rezultă că dl Grecu Victor deţine mandatul de consilier în Consiliul 

comunal Crihana, raionul Orhei, ocupînd totodată şi funcţia de director al grădiniţei de copii din 

localitate de la 1 iulie 2013. Astfel, se constată starea de incompatibilitate, prevăzută la art. 7 

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

căreia mandatul alesului local este incompatibil cu calitatea de şef, de şef adjunct în structurile 

subordonate autorităţilor publice locale (instituţii publice, servicii, întreprinderi municipale). Dat 

fiind faptul că starea de incompatibilitate a survenit după septembrie 2012 - momentul intrării în 

vigoare a Legii nr. 168 din 11 iulie 2012 prin care a fost modificată Legea 768-XIV din 2 

februarie 2000 - cazul dat nu cade sub incidenţa hotărîrii nr. 19 din 16 iulie 2013 adoptată de 

Curtea Constituţională pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi ale art. 7 din legea sus-

menţionată. Întrucît lista candidaţilor supleanţi ai Partidului Democrat din Moldova s-a epuizat, a 

fost restabilit şirul descrescător, conform căruia cea mai mare valoare numerică îi revine listei de 

candidaţi ai Partidului Liberal. 

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

consilier în Consiliul comunal Crihana îi revine candidatului supleant Arabadji Gheorghii de pe 

lista Partidului Liberal, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Orhei din 20 iunie 2011. La 

atribuirea mandatului de consilier s-a ţinut cont de declaraţia candidatului supleant Negruţă 

Victor de pe lista Partidului Liberal, prin care acesta refuză atribuirea mandatului de consilier şi 

de adeverinţa eliberată de Primărie, prin care se confirmă aflarea peste hotarele ţării a 

candidatului supleant Radu Ilie de pe lista Partidului Democrat din Moldova.  

În temeiul art. 18 alin. (2), 22 lit. u) şi 133 alin. (9) şi (12) din Codul electoral nr. 1381-

XIII din 21 noiembrie 1997, art. 8 alin. (2
1
) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind 

statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 24, 29 din Regulamentul cu privire la procedura 

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

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

1. Se ridică, în legătură cu incompatibilitatea funcţiei, mandatul consilierului Grecu 

Victor ales pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul comunal Crihana. 

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

candidatului supleant Arabadji Gheorghii de pe lista Partidului Liberal. 
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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”.   
 

S-a propus restabilirea șirului descrescător după cum urmează: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 mandate. 

Lista PDM s-a epuizat. 

Şir restabilit I – 5 noiembrie 2013, atribuire PL. 
 

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat.  

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

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___. 
 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 
 

Hotărîrea nr. 2263  a fost aprobată cu votul unanim al  membrilor prezenţi în şedinţă. 
 

19. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Puţintei, raionul Orhei ”: 

 „Secretarul Consiliului comunal Puţintei din raionul Orhei a transmis Comisiei Electorale 

Centrale cererea de demisie a consilierului Zatic Tudor ales pe lista Partidului Comuniştilor din 

Republica Moldova. Cererea a fost depusă la consiliu în data de 7 octombrie 2013, iar 

documentele necesare atribuirii mandatului de consilier candidatului supleant au parvenit la 

Comisie în data de 15 octombrie 2013.     

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

consilier în Consiliul comunal Puţintei îi revine candidatului supleant Ceban Pavel de pe lista 

Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Orhei din 

20 iunie 2011.  

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

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

statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 17, 23 şi 29 din Regulamentul cu privire la 

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

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

1. Se ridică, în legătură cu cererea de demisie, mandatul consilierului Zatic Tudor ales pe 

lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova  în Consiliul comunal Puţintei. 

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

candidatului supleant Ceban Pavel 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”. 
 

Nr. d/o PDM  PLDM PL PCRM 

1. 334 100 98 38 

2. 167 50 49 19 

3. 111,33 33,33 32,67 12,67 

4. 83,50 25 24,50 9,50 

5. 66,80 20 19,60 7,6 

6. 55,67 16,67 16,33 6,33 

7. 47,71 14,29 14 5,42 

8. 41,75 12,50 12,25 4,75 

9. 37,11 11,11 10,89 4,22 
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Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat.  

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

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___. 
 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2264  a fost aprobată cu votul unanim al  membrilor prezenţi în şedinţă. 

 

20. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Aluniş, raionul Rîşcani ”: 

 

 „Secretarul Consiliului sătesc Aluniş din raionul Rîşcani a transmis Comisiei Electorale 

Centrale cererea de demisie a consilierului Pădureac Angela aleasă pe lista Partidului Democrat 

din Moldova şi documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat 

supleant.   

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

consilier în Consiliul sătesc Aluniş îi revine candidatului supleant Ştefanco Aurelia de pe lista 

Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Rîşcani din 14 iunie 

2011.  

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

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

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

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

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

 1. Se ridică, în legătură cu cererea de demisie, mandatul consilierului Pădureac Angela 

aleasă pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Aluniş. 

 2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Aluniş, raionul Rîşcani, 

candidatului supleant Ştefanco Aurelia 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 ____7____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2265 a fost aprobată cu votul unanim al  membrilor prezenţi în şedinţă. 

 

21. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Şumna, raionul Rîşcani ”: 

 „Consiliul comunal Şumna, prin decizia nr. 03/03 din 2 septembrie 2013, a ridicat, în 

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

consilierului Gubic Nina aleasă pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova. Astfel, a 

devenit vacant un mandat de consilier atribuit formaţiunii nominalizate. 
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În baza documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul de 

consilier în Consiliul comunal Şumna îi revine candidatului supleant Gnatiuc Angela de pe lista 

Partidului Liberal Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Rîşcani din 13 

iunie 2011.  

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

noiembrie 1997 şi pct. 29 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi validare a 

mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 

aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 
 

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

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

candidatului supleant Gnatiuc Angela 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 ____7____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2266 a fost aprobată cu votul unanim al  membrilor prezenţi în şedinţă. 
 

22. S-A AUDIAT: 

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

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

„ Secretarul Consiliului orăşenesc Rezina din raionul Rezina a informat Comisia Electorală 

Centrală despre decesul consilierului Cruştaliov Leonid ales pe lista Partidului Comuniştilor din 

Republica Moldova.  

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

consilier în Consiliul orăşenesc Rezina îi revine candidatului supleant Cernega Vera de pe lista 

Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Rezina 

din 14 iunie 2011. La atribuirea mandatului de consilier s-a ţinut cont de declaraţiile candidaţilor 

supleanţi Socol Ruslan şi Borodai Artiom de pe lista aceluiaşi partid, prin care aceştia refuză 

atribuirea mandatului de consilier. 

În temeiul art. 18 alin. (2), 22 lit. v), 133 alin. (12) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 

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

alesului local, art. 24 alin. (3) din Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind 

administraţia publică locală şi în conformitate cu prevederile pct. 20 din Regulamentul cu privire 

la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei 

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

1. Se declară vacant un mandat de consilier în Consiliul orăşenesc Rezina. 

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

candidatului supleant Cernega Vera 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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REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___. 
 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 
 

Hotărîrea nr. 2267 a fost aprobată cu votul unanim al  membrilor prezenţi în şedinţă. 
 

23. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Cosăuţi, raionul Soroca”: 

„Consiliul comunal Cosăuţi, prin decizia nr. 7/11 din 30 septembrie 2013, a ridicat, în 

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

consilierului Roşca Oleg, ales pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova. Astfel, a 

devenit vacant un mandat de consilier atribuit formaţiunii nominalizate. 

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

consilier în Consiliul comunal Cosăuţi îi revine candidatului supleant Roşca Aliona de pe lista 

Partidului Liberal Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Soroca din 28 

iunie 2011.  

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

noiembrie 1997 şi pct. 29 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi validare a 

mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 

aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 

  

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

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

candidatului supleant Roşca 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 ____7____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___. 
 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 
 

Hotărîrea nr. 2268 a fost aprobată cu votul unanim al  membrilor prezenţi în şedinţă. 
 

24. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Suhuluceni, raionul Teleneşti ”: 
 

Prin demersul din 1 octombrie 2013, secretarul Consiliului comunal Suhuluceni din raionul 

Teleneşti a informat Comisia Electorală Centrală despre decesul consilierului Stegarescu 

Gheorghe ales pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova. Totodată, au fost depuse 

documentele necesare atribuirii mandatului de consilier candidatului supleant. 

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

consilier în Consiliul comunal Suhuluceni, raionul Teleneşti îi revine candidatului supleant 

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

Judecătoriei Teleneşti din 16 iunie 2011.  

În temeiul art. 18 alin. (2), 22 lit. v), 133 alin. (12) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 

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

alesului local, art. 24 alin. (3) din Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind 

administraţia publică locală, şi în conformitate cu prevederile pct. 20 din Regulamentul cu 
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privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea 

Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă 

ş t e: 
 

1. Se declară vacant un mandat de consilier în Consiliul comunal Suhuluceni. 

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

candidatului supleant Roşca 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 ____7____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___. 
 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 
 

Hotărîrea nr. 2269  a fost aprobată cu votul unanim al  membrilor prezenţi în şedinţă. 

 

25. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Alexeevca, raionul Ungheni”: 

„Prin demersul din 21 octombrie 2013, secretarul Consiliului comunal Alexeevca, raionul 

Ungheni, a informat Comisia Electorală Centrală despre decesul consilierului Şaptesate Ivan ales 

pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova. Totodată, au fost depuse documentele 

necesare atribuirii mandatului de consilier candidatului supleant. Întrucît lista candidaţilor 

supleanţi ai Partidului Comuniştilor din Republica Moldova s-a epuizat, a fost restabilit şirul 

descrescător, conform căruia cea mai mare valoare numerică îi revine listei de candidaţi ai 

Partidului Liberal. 

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

consilier în Consiliul comunal Alexeevca îi revine candidatului supleant Mărcuţă Svetlana de pe 

lista Partidului Liberal, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Ungheni din 17 iunie 2011. 

În temeiul art. 18 alin. (2), 22 lit. v), 133 alin. (9), (12) din Codul electoral nr.1381-XIII 

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

statutul alesului local, art. 24 alin. (3) din Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind 

administraţia publică locală, şi în conformitate cu prevederile pct. 20 din Regulamentul cu 

privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea 

Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă 

ş t e: 

1. Se declară vacant un mandat de consilier în Consiliul comunal Alexeevca.  

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

candidatului supleant Mărcuţă Svetlana 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 ____7____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___. 
 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 
 

Hotărîrea nr. 2270 a fost aprobată cu votul unanim al  membrilor prezenţi în şedinţă. 
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26. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Etulia, UTA Găgăuzia”:  

„Secretarul Consiliului comunal Etulia, UTA Găgăuzia, a transmis Comisiei Electorale 

Centrale cererea de demisie a consilierului Arnaut-Haritova Aliona aleasă pe lista Partidului 

Comuniştilor din Republica Moldova şi documentele necesare atribuirii mandatului de consilier 

următorului candidat supleant.   

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

consilier în Consiliul comunal Etulia îi revine candidatului supleant Haritov Mihail de pe lista 

Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei 

Vulcăneşti din 9 iunie 2011.  

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

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

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

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

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

1. Se ridică, în legătură cu cererea de demisie, mandatul consilierului Arnaut-Haritova 

Aliona aleasă pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova în Consiliul comunal 

Etulia. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Etulia, UTA Găgăuzia 

candidatului supleant Haritov Mihail 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 ____7____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 
 

Hotărîrea nr. 2271 a fost aprobată cu votul unanim al  membrilor prezenţi în şedinţă. 

 

27. S-A AUDIAT: 

Raportorul Andrei Volentir – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „ Pentru abrogarea 

hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 1625 din 24 decembrie 2012 ”: 

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

legătură cu incompatibilitatea funcţiei mandatul consilierului Rotaru Iulian ales pe lista 

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

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

atribuit mandatul de consilier în Consiliul comunal Roşietici candidatului supleant Chilaru 

Constantin de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova. 

Ulterior, la  04 aprilie 2013  instanţa de judecată de contencios administrativ a admis 

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

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

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

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

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

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

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

Comisia Electorală Centrală a hotărîrii nr. 1625 are drept consecinţă readucerea situaţiei la cea 
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anterioară momentului adoptării deciziei nr. 7/1, şi anume domnul Rotaru Iulian să fie restabilit 

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

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

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

h o t ă r ă ş t e: 

  

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

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

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

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

Comuniştilor din Republica Moldova. 

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al 

Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova”. 
 

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat.  

Preşedintele  de  şedinţă  a  oferit  cuvîntul  membrilor  pentru a fi puse întrebări raportorului. 
 

AU LUAT CUVÎNTUL: 

Dl V. Moțarschi – a întrebat raportorul dacă Comisia Electorală Centrală abrogă din oficiu 

prezenta hotărîre sau este vreun demers parvenit la CEC, menționînd că în partea discriptivă a 

proiectului de hotărîre nu se vorbește nimic la acest capitol. A propus de a completa partea 

discriptivă a proiectului de hotărîre cu motivarea care stă la baza abrogării hotărîrii Comisiei 

Electorale Centrale nr. 1625 din 24 decembrie 2012 . 

Dl A. Volentir – a răspuns că prin hotărîrea instanței de judecată s-a anulat decizia Consiliului 

comunal Roşietici prin care a fost ridicat mandatul de consilier. 

Dl A.Volentir – a acceptat propunerea de completare a părții rezolutive. 

Dl E. Răducan – a întrebat cum a ajuns hotărîrea instanței de judecată la Comisie. 

Dl A.Volentir – a menționat că hotărîrea instanței de judecată a fost transmisă Comisiei în data 

de 30 septembrie 2013, de către Consiliul local Roșietici în interesul consilierului Rotaru Iulian. 

Consideră irelevant faptul cum a ajuns hotărîrea instanței de judecată la CEC. 

Dl E.Răducan – a constatat că pe hotărîrea instanței de judecată nu este aplicată ștampila,ceea ce 

denotă că documentul nu este veridic. 

Dl A.Volentir – a propus de a se vota nominal. 

Dl I.Ciocan – a acceptat propunerea. 

Dl Șt. Urîtu – a menționat că dat fiind faptul că s-a propus să se voteze nominal pe marginea 

acestui proiect, a întrebat raportorul dacă instanța de judecată a indicat care este temeiul legal de 

restabilire a consilierului la poziția inițială în lista candidaților supleanți.  

Dl A.Volentir – a răspuns dlui Șt.Urîtu că hotărîrea instanței de judecată a vizat exlusiv părțile 

implicate în proces și anume: Oficiul Teritorial al Cancelariei de Stat și Consiliul comunal 

Roșietici. Urmare a hotărîrii instanței de judecată, Consiliul comunal Roșietici a luat act de 

hotărîrea respectivă, a abrogat propria decizie și a remis materialele respective spre examinare 

Comisiei Electorale Centrale.  

Dl E.Răducan – a  propus amînarea examinării acestu proiect pentru o documentare mai amplă 

pe marginea acestui caz. 
 

Preşedintele de şedinţă a supus votului propunerea dlui E.Răducan de amînare a examinării 

proiectului. 
 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____3____, Contra ____3_____, S-au abţinut ___1___. 
 

Preşedintele de şedinţă a supus votului propunerea dlui A.Volentir de a vota nominal. 
 



26/30 
 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____4____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___3___. 

 

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

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____3____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___4___. 

 

A.Volentir – a menționat pentru procesul-verbal că personal a votat „ pentru”. 

 

Președintele de ședință I.Ciocan a constatat că nu a fost acumulat numărul necesar de voturi 

pentru aprobarea proiectului. 

 

28. Diverse. 

Raportorul Alexandru Simionov – s-a referit la un comunicat de presă al Comisiei Electorale 

Centrale din 28 octombrie 2013 „Privind întrevederea Vicepreședintelui CEC cu reprezentanţii 

Institutului internaţional pentru monitorizarea dezvoltării democraţiei, parlamentarismului şi 

respectării drepturilor electorale ale cetăţenilor statelor-membre AIP CSI”. A constatat că 

formatul acordului semnat în urma întrevederii este similar cu alte acorduri ale autorităților 

electorale ale altor state. A menționat că orice acord nu poate să fie identic ca formă și ca conțiut 

cu alte acorduri al altor state. Totodată, a întrebat vicepeședintele care este aportul adunării 

Adunării Interparlamentare CSI în asigurarea asigurarea drepturilor electorale cetăţenilor din 

localităţile din Stânga Nistrului/Transnistria. Consideră necesar consultarea membrilor la 

semnarea acordurilor. Astfel, a propus ca pentru viitor să fie discutate propunerile pentru 

problemele cu care ne confruntăm. 

Dl I.Ciocan – a menționat că a fost semnat un memorandum de înțelegere cu Filiala din Chişinău 

a Institutului internaţional pentru monitorizarea dezvoltării democraţiei, parlamentarismului şi 

respectării drepturilor electorale, care presupune colaborarea CEC cu aceaastă instituție ce își 

desfășoară activitatea în domeniul apărării drepturilor omului. 

Dl E.Răducan – a menționat că orice acord trebuie să fie consultat cu cei 9 membri ai Comisiei. 

Dl I.Ciocan – a solicitat pentu procesul- verbal mențiunea „Am neglijat opinia dlui 

E.Răducan”, precizînd că se va conduce în continuare de Regulamentul cu privire la 

activitatea Comisiei Electorale Centrale și de legislația în vigoare. 

 

29. S-A AUDIAT: 

Raportorul Ștefan Urîtu – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la aderarea 

Comisie Electorale Centrale la „Reţeaua competenţelor electorale francofone (RECEF)”: 

„ În perioada 21-24 august 2011, vicepreşedintele Comisiei Electorale Centrale, domnul 

Ştefan Urîtu, a participat la Reuniunea constitutivă a „Reţelei competenţelor electorale 

francofone” (RECEF), susţinută de autorităţile electorale canadiene şi Organizaţia Internaţională 

a Francofoniei. Evenimentul a avut loc la Quebec, Canada.   

În cadrul reuniunii, domnul Ştefan Uîrtu a votat pentru adoptarea statutului organizaţiei şi 

alegerea organelor de conducere, astfel Comisia Electorală Centrală devenind membru fondator 

al RECEF. Ulterior, Comisia Electorală Centrală a fost aleasă în calitate de membru al Biroului 

RECEF.  

Conform statutului RECEF, fiecare membru urmează să achite o cotizaţie anuală 

proporţională venitului pe cap de locuitor al ţării respective. Astfel, Comisia Electorală Centrală 

urma să achite cotizaţia anuală în mărime de 1000 (una mie) dolari canadieni, pentru anii 2012 şi 

2013. Cotizaţia menţionată nu a fost achitată din cauză că sumele respective nu au fost prevăzute 

în bugetul Comisiei pentru anii menţionaţi, dar şi în legătură cu necesitatea clarificării unor 

aspecte de ordin juridic.  

http://cec.md/index.php?pag=news&opa=view&id=773&tip=comunicat&start=20&l=
http://cec.md/index.php?pag=news&opa=view&id=773&tip=comunicat&start=20&l=
http://cec.md/index.php?pag=news&opa=view&id=773&tip=comunicat&start=20&l=
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 La 23 octombrie 2013, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene a răspuns la 

solicitarea CEC şi a confirmat că semnarea de către Comisia Electorală Centrală a statutului 

RECEF nu cade sub incidenţa Legii nr. 595-XIV din 24 septembrie  1999 privind tratatele 

internaţionale ale Republicii Moldova. Ca urmare, în devizul de cheltuieli al CEC pentru anul 

2014 a fost prevăzută suma necesară pentru achitarea cotizaţiei respective. 

Ţinînd cont de cele expuse şi în conformitate cu art. 18 din Codul electoral nr. 1381 – XIII 

din 21 noiembrie 1997, pct. 30 lit. f) şi pct. 31 lit. a) din Regulamentul cu privire la activitatea 

Comisiei Electorale Centrale, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 137 din 14 

februarie 2006, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 
 

1. Se confirmă calitatea de membru la „Reţeaua competenţelor electorale francofone” 

(RECEF) a Comisiei Electorale Centrale. 

2. Se numeşte dl Ștefan Urîtu vicepreşedintele Comisiei Electorale Centrale în calitate de 

persoană responsabilă de colaborarea Comisiei Electorale Centrale cu „Reţeaua competenţelor 

electorale francofone” (RECEF). 

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  oferit  cuvîntul  membrilor  pentru a fi puse întrebări raportorului. 
 

AU LUAT CUVÎNTUL: 

Dl E.Răducan  – a întrebat de unde atîta grabă în aprobarea prezentului proiect de hotărîre.  

Dl Șt. Urîtu – a răspuns că este sfîrșit de an și trebuie o claritate la capitolul cheltuieli bugetare și 

pentru a cunoaște cum să planificăm activitățile pentru anul viitor. 

Dl E.Răducan – a observat din proiect că cotizația anuală este prevăzută pentru anii 2012 şi 

2013. 

Dl Șt.Urîtu – a informat că avem calitatea de membru și membru al Biroului de conducere al 

acestei instituții din toamna anului 2011, iar în 2012 s-a stabilit cotizația.  

Dl A.Volentir – a întrebat dacă statutul „Reţelei competenţelor electorale francofone” prevede 

dreptul la vot și suspendarea dreptului la vot în caz de neachitare a cotizațiilor anuale. Totodată, 

a întrebat dacă am exercitat careva drepturi sau înlesniri în cadrul acestei instituții și în organele 

de conducere. 

Dl Șt.Urîtu – a precizat că nu este prevăzut nimic la capitolul dat, dar se vorbește despre calitatea 

de membru al rețelei respective, subliniind că a primit mai multe oferte și anume participarea la 

conferința Biroului din Gabon cu tematica „Introducerea pașapoartelor biometrice în sistemul 

electoral”, precum și reuniunea de la Paris, pe care le-a refuzat, odată ce cotizațiile de membru a 

rețelei nu au fost achitate. Neachitarea cotizațiilor de membru are ca urmare retragerea calității 

de membru, pînă la acest moment s-a reușit a convinge că cotizația va fi achitată. 

I.Ciocan – a precizat că la elaborarea acestui proiect de hotărîre s-a  inclus stabilirea unor 

obligații financiare anterioare, pentru anii 2012 și 2013. Procedura în sistemul bugetar de plăți 

este altfel: pînă nu va fi rectificat bugetul de către Parlament, nu va fi posibil de achitat cotizația, 

dat fiind faptul că în bugetul pentru anii 2012 și 2013 nu au fost planificate aceste cheltuieli de 

către Ministerul Finanțelor. 

 

Preşedintele  de  şedinţă  a  oferit  cuvîntul  membrilor  pentru a face propuneri la proiect. 

 

A.Volentir – a propus de a evita descrierea cronologică a evenimentelor în partea rezolutivă a 

proiectului de hotărîre. Totodată, a propus de a nu se face referință la bugetul CEC pentru anul 

2014, odată ce acesta încă nu este aprobat, ci la proiectul bugetului sau la devizul de cheltuieli 

aprobat prin hotărîrea Comisiei. La fel, la pct. 2 al părții rezolutive, să nu ne referim la numele 

vicepreședintelui CEC,  să depersonalizăm numele persoanei delegate. 

Raportorul Șt.Urîtu – a acceptat propunerile înaintate. 
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Dl I.Ciocan – a propus ca la alin.3 să fie completat cu motivația „ în lipsa unei hotărîri ce ar 

confirma aderarea Republicii Moldova la această organizație, nu a fost posibilă bugetarea și 

achitarea acestei cotizații ”. 

Dl V. Moțarschi – a menționat că în cazul dat se pune la îndoială statutul de fondator. A propus 

ca alineatul respectiv să rămînă cu motivația unor aspecte de ordin juridic. 

Dl Șt. Urîtu – a acceptat ideea expusă de dl V.Moțarschi. 

 

Raportorul a totalizat proiectul de hotărîre și a propus aprobarea proiectului prezentat.  

 

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

propuse și acceptate ce țin de: referința la devizul de cheltuieli și depersonalizarea funcției de 

vicepreședinte. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____6____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 
 

Hotărîrea nr. 2272 a fost aprobată cu votul unanim al  membrilor prezenţi în şedinţă. 

 

 

 

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

 și a declarat ședința închisă. 
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