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COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ 

A REPUBLICII MOLDOVA 

 

 

 

PROCES-VERBAL nr. 151 

al şedinţei extraordinare 

din 22.10. 2013, ora 16.00 

 

Statut şedinţă: deliberativă 

Preşedinte al şedinţei: dl Iurie Ciocan 

Secretar al şedinţei: dl Andrei Volentir 

 

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

(lipsește dl Ștefan Creangă), 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 23 

puncte. 

Dl I.Ciocan a propus includerea rubricii – Diverse. 

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

ședință a supus votului proiectul ordinii de zi: 
 

ORDINEA DE ZI: 
 

1. Cu privire la executarea unei decizii a Curţii Supreme de Justiţie. 

Raportor: Iurie Ciocan 

2.  Cu privire la Politica de securitate a informaţiei în cadrul Comisiei Electorale Centrale 

Raportor:  Iurie Ciocan 

3. Cu privire la Declaraţia de politică în domeniul calităţii . 

Raportor:  Iurie Ciocan 

4. Cu privire la acreditarea observatorilor naţionali din partea Asociaţiei obşteşti „Promo-

LEX” în vederea monitorizării alegerilor locale noi ale primarului comunei Ucrainca din 

raionul Căuşeni din data de 10 noiembrie 2013. 

Raportor:  Iurie Ciocan 

5. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Delacău, raionul Anenii 

Noi. 

Raportor: Andrei Volentir 

6. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Cuhureştii de Sus, 

raionul Floreşti. 

Raportor: Andrei Volentir 

7. Cu privire la sesizarea Oficiului teritorial Bălți al Cancelariei de Stat privind starea de 

incompatibilitate a unui consilier din Consiliul raional Glodeni. 

Raportor: Andrei Volentir 

8. Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Crihana, raionul 

Orhei. 

Raportor: Andrei Volentir 

9. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Cărpineni, raionul 

Hînceşti. 

Raportor: Andrei Volentir 
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10. Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Secăreni, raionul 

Hînceşti. 

Raportor: Andrei Volentir 

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

Ialoveni. 

Raportor: Andrei Volentir 

12. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Rezina. 

Raportor: Andrei Volentir 

13. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Rezina. 

Raportor: Andrei Volentir 

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

Rîşcani. 

Raportor: Andrei Volentir 

15. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Sîngerei. 

Raportor: Andrei Volentir 

16. Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Voinova, raionul 

Strășeni. 

Raportor: Andrei Volentir 

17. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Şoldăneşti. 

Raportor: Andrei Volentir 

18. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Ştefan Vodă. 

Raportor: Andrei Volentir 

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

Vodă. 

Raportor: Andrei Volentir 

20. Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Slobozia, raionul 

Ştefan Vodă. 

Raportor: Andrei Volentir 

21. Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Cetireni, raionul 

Ungheni. 

Raportor: Andrei Volentir 

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

Raportor: Andrei Volentir 

23. Pentru abrogarea unor hotărîri ale Comisiei Electorale Centrale. 

Raportor: Andrei Volentir 

24. Diverse 

  Raportor: Iurie Ciocan  

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

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

 

Ordinea de zi cu 24  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. 
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1. S-A AUDIAT: 

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

executarea unei decizii  a Curţii Supreme de Justiţie ”: 

„ La 6 iunie 2013, Comisia Electorală Centrală a adoptat hotărîrea nr. 2014 prin care a 

ridicat în legătură cu incompatibilitatea funcţiei mandatul consilierului Dolgaia Maria aleasă pe 

lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova şi a atribuit mandatul de consilier 

candidatului supleant Savciuc Maria de pe lista aceluiaşi partid.  

Ulterior, doamna Dolgaia Maria a depus la Curtea de Apel Chişinău o cerere de chemare 

în judecată prin care a solicitat anularea hotărîrii nr. 2014 din 6 iunie 2013. Instanţa,  prin 

hotărîrea din 5 septembrie 2013, a dispus respingerea cererii de chemare în judecată. 

La 25 septembrie 2013, Curtea Supremă de Justiţie a pronunţat decizia prin care a casat 

hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 5 septembrie 2013  cu emiterea unei noi hotărîri prin care 

cererea de chemare în judecată a fost admisă, iar hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2014 

din 6 iunie 2013 a fost anulată integral. Totodată, Curtea a obligat Comisia de a restabili 

mandatul de consilier în Consiliul raional Rezina atribuit Mariei Dolgaia prin hotărîrea Comisiei 

Electorale Centrale nr. 1136 din 31 ianuarie 2012. 

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

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

 

1. Se ia act de decizia Curţii Supreme de Justiţie  din 25 septembrie 2013. 

2. Se restabileşte mandatul de consilier în Consiliul raional Rezina doamnei Dolgaia Maria. 

3. Doamna Savciuc Maria se restabileşte la poziţia nr. 4 în lista candidaţilor supleanţi la 

funcţia de consilier în Consiliul raional Rezina din partea Partidului Comuniştilor din Republica 

Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Rezina din 16 iunie 2011. 

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

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

 

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat.  

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

 

Dl E.Răducan a ieșit din sala de ședințe (membri prezenți - 7). 

 

AU LUAT CUVÎNTUL : 

Dl Șt. Urîtu – a întrebat dacă dna Dolgaia Maria în continuare exercită funcția care se considera 

incompatibilă cu calitatea de consilier. 

Dl I.Ciocan – a răspuns că dna Dolgaia Maria continuă să-și execite funcția la locul de muncă de 

bază.  

Dl A.Volentir – a menționat că hotărîrea Curții de Apel Chișinău confirmată de dl I.Pleșca a 

ajuns în original la Comisie, la 21 octombrie 2013. 

Dl I.Ciocan – a stabilit că decizia Curții Supreme de Justiție asupra recursului înaintat de Maria 

Dolgaia către CEC a fost emisă la 25 septembrie 2013 însă, a fost înregistrată în anticamera 

Comisiei Electorale Centrale în data de 2 octombrie 2013 cu nr. CEC-7/6966. Spre executare a 

fost transmisă de către Președintele Curții de Apel Chișinău, dl Ion Pleșca la 21 octombrie 2013. 

 

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. 2225 a fost aprobată cu votul unanim al  membrilor prezenţi în şedinţă. 
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2. S-A AUDIAT: 

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

de securitate a informaţiei în  cadrul Comisiei Electorale Centrale ”: 

Dl I.Ciocan – a menționat că prin intermediul Regulamentului cu privire la activitatea 

Comisiei Electorale Centrale și a planului strategic pentru perioada 2012-2015 a fost stabilit 

obiectivul ce ține de certificarea activității CEC conform standardelor ISO la două compatimente 

: calitatea serviciilor prestate - de organizare și desfășurare a alegerilor și securitatea informației. 

Totodată, a subliniat că politica de securitate are drept scop stabilirea unui context organizațional 

de nivel înalt pentru managementul securității informației în cadrul Comisiei Electorale Centrale, 

remarcînd că la etapa actuală în Republica Moldova nu există nici o persoană juridică certificată 

de către ISO - Ogranizația internațională a standardelor la care Republica Moldova este parte. La 

fel, a atras atenția că suntem la o etapă de pregătire, Politica de securitate a informației este un 

prim pas ce stabilește repere generale, poartă caracter de declarare a intențiilor și de aderare la 

unele valori necesare pentru dezvoltarea și implimentarea unor standarde în cadrul Comisiei 

Electorale Centrale. 

 

„ În scopul stabilirii unui context organizaţional de nivel înalt pentru managementul 

securităţii informaţiei, inclusiv, păstrării confidenţialităţii, integrităţii şi disponibilităţii acesteia 

în orice formă a sa (electronică, pe suport de hîrtie etc.) în cadrul Comisiei Electorale Centrale 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 aprobă Politica de securitate a informaţiei în cadrul Comisiei Electorale Centrale 

(conform anexei). 

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, Capitolul III al Politicii de securitate 

a informaţiei în cadrul Comisiei Electorale Centrale se publică pe site-ul oficial al Comisiei 

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

Anexă  

 

 

 

 

 

 

POLITICA 

de securitate a informaţiei în cadrul Comisiei Electorale Centrale 

 

Cod de referinţă: P_DJ_001_01 

 

Aprobată 

prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale 

nr.__ din ______________ 2013 

 

Informaţie despre document 

Deţinător RSI  

Autor Şef, Aparat CEC 

Coautor Şef-adjunct, DJ 

  

 

 

Clasificare de securitate: 

C2 – DE UZ INTERN 
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FIŞA DE CONTROL A DOCUMENTULUI 

DESTINATARII DOCUMENTULUI 

Nr. Organizaţia Subdiviziuni / Funcţii 

/ roluri 

Formă document Utilizare 

1.  CEC DAD Original, pe suport 

hîrtie 

Păstrarea 

originalului 

2.  CEC Toţi salariaţii În formă electronică, 

pe portalul web 

intern 

La aplicarea SMSI 

 

 

Atenţie! Conform Politicii de securitate a informaţiei în cadrul CEC, aveţi autorizaţie de acces la 

acest document doar dacă figuraţi în lista Destinatarilor documentului. Accesarea neautorizată a 

acestui document este subiect al procesului disciplinar în cadrul CEC. 

Dacă aţi obţinut acces la acest document fără a fi autorizat, acesta este un incident de 

securitate. Informaţi imediat despre acest fapt Responsabilul de Securitate al Informaţiei din 

cadrul CEC şi Deţinătorul documentului. 

 
PERSOANE IMPLICATE LA ELABORAREA DOCUMENTULUI 
 

Nr. Numele, 

prenumele  

Organizaţi

a 

Funcţia Responsabilitate

a 

Semnătura 

1.  Musteaţă Mariana CEC Şef Aparat CEC  Autor  

2.  Jumiga Olesea  CEC Şef-adjunct DJ Coautor   

3.  Iaţco Sergiu CEC Şef-adjunct DMA Coordonare  

4.  Sîrbu Rodica CEC Şef DCRPMM Coordonare  

5.  Voiticovschi 

Liliana 

CEC Şef DFE 
Coordonare 

 

6.  Angheli Cristina CEC Şef DAD Coordonare  

7.  Constantin Andrei CEC Şef-adjunct 

DTIGLE 
Coordonare 

 

8.  Cristea Marcel CEC Specialist principal 

SRU 
Coordonare 
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I. TERMENI ŞI ABREVIERI 

1.1. TERMENI 

1. În sensul prezentului document se definesc următorii termeni: 

Securitate a informaţiei – păstrarea confidenţialităţii, integrităţii şi disponibilităţii 

informaţiei în orice formă a sa (electronică, pe suport de hîrtie etc.); 

Confidenţialitate – caracteristica informaţiei de a fi accesibilă exclusiv pentru entităţile 

autorizate; 

Integritate – caracteristica informaţiei de a fi veridică, consistentă şi deplină; 

Disponibilitate – caracteristica informaţiei de a fi accesibilă şi utilizabilă la cererea unei 

entităţi autorizate; 

Resurse informaţionale – informaţia şi orice activ al CEC implicat la gestiunea informaţiei;  

Deţinător al resursei informaţionale – subdiviziunea din cadrul CEC primar responsabilă 

pentru funcţionarea, utilizarea şi securitatea resursei informaţionale; 

Risc de securitate – posibilitatea ca un anumit eveniment de securitate să se producă şi să 

aibă un impact advers asupra confidenţialităţii, integrităţii sau disponibilităţii informaţiei; 

Gestiunea riscului – proces coordonat şi sistematic de identificare, analiză, evaluare, 

tratare, monitorizare şi revizuire a riscurilor de securitate. 

1.2. ABREVIERI 

2. În sensul prezentului document sînt utilizate următoarele abrevieri: 

SMSI – Sistemul de Management al Securităţii Informaţiei; 

CEC – Comisia Electorală Centrală; 

RSI – Responsabilul de securitatea informaţiei; 

II. CONTEXT 

2.1. OBIECTIVELE PRIVIND SECURITATEA INFORMAŢIEI 

3. Informaţia şi resursele informaţionale sînt active de mare valoare pentru CEC. Acestea sînt 

utilizate la prestarea serviciilor de bază autorităţilor publice locale, consiliilor şi birourilor 

electorale, cetăţenilor Republicii Moldova, precum şi în cadrul CEC. 

4. Utilizarea resurselor informaţionale oferă multiple avantaje şi oportunităţi, în acelaşi timp 

implică riscuri pentru activitatea CEC. Pentru atingerea obiectivelor activităţilor 

desfăşurate de CEC, riscurile implicate de utilizarea resurselor informaţionale trebuie să fie 

adecvat gestionate. 

5. Obiectivul securităţii informaţiei este de a proteja informaţia şi resursele informaţionale de 

ameninţările majore ce le pot afecta şi, în consecinţă, prejudicia activitatea CEC. 

2.2. SCOPUL POLITICII DE SECURITATE A INFORMAŢIEI 

6. Politica de securitate a informaţiei are ca scop stabilirea unui context organizaţional de 

nivel înalt pentru managementul securităţii informaţiei în cadrul CEC. În document se 

stabilesc obiectivele privind securitatea informaţiei, directivele managementului de vîrf, 

principiile şi responsabilităţile în cadrul CEC ce trebuie să asigure atingerea obiectivelor 

formulate. 
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2.3. SFERA DE APLICARE 

7. Politica de securitate a informaţiei este adresată tuturor salariaţilor CEC. 

8. Politica se aplică pentru toate informaţiile şi resursele informaţionale deţinute de CEC. 

2.4. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 

9. Regulamentul cu privire la activitatea Comisiei Electorale Centrale, aprobat prin hotărîrea 

CEC nr. 137 din 14 februarie 2006; 

10. Legea nr. 101-XVI din 15 mai 2008 cu privire la Concepţia Sistemului informaţional  

automatizat de stat ”Alegeri”; 

11. Legea nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal; 

12. Hotărîrea 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”; 

13. Legea nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice;   

14. ISO/IEC 27001:2005 – Information technology – Security techniques – Information 

security management systems - Requirements. 

III. DECLARAŢIA DE POLITICĂ  ÎN SECURITATEA INFORMAŢIEI 

Comisia Electorală Centrală este instituţia publică permanentă constituită în vederea 

realizării politicii electorale, pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor în Republica 

Moldova. Misiunea de bază a CEC este de a crea condiţii optime pentru ca toţi cetăţenii 

Republicii Moldova să-şi poată exercita nestingherit dreptul constituţional de a alege şi de 

a fi aleşi în cadrul unor alegeri libere şi corecte. Pentru modernizarea şi eficientizarea 

procesului electoral, CEC a stabilit obiectivul strategic de implementare a sistemului 

informaţional automatizat de stat ”Alegeri” în baza Legii nr. 101/2008. 

În scopul realizării Politicii de securitate a informaţiei, au fost formulate următoarele 

obiective: 

a) Asigurarea confidenţialităţii, integrităţii şi disponibilităţii informaţiei ce aparţine 

CEC; 

b) Protejarea datelor cu caracter personal ce sînt stocate şi procesate prin intermediul 

sistemelor informatice şi în cadrul CEC; 

c) Asigurarea faptului că datele cu caracter personal vor fi prelucrate cu bună-credinţă 

şi doar în scopurile prevăzute de lege; 

d) Asigurarea securităţii serviciilor TI prestate de CEC clienţilor săi, monitorizarea şi 

îmbunătăţirea continuă a siguranţei acestora pentru beneficiarii de servicii; 

e) Asigurarea disponibilităţii serviciilor TI şi capacităţii de recuperare în timp util a 

acestora în situaţii de incident major; 

f) Asigurarea publicării datelor veridice şi actualizate pe pagina web oficială CEC; 

Pentru atingerea obiectivelor formulate, Preşedintele CEC susţine coerent, oferă suport 

managerial şi alocă resursele necesare în vederea realizării următoarelor acţiuni: 

a) Definirea, implementarea, operarea, menţinerea, revizuirea şi îmbunătăţirea 

continuă a Sistemului de Management al Securităţii Informaţiei în cadrul CEC, 

conform standardului internaţional în domeniul securităţii informaţiei, ISO/IEC 

27001:2005; 
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b) Identificarea, analiza, evaluarea, tratarea şi monitorizarea continuă a riscurilor de 

securitate a informaţiei pentru toate resursele informaţionale ale CEC; 

c) Implementarea soluţiilor de securitate potrivite pentru adresarea riscurilor de 

securitate identificate; 

d) Organizarea într-o manieră securizată a activităţii CEC, a proceselor interne şi a 

celor de interacţiune cu clienţii, pentru protejarea informaţiei şi securitatea 

serviciilor TI; 

e) Pregătirea planurilor de reacţiune la incidente de securitate a informaţiei pentru 

asigurarea unei reacţiuni coordonate şi eficiente; 

f) Elaborarea şi implementarea Planului de continuitate a activităţilor şi a planului de 

restabilire pentru sistemele informatice ale CEC; 

g) Formarea şi menţinerea competenţelor şi calificărilor necesare la nivelul resurselor 

de personal pentru securitatea informaţiei. 

IV. ROLURI ŞI RESPONSABILITĂŢI 

4.1. RSI 

15. Rolul Responsabilului de securitatea informaţiei este îndeplinit de Şeful Aparatului CEC. 

16. RSI este primar responsabil în cadrul CEC pentru implementarea Politicii de securitate a 

informaţiei. 

4.2. SALARIAT ȘI MEMBRII CEC 

17. Orice salariat și membru al CEC este responsabil să contribuie la implementarea Politicii 

de securitate a informaţiei, în limita responsabilităţilor sale. 

V. PRINCIPIILE MANAGEMENTULUI SECURITĂŢII INFORMAŢIEI 

18. În vederea implementării SMSI în cadrul CEC, se vor aplica consecvent următoarele 

principii: 

a) Responsabilitatea – responsabilitatea pentru asigurarea securităţii informaţiei trebuie 

să fie clar stabilită şi acceptată. Aplicarea acestui principiu semnifică şi faptul că 

pentru toate acţiunile importante aferente informaţiei şi resurselor informaţionale va 

fi posibilă stabilirea responsabilului; 

b) Conştientizarea – toate părţile implicate trebuie să conştientizeze ameninţările de 

securitate aferente domeniilor de responsabilitate proprii, să deţină acces la 

reglementările aplicabile pentru securitatea informaţiei şi să înţeleagă modalitatea de 

aplicare a lor pentru prevenirea ameninţărilor de securitate; 

c) Multilateralitatea – standardele, normele, procedurile şi măsurile aplicate în scopul 

asigurării securităţii informaţiei trebuie să fie corelate cu obiectivele şi necesităţile 

CEC; 

d) Proporţionalitatea – măsurile de securitate aplicate trebuie să fie proporţionale 

riscurilor de compromitere a securităţii informaţiei; 

e) Integrarea – normele şi procedurile aferente securităţii informaţiei trebuie să fie 

corelate la Politică, integrate şi coordonate reciproc. Măsurile aplicate în scopul 

asigurării securităţii informaţiei trebuie să fie considerate în cadrul unui sistem 

integrat de măsuri de protecţie, astfel încît în ansamblu să asigure nivelul de 

securitate necesar, într-o manieră optimă; 
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f) Promptitudinea – toţi cei responsabili trebuie să reacţioneze în timp util şi într-o 

manieră coordonată pentru a preveni sau a răspunde la ameninţările şi incidentele de 

securitate a informaţiei; 

g) Evaluarea – riscurile de compromitere a securităţii informaţiei trebuie să fie periodic 

evaluate, în scopul asigurării corespunderii măsurilor de securitate necesităţilor CEC 

şi fundamentării deciziilor de tratare a riscurilor. 

VI. IMPLEMENTAREA POLITICII DE SECURITATE A INFORMAŢIEI 

19. Conducerea CEC împuterniceşte RSI cu autoritatea şi prerogativele necesare pentru 

implementarea Politicii de securitate a informaţiei. În acest scop RSI va asigura: 

 Elaborarea şi aprobarea cadrului funcţional pentru SMSI, inclusiv procesele de bază, 

rolurile şi responsabilităţile aferente; 

 Coordonarea implementării SMSI în cadrul CEC şi monitorizarea eficacităţii SMSI; 

 Revizuirea independentă a SMSI pentru a se asigura că acesta este implementat eficient 

în implementarea prezentei Politici şi corespunde necesităţilor CEC; 

 Informarea conducerii CEC privind funcţionarea SMSI. 

VII. DISPOZIŢII FINALE 

20. Acest document de politică intră în vigoare la data aprobării sale. 

21. Un extras din acest document, ce conţine capitolul III, va fi publicat pe pagina oficială web 

a CEC. 

22. Documentul de Politică a securităţii informaţiei este revizuit la necesitate, însă nu mai rar 

de o dată în an. Responsabil de revizuirea şi menţinerea în stare actuală a documentului 

este RSI. 

 

Dl E.Răducan a revenit în sala de ședințe (membri prezenți - 8). 

 

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat.  

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

 

AU LUAT CUVÎNTUL : 

Dl V.Moțarschi – consideră că preambulul documentului este prea puțin argumentat, totodată a 

intrebat din  care act normativ rezultă necesitatea implementării acestui standard. 

Dl I.Ciocan –  a răspuns că  nu este nici un act normativ care a obligat implementarea ISO  

27001 : 2005, a fost decizia noastră deliberată înscrisă în planul de activitate a Comisiei și din 

recomandarea nr. 14 din Auditul tehnologiilor informaţionale cu elemente de performanţă, 

aprobat prin hotărîrea Curţii de Conturi nr. 3 din 28 ianuarie 2013. Politica de securitatea asigură 

cadrul standard pentru securitatea informațională în toate statele care au aderat la Convenția ISO, 

menționînd că Republica Moldova a aderat la această convenție, respectiv suntem în drept pe 

teritoriul Republicii Moldova de a utiliza aceste standarde. A acceptat propunerea dlui 

V.Moțarschi de a face referire în preambul la momentele sus menționate. 

Dl E.Răducan – a întrebat care documente vor cădea sub incidența confidențialității. A propus ca 

să includem în document mențiunea despre viitoarele acțiuni. 

Dl I.Ciocan – a răspuns că lista de documente urmează a fi elaborată, precizînd că vor fi trei 

categorii de clasificare a documentelor: cu regim deschis, cu regim confidențial și regim de uz 

intern. A acceptat propunerea. 
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Dl E.Răducan – a întrebat dacă Legea cu privire la secretul de stat este corelat cu acest document 

pentru a nu întîmpina în viitor dificultăți de aplicare. A propus de a menționa această lege la 

documente de referință. 

Dl I.Ciocan – a acceptat propunerea de a include la rubrica „ Documente de referință ” a 

punctului 2.4 „ Legea cu privire la secretul de stat nr. 245-XVI din 27.11.2008 ” . 

Dl E.Răducan – a întrebat care vor fi sancțiunile care vor fi aplicate pentru nerespectarea 

normelor de confidențialitate. 

Dl I.Ciocan – a răspuns că în cadrul elaborării și pregătirii către standardizare vor fi prevăzute 

sancțiuni conform legislației muncii, precizînd că standardele ISO descriu în detalii incidentele 

de securitate, care pe parcurs vor fi preluate pentru reglementare în cadrul Comisiei. La fel, a 

remarcat că toate sancțiunile care vor fi aplicate sunt prevăzute în Codul muncii al Republicii 

Moldova, odată cu implemenarea normelor de securizare vor fi ajustate fișele de post ale 

funcționarilor cu noi prevederi. 

Dl E. Răducan – a propus ca la rubrica Documente de referință de a adăuga Codul muncii și 

Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public. 

Dl V.Gafton – a menționat că în momentul cînd va fi elaborat nomenclatorul se va extinde lista 

de acte normative, deoarece răspunderea există atît în Codul contravențional al R.M , Codul 

muncii, cît și în Codul penal. 

Dl I.Ciocan – a reiterat că numărul actelor normative poate fi extins, însă în cazul dat, aceste 

propuneri vor fi luate în considerare la momentul cînd acest document va fi desfășurat. 

Documentul trebuie apreciat ca o declarație de ordin general de politică care stabilește dorința de 

a adopta alte documente, acesta nu poate servi ca temei de sancționare sau de a stabili anumite 

obligații, ci temei de dezvoltare, o declarație de intenție. 

Dl Șt.Urîtu – s-a referit la pct.15 referitor la persoana responsabilă de securitatea informației, 

menționînd că este necesar de a indica scopul care trebuie să includă trei componente: cerința de 

responsabilitate, de control și de pedeapsă. 

Dl I.Ciocan – a răspuns că acest standart este un document care stabilește direcții generale 

viitoare, iar la punctul 15 este indicat că la nivel de instituție CEC, coordonarea proceselor  va fi 

efectuată de Președintele CEC, iar la nivel de Aparat de către șeful Aparatului CEC. 

Dl V.Moțarshi – a propus la rubrica „ Documente de referință” de a traduce denumirea 

standardului ISO 27001: 2005 din limba engleză în limba de stat. 

Raportorul I.Ciocan – a acceptat propunerea. 

Dl I.Ciocan – a  menționat că toate propunerile formulate pe marginea acestui proiect au fost 

nuanțate în proiectul de hotărîre. Totodată, a subliniat că dl A.Volentir a  atras atenția asupra 

grupului de lucru care își asumă responsabilitatea pentru păstrarea și menținerea securității 

informaționale.                 

Dl A.Volentir – a precizat că nu doar salariații CEC își asumă responsabilitate pentru securitatea 

informațiilor dar și membrii CEC, astfel, a propus la rubrica „sfera de aplicare ” a politicii de 

securitate să fie completat cu sintagma „membrii CEC ”. 

 

Preşedintele de şedinţă a totalizat proiectul de hotărîre cu amendamentele propuse și acceptate : 

traducerea în limba de stat a denumirii standardului, divizarea resposabilităților la nivel de 

Aparat și la nivel de Comisie precum și propunerea dlui A.Volentir vs de responsabilii pentru 

securitatea informațiilor.  Totodată, a menționat că capitolul III al Politicii de securitate a 

informaţiei se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova.  Capitolul III presupune informația care este de interes public. 
  

Președintele de ședință a supus votului propunerea de aprobare a proiectului. 
 

„ În vederea realizării Planului de acţiuni a Comisiei Electorale Centrale pentru anul 2013 

şi potrivit recomandării nr. 14 din Auditul tehnologiilor informaţionale cu elemente de 

performanţă, aprobat prin hotărîrea Curţii de Conturi nr. 3 din 28 ianuarie 2013, în scopul 
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stabilirii unui context organizaţional de nivel înalt pentru managementul securităţii informaţiei, 

inclusiv, păstrării confidenţialităţii, integrităţii şi disponibilităţii acesteia în orice formă a sa 

(electronică, pe suport de hîrtie etc.) în cadrul Comisiei Electorale Centrale, în conformitate cu 

prevederile standardului internaţional ISO/IEC 27001:2005 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 aprobă Politica de securitate a informaţiei în  cadrul Comisiei Electorale Centrale, 

conform anexei nr. 1. 

2. Comisia va elabora actele normative de uz intern necesare implementării Sistemului de 

management al securităţii informaţiei, conform anexei nr. 2. 

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, capitolul III al Politicii de securitate a 

informaţiei se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova.  

Aprobată prin  

Hotărîrea nr.    din  

22 octombrie 2013 

Versiunea: 1 
 

DECLARAŢIA DE POLITICĂ ÎN SECURITATEA INFORMAŢIEI 
 

Comisia Electorală Centrală este instituţia publică permanentă constituită în vederea realizării 

politicii electorale, organizării şi desfăşurării alegerilor în Republica Moldova. Misiunea de bază 

a CEC este de a crea condiţii optime pentru ca toţi cetăţenii Republicii Moldova să-şi poată 

exercita nestingherit dreptul constituţional de a alege şi de a fi aleşi în cadrul unor alegeri libere 

şi corecte. Pentru ridicarea credibilităţii şi eficientizarea procesului electoral, CEC a stabilit 

obiectivul strategic de implementare a sistemului informaţional automatizat de stat ”Alegeri” în 

baza Legii nr. 101/2008. 

În scopul realizării Politicii de securitate a informaţiei, au fost formulate următoarele obiective: 

g) Asigurarea securităţii (confidenţialităţii, integrităţii şi disponibilităţii) informaţiei ce aparţine 

CEC; 

h) Protejarea datelor cu caracter personal ce sînt stocate şi procesate prin intermediul sistemelor 

informatice şi în cadrul CEC; 

i) Asigurarea faptului că datele cu caracter personal vor fi prelucrate cu bună-credinţă şi doar în 

scopurile prevăzute de lege; 

j) Asigurarea securităţii serviciilor TI prestate de CEC clienţilor săi, monitorizarea şi îmbunătăţirea 

continuă a siguranţei acestora pentru beneficiarii de servicii; 

k) Asigurarea disponibilităţii serviciilor TI şi capacităţii de recuperare în timp util a acestora în 

situaţii de incident major; 

l) Asigurarea publicării datelor veridice şi actualizate pe pagina web oficială CEC; 

Pentru atingerea obiectivelor formulate, Preşedintele CEC susţine coerent, oferă suport 

managerial şi alocă resursele necesare în vederea realizării următoarelor acţiuni: 

h) Definirea, implementarea, operarea, menţinerea, revizuirea şi îmbunătăţirea continuă a 

Sistemului de Management al Securităţii Informaţiei în cadrul CEC, conform standardului 

internaţional în domeniul securităţii informaţiei, ISO/IEC 27001:2005; 

i) Identificarea, analiza, evaluarea, tratarea şi monitorizarea continuă a riscurilor de securitate a 

informaţiei pentru toate resursele informaţionale ale CEC; 

j) Implementarea soluţiilor de securitate potrivite pentru adresarea riscurilor de securitate 

identificate; 
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k) Organizarea într-o manieră securizată a activităţii CEC, a proceselor interne şi a celor de 

interacţiune cu clienţii, pentru protejarea informaţiei şi securitatea serviciilor TI; 

l) Pregătirea planurilor de reacţiune la incidente de securitate a informaţiei pentru asigurarea unei 

reacţiuni coordonate şi eficiente; 

m) Elaborarea şi implementarea Planului de continuitate a activităţilor şi a planului de restabilire 

pentru sistemele informatice ale CEC; 

n) Formarea şi menţinerea competenţelor şi calificărilor necesare la nivelul resurselor de personal 

pentru securitatea informaţiei. 

 

Anexa nr. 2 

la hotărîrea nr.    din  

22 octombrie 2013 

 

 
L I S T A 

documentelor  de uz intern necesare implementării  

Sistemului de management al securităţii informaţiei  

care urmează a fi aprobate de Comisia Electorală Centrală: 

 

 

1. Instrucţiuni privind SMSI 

2. Standarde de securitate a informaţiei  

3. Norme privind clasificarea şi gestiunea informaţiei 

4. Instrucţiuni privind controlul accesului la sisteme şi resurse informaţionale 

5. Norme de utilizare acceptabilă a resurselor informaţionale 

6. Procedura cu privire la gestiunea resurselor informaţionale 

7. Instrucţiune privind gestiunea schimbărilor 

8. Instrucţiune privind gestiunea incidentelor de securitate a informaţiei 

9. Instrucţiune privind monitorizarea de securitate 

10. Instrucţiune privind controlul accesului şi securităţii fizice în încăperile CEC 

11. Model de proceduri operaţionale pentru sistemele TI  

12. Procedură de analiză şi evaluare a riscurilor de securitate a informaţiei 

13. Plan de efectuare a analizelor la risc 

14. Raport de analiză a riscurilor de securitate pentru o resursă selectată 

15. Procedura privind politica de efectuare a copiilor de rezervă 

16. Instrucţiune privind continuitatea afacerii 

17. Planul de continuitate a afacerii 

18. Planul de testare a PCA (planul de continuitate a afacerii)  

19. Manualul SMSI 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

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

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2226 a fost aprobată cu votul unanim al  membrilor prezenţi în şedinţă. 

 

După procedura de votare dl V.Moțarschi a părăsit sala de ședințe. (membri prezenți -7). 
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3. S-A AUDIAT: 

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

Declaraţia de politică în domeniul calităţii ”: 

„ În vederea implementării de către Comisia Electorală Centrală a unui Sistem de 

Management al Calităţii în conformitate cu prevederile standardului internaţional ISO 9001:2008 

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 aprobă Declaraţia de politică în domeniul calităţii (conform anexei). 

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 ”. 

Aprobată prin  

Hotărîrea nr.    din  

22 octombrie 2013 

Versiunea: 1 

 

 

DECLARAŢIA DE POLITICĂ ÎN DOMENIUL CALITĂŢII 
 

       

Comisia Electorală Centrală (CEC) este organul de stat constituit în vederea realizării politicii 

electorale, pentru organizare şi desfăşurarea alegerilor. Prin îmbunătăţirea continuă a 

performanţelor, CEC tinde să ofere tuturor părţilor interesate (alegători, partide politice, parteneri, 

societate, funcţionari electorali) produse şi servicii de calitate. 

 

Misiunea noastră este asigurarea condiţiilor optime pentru ca toţi cetăţenii Republicii Moldova să-

şi poată exercita nestingherit dreptul constituţional de a alege şi de a fi aleşi în cadrul unor alegeri 

libere şi corecte.  

 

Viziunea noastră: Comisia Electorală Centrală este o  instituţie deschisă, transparentă şi 

profesionistă care este în permanenţă pregătită să-şi îndeplinească atribuţiile la cel mai înalt nivel, 

asigurînd un cadru electoral accesibil în care cetăţenii au încredere. 

 

Valorile noastre: Integritate, Imparţialitate, Independenţă, Transparenţă, Responsabilitate şi 

profesionalism, Credibilitate, Receptivitate, Inovaţie, Orientare spre cetăţean - susţin acţiunile 

Comisiei Electorale Centrale în consolidarea culturii calităţii şi se bazează pe un profund sentiment 

de responsabilitate, atît personală cît şi colectivă. 

 

Obiectivele strategice ale Comisiei Electorale Centrale pe termen mediu şi lung sînt: 

 Asigurarea unui proces electoral modern, eficient şi accesibil  

 Rezultate credibile ale alegerilor  

 Alegători conştienţi şi informaţi  

 Capacităţi instituţionale consolidate  

 

În cadrul CEC a fost iniţiată implementarea unui Sistem de Management al Calităţii în conformitate 

cu prevederile standardului internaţional ISO 9001:2008. Prin implementarea Sistemului de 

Management al Calităţii, managementul CEC îşi asumă următoarele angajamente: 

 Crearea şi implementarea mecanismelor pentru îmbunătăţirea performanţelor şi 

consolidarea capacităţilor instituţionale ale CEC 

 Respectarea actelor legislative şi normative în vigoare referitoare la procesul electoral 

 Menţinerea unui dialog permanent cu funcţionarii electorali şi părțile interesate în 

scopul monitorizării şi îmbunătăţirii nivelului lor de satisfacţie 
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 Promovarea principiilor calităţii la toate etapele ciclului de management: planificare, 

organizare, conducere, control şi îmbunătăţire 

 Menţinerea unui cadru organizatoric adecvat, capabil să asigure realizarea politicii si 

obiectivelor în domeniul calităţii 

 Conştientizarea şi motivarea personalului pentru îmbunătăţirea continuă a calităţii 

proceselor electorale 

 Analiza eficacităţii şi îmbunătăţirea continuă a Sistemului de Management al Calităţii  

Obiectivele strategice se regăsesc în planurile de activitate ale Comisiei Electorale Centrale, 

subdiviziunilor CEC şi ale funcţionarilor săi. Atingerea obiectivelor menţionate va garanta succesul 

comun, asigurarea funcţionării mecanismelor electorale democratice din societate şi recunoaşterea 

valorilor noaste.  
Dl E.Răducan a ieșit din sala de ședințe. (membri prezenți -6). 

 

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

 

AU LUAT CUVÎNTUL : 

Dl Șt.Urîtu – s-a referit la angajamentul privind menținerea unui dialog permanent cu 

funcționarii electorali și clienții externi. A propus că expresia „clienţi externi” să fie formulată 

altfel pentru a nu fi înțeleasă greșit. 

Dl I.Ciocan – a răspuns că această noțiune corespunde limbajului adecvat standardului ISO. 

Dl Șt. Urîtu – a propus amînarea examinării proiectului de hotărîre pentru o altă ședință a 

Comisiei. 

 

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

examinării proiectului de hotărîre. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____1____, Contra ____3_____, S-au abţinut ___2___. 

 

Propunerea înaintată nu a întrunit numărul necesar de voturi. 

 

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. 2227 a fost aprobată cu votul majorității  membrilor prezenţi în şedinţă. 

 

4. S-A AUDIAT: 

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

acreditarea observatorilor naţionali din partea Asociaţiei obşteşti „Promo-LEX” în vederea 

monitorizării alegerilor locale noi ale primarului comunei Ucrainca din raionul Căuşeni din data 

de 10 noiembrie 2013 ”: 

„Asociaţia obştească „Promo-LEX” a înaintat la Comisia Electorală Centrală un demers 

privind acreditarea a 7 persoane în calitate de observatori naţionali pentru monitorizarea 

alegerilor locale noi ale primarului comunei Ucrainca din raionul Căuşeni din data de 10 

noiembrie 2013. 

Asociaţia obştească „Promo-LEX” este o asociaţie calificată ce se ocupă, conform 

statutului ei, de apărarea drepturilor omului şi a valorilor democratice. 
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În conformitate cu art. 18 şi 63 alin. (4) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 

1997 şi pct. 5 din Regulamentul privind statutul observatorilor şi procedura de acreditare a 

acestora, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 332 din 24 octombrie 2006, 

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

 

1. Se acreditează în calitate de observatori naţionali 7 persoane (conform listei anexate) din 

partea Asociaţiei obşteşti „Promo-LEX” în vederea monitorizării alegerilor locale noi ale 

primarului comunei Ucrainca din raionul Căuşeni din data de 10 noiembrie 2013.  

2. În activitatea lor persoanele acreditate se vor călăuzi de Constituţia Republicii Moldova, 

Codul electoral, Regulamentul privind statutul observatorilor şi procedura de acreditare a 

acestora, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 332 din 24 octombrie 2006, 

precum şi de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte. 

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”. 

 

Anexă 

                                  la hotărîrea Comisei Electorale Centrale 

 nr.     din 22 octombrie 2013 

 

Lista 

 persoanelor acreditate din partea Asociaţiei obşteşti „Promo-LEX”  

în calitate de observatori naţionali pentru monitorizarea alegerilor locale noi ale 

primarului comunei Ucrainca din raionul Căuşeni  

din data de 10 noiembrie 2013 

 

Nr. 

d/o 

Numele, prenumele Seria, numărul 

actului de identitate 

1.  Manole Ion A02112494 

2.  Postica Pavel  A01068514 

3.  Vieru Vadim A14063206 

4.  Panfil Nicolae A89092711 

5.  Chebeş Cristina A01134939 

6.  Bondarciuc Carolina A02189854 

7.  Potîng Lilia A37086090 

 

Dl E.Răducan a revenit în sala de ședințe. (membri prezenți -7). 

 

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

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

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

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2228 a fost aprobată cu votul majorității  membrilor prezenţi în şedinţă. 
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5. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Delacău, raionul Anenii Noi”: 

„Secretarul Consiliului sătesc Delacău, raionul Anenii Noi, a informat Comisia Electorală 

Centrală despre decesul consilierului Reabov Filip 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 Delacău îi revine candidatului supleant Cornogolub Vitalii de pe 

lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Anenii Noi 

din 15 iunie 2011. 

În temeiul art. 5 alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000, art. 24 alin. (3) din 

Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, art. 18 alin. (2), 22 lit. v), 133 alin. (12) din Codul 

electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997 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 Delacău. 

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

candidatului supleant Cornogolub Vitalii 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. 2229 a fost aprobată cu votul unanim al  membrilor prezenţi în şedinţă. 

 

6. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Cuhureştii de Sus, raionul Floreşti”: 

 „Consiliul comunal Cuhureştii de Sus, prin decizia nr. 04/09 din 14 august 2013, a ridicat, 

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

mandatul consilierului Potorac Alexandru 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 Cuhureştii de Sus îi revine candidatului supleant 

Potorac Andrei de pe lista Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea 

Judecătoriei Floreşti din 14 iunie 2011. 

 Totodată, s-a constatat că, deşi decizia consiliului local a fost adoptată la data de 14 august 

2013, materialele au parvenit la Comisia Electorală Centrală  abia la 11 octombrie curent, fiind 

depăşit termenul prevăzut de legislaţie. 

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

noiembrie 1997 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: 
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 1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul comunal Cuhureştii de Sus. 

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

Floreşti, candidatului supleant Potorac Andrei de pe lista Partidului Democrat din Moldova. 

 3. Se atenţionează secretarul Consiliului comunal Cuhureştii de Sus 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 I.Ciocan  – a solicitat să se înainteze întrebări şi propuneri la proiect. 

 

AU LUAT CUVÎNTUL : 

Dl Șt.Urîtu – a întrebat raportorul data cînd a absentat consilierul Potorac Alexandru de la 

ședințele Consiliului comunal Cuhureştii de Sus. 

Dl A.Volentir – a precizat că după cum reiese din procesele verbale  transmise Comisiei de către 

Consiliului comunal Cuhureștii de Sus, consilierul Potorac Alexandru a absentat la 3 ședințe 

consecutiv : în data de 25.01.2013, 8.04.2013 , 20.05.2013 și la 14.08.2013 fiindu-i ridicat 

mandatul de consilier.  

Dl Șt.Urîtu –  consideră că nu este siguranță din partea secretarului Consiliului în ceea ce 

privește buna evidență a lipselor, odată ce acesta nu respectă termenele stabilite de legislație 

privind ținerea lucrărilor de secretariat. 

Dl A.Volentir – a menționat că în cazul dat este în responsabilitatea primarului de a face 

avertisment secretarului. 

  

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

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

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

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2230  a fost aprobată cu votul majorității  membrilor prezenţi în şedinţă. 

 

7. S-A AUDIAT: 

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

sesizarea Oficiului teritorial Bălţi al Cancelariei de Stat privind starea de incompatibilitate  

a unui consilier din Consiliul raional Glodeni ”: 

Dl A.Volentir – a amintit că în ședința precedentă a Comisiei, a fost începută examinarea acestei 

chestiuni, însă a fost amînat pentru a verifica data la care a fost angajată în funcție dna Ciobanu 

Viorica, consilier raional aleasă pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova. 

 Totodată, a informat membrii Comisiei că din documentele prezentate suplimentar: copia 

carnetului de muncă, se constată că dna Ciobanu Viorica a deținut permanent funcția de director 

al Centrului de sănătate Glodeni. Începînd cu 1 ianuarie 2013 dna Ciobanu Viorica a reluat 

funcția ocupată anterior în aceeași instituție, care a fost lichidată prin transformare. Deci, 

ajungem la concluzia că sesizarea respectivă, nu se încadrează în rigorile legale. 
 

„ Prin sesizarea din 29 aprilie 2013, însoţită de documente, Oficiul teritorial Bălţi al 

Cancelariei de Stat a informat Comisia Electorală Centrală asupra stării de incompatibilitate în 

care s-ar afla consilierul Ciobanu Viorica aleasă pe lista Partidului Comuniştilor din Republica 

Moldova, indicîndu-se prevederile de 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). Din materialele prezentate se 
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constată că dna Ciobanu Viorica deţine mandat de consilier în Consiliul raional Glodeni, ocupînd 

totodată şi funcţia de director al IMSP Centrul de Sănătate Glodeni din 16 iunie 2008. 

Pe parcursul examinării de către Comisia Electorală Centrală a materialelor, 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 768-XIV din 2 februarie 2000 privind 

statutul alesului local, în redacţia Legii nr. 168 din 11 iulie 2012. Curtea a opinat 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 privind statutul alesului local, în redacţia Legii nr. 

168 din 11 iulie 2012, astfel cum au fost interpretate prin Legea nr. 263 din 16 noiembrie 2012, 

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/2000 – 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, 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 Oficiului Teritorial Bălţi în partea ce ţine de starea 

de incompatibilitate a consilierului Ciobanu Viorica aleasă pe lista Partidului Comuniştilor din 

Republica Moldova din Consiliul raional Glodeni. 

2. Hotărîrea Comisiei se remite spre informare Oficiului teritorial Bălţi al Cancelariei de 

Stat şi Consiliului raional Glodeni.  

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

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

 

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat. 

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

 

AU LUAT CUVÎNTUL : 

Dl Șt.Urîtu – a întrebat raportorul dacă Cancelaria de Stat a fost informată despre posibila 

retragere a sesizării în legătură cu horărîrea Curții Constituționale nr. 19 pentru controlul 

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

statutul alesului local, în redacţia Legii nr. 168 din 11 iulie 2012. 

Dl A.Volentir – a răspuns că odată  ce Oficiul Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat nu a restras 

sesizarea, aceasta se consideră  a fi valabilă în continuare. 
 

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. 2231 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor prezenţi în şedinţă. 
 

Dl A. Simionov a părăsit sala de ședințe. (membri prezenți -6). 
 

8. S-A AUDIAT: 

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

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

Dl A. Volentir – a solicitat amînarea acestui proiect de hotărîre pentru următoarea ședință a 

Comisiei, în legătură cu redactarea necorespunzătoare a părții rezolutive a  proiectului. 
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Propunerea de amînare a proiectului de hotărîre a fost acceptată prin consens de membrii 

Comisiei. 

 

9. S-A AUDIAT: 

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

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

         „Secretarul Consiliului comunal Cărpineni din raionul Hînceşti a transmis Comisiei 

Electorale Centrale cererea de demisie a consilierului Copăceanu Roman ales pe lista Partidului 

Liberal Democrat din 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 Cărpineni îi revine candidatului supleant Cerguţa Alexandru de pe 

lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Hînceşti 

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

supleant Moscovici Nadejda de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, prin care 

aceasta refuză atribuirea mandatului de consilier. 

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 Copăceanu Roman 

ales pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul comunal Cărpineni. 

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

candidatului supleant Cerguţa Alexandru 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. 2232 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 unor mandate de consilier în Consiliul comunal Secăreni, raionul Hînceşti ”: 

„Secretarul Consiliului comunal Secăreni din raionul Hînceşti a transmis Comisiei 

Electorale Centrale cererile de demisie ale consilierilor Poparcea Gheorghe ales pe lista 

Partidului Liberal Democrat din Moldova şi Coşleţ Ion ales pe lista Partidului Liberal. Totodată, 

au fost depuse documentele necesare atribuirii mandatelor de consilier candidaţilor supleanţi.  

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

de consilier în Consiliul comunal Secăreni le revin candidaţilor supleanţi Grib Eudochia de pe 

lista Partidului Liberal Democrat din Moldova şi Sîrbu Sergiu de pe lista Partidului Liberal. 

Listele candidaţilor supleanţi au fost confirmate prin hotărîrea Judecătoriei Hînceşti din 13 iunie 

2011. La atribuirea mandatelor de consilier s-a ţinut cont de declaraţia candidatului supleant 

Coşleţ Mihail de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, prin care acesta refuză 

atribuirea mandatului de consilier. 
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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 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 cererile de demisie, mandatele consilierilor Poparcea 

Gheorghe ales pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova şi Coşleţ Ion ales pe lista 

Partidului Liberal în Consiliul comunal Secăreni. 

2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul comunal Secăreni, raionul Hînceşti, 

candidaţilor supleanţi Grib Eudochia de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova  şi 

Sîrbu Sergiu de pe lista Partidului Liberal. 

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

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

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat. 

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

AU LUAT CUVÎNTUL : 

Dl Șt.Urîtu – a întrebat raportorul ce motive invocă consilierii în cererile  de demisie . 

Dl A.Volentir – a răspuns că dl Poparcea Gheorghe și dl Coşleţ Ion indică în cererile de demisie 

motivul plecării din teritoriu în căutarea unui loc de muncă. 
 

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. 2233 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 Costeşti, raionul Ialoveni ”: 

        „Secretarul Consiliului sătesc Costeşti din raionul Ialoveni a transmis Comisiei Electorale 

Centrale cererea de demisie a consilierului Ţurcan Grigore 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 Costeşti îi revine candidatului supleant Bivol Nicolai de pe lista 

Partidului Liberal, confirmată prin hotărîrea suplimentară a Judecătoriei Ialoveni din 4 octombrie 

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. 29 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi 

validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea CEC 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 Ţurcan Grigore ales 

pe lista Partidului Liberal în Consiliul sătesc Costeşti. 

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

candidatului supleant Bivol Nicolai 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”.   

 

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat. 

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

 

AU LUAT CUVÎNTUL : 

Dl Șt.Urîtu – a întrebat raportorul ce motiv invocă consilierul Ţurcan Grigore în cererea  sa de 

demisie . 

Dl A.Volentir – a dat citire  cererii de demisie în care dl Ţurcan Grigore a indicat că „lucrează și 

nu se poate prezenta la ședințe”. 

 

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. 2234 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 raional Rezina”: 

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

demisie a consilierului Burciu Ion ales pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova. 

Cererea a fost depusă la consiliu în data de 9 septembrie 2013, iar documentele necesare 

atribuirii mandatului de consilier candidatului supleant au parvenit la Comisie în data de 27 

septembrie 2013.     

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

consilier în Consiliul raional Rezina îi revine candidatului supleant Ciorici Valerian de pe lista 

Partidului Liberal Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Rezina din 16 

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

supleanţi Uricu Sergiu şi Leontii Ion de pe lista aceluiaşi partid, prin care aceştia refuză 

atribuirea mandatului de consilier. 

  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 Burciu Ion ales pe 

lista Partidului Liberal Democrat din Moldova  în Consiliul raional Rezina. 

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

Ciorici Valerian 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 ____6____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2235 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 raional Rezina”: 

„Prin demersul din 22 octombrie 2013, secretarul Consiliului raional Rezina a informat 

Comisia Electorală Centrală despre decesul consilierului Cruştaliov Leonid 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 raional Rezina îi revine candidatului supleant Savciuc Maria de pe lista 

Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Rezina 

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 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 raional Rezina. 

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

Savciuc Maria 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. 2236 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 Rîşcani, raionul Rîşcani”: 

„Secretarul Consiliului orăşenesc Rîşcani a transmis Comisiei Electorale Centrale cererea 

de demisie a consilierului Purcel Alexandru ales pe lista Partidului Comuniştilor din Republica 

Moldova. Cererea a fost depusă la consiliu în data de 10 iulie 2013, iar documentele necesare 

atribuirii mandatului de consilier candidatului supleant au parvenit la Comisie în data de 23 

septembrie 2013.     

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

de consilier în Consiliul orăşenesc Rîşcani îi revine candidatului supleant Novac Alexandru de 

pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei 

Rîşcani din 13 iunie 2011. 
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  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, 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 Purcel Alexandru 

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

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

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

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2237 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 

ridicarea unui mandat de consilier în Consiliul raional Sîngerei ”: 

 

 „Prin sesizarea din 8 mai 2013, însoţită de actele confirmative, Oficiul teritorial Bălţi al 

Cancelariei de Stat a informat Comisia Electorală Centrală asupra stării de incompatibilitate a 

consilierului Bîrsanu Mihail ales pe lista Partidului Republican din Moldova. Din materialele 

prezentate rezultă că dl Bîrsanu Mihail deţine mandatul de consilier în Consiliul raional Sîngerei, 

ocupînd totodată şi funcţia de director al gimnaziului Grigorăuca de la 8 octombrie 2012. 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). 

Conducîndu-se de prevederile legale ce stabilesc obligativitatea ridicării mandatului consilierului 

în aceste circumstanţe, Comisia decide ridicarea mandatului deţinut de domnul Bîrsanu Mihail, 

fără însă a atribui mandatul devenit vacant unuia dintre candidaţii supleanţi, deoarece lipseşte 

declaraţia privind consimţămîntul acestuia de a i se atribui mandatul de consilier în consiliul 

respectiv.  

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

1997, art. 8 alin. (21) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local 

şi în conformitate cu pct. 24 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 Bîrsanu 

Mihail ales pe lista Partidului Republican din Moldova în Consiliul raional Sîngerei.  

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”.  
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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. 2238 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor prezenţi în şedinţă. 

 

După examinarea acestei chestiuni dl E.Răducan a manifestat intenția să părăsească ședința. 

Dl E.Răducan – a solicitat ca informația  de la rubrica Diverse, privind vizita la Seul, să fie 

prezentată în ședința următoare. 

Președintele de ședință Iurie Ciocan – a acceptat propunerea dlui E.Răducan . 

Dl I.Ciocan – a informat membrii Comisiei că mîine, 23 octombrie ora 13.00 este stabilită o 

întrevedere cu managementul instituțiilor care ne asistă în standartul ISO. A reiterat membrilor 

Comisiei că acest anunț este o invitație oficială de participare la întrevederea respectivă. 

Totodată, a solicitat șefului Aparatului de a contacta individual membrii care lipsesc, la moment 

dl Șt.Creangă pentru a informa despre întrevederea sus menționată. La fel, de a asigura ajustarea 

și actualizarea adreselor electronice ale membrilor Comisiei pentu a nu exista riscul ca mesajul 

să nu fie recepționat. 

 

Dl Eduard Răducan a părăsit sala de ședințe. (membri prezenți- 5). 

 

16. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Voinova, raionul Străşeni”: 

„ Consiliul sătesc Voinova, prin decizia nr. 4/8 din 30 septembrie 2013, a ridicat, în 

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

consilierilor Şveţ Ion ales pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, Belostecinic Ion şi 

Chiminjer Leonid aleşi pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova. Astfel, au 

devenit vacante trei mandate de consilier atribuite formaţiunilor nominalizate.  

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

de consilier în Consiliul sătesc Voinova le revin candidaţilor supleanţi Barbă Iulia de pe lista 

Partidului Liberal Democrat din Moldova, Şveţ Ana şi Şveţ Constantin de pe lista Partidului 

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

hotărîrea Judecătoriei Străşeni din 27 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 a trei mandate de consilier în Consiliul sătesc Voinova. 

2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul sătesc Voinova, raionul Străşeni 

candidaţilor supleanţi Barbă Iulia de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, Şveţ Ana 

şi Şveţ Constantin 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 ____5____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2239 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 raional Şoldăneşti”: 

„ Prin demersul din 26 septembrie 2013, secretarul Consiliului raional Şoldăneşti a 

informat Comisia Electorală Centrală despre decesul consilierului Teleghina Lilia aleasă 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 raional Şodăneşti îi revine candidatului supleant Badan Vasile de pe 

lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei 

Şoldăneşti din 13 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 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 raional Şoldăneşti. 

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

Badan Vasile 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 ____5____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2240 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 raional Ştefan Vodă”: 

 „Prin sesizarea din 20 septembrie 2013, însoţită de actele confirmative, secretarul 

Consiliului raional Ştefan Vodă a informat Comisia Electorală Centrală asupra stării de 

incompatibilitate în care se află consilierul Vitalie Rusanovschi ales pe lista Partidului Liberal 

Democrat din Moldova în componenţa consiliului respectiv. 

Din materialele prezentate rezultă că dl Rusanovschi Vitalie deţine mandatul de consilier în 

Consiliul raional Ştefan Vodă, iar de la 12 iunie 2013 exercită concomitent funcţia de şef adjunct 

al Oficiului teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat. Astfel, se constată starea de 

incompatibilitate prevăzută la art. 7 alin. (1) lit. a) din Legea nr.768-XIV din 2 februarie 2000 
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privind statutul alesului local, conform căreia mandatul alesului local este incompatibil cu 

calitatea de persoană cu funcţie de demnitate publică.  

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

consilier în Consiliul raional Ştefan Vodă îi revine candidatului supleant Luchian Serghei de pe 

lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Ştefan 

Vodă 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. 29 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi 

validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea CEC 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 Vitalie 

Rusanovschi ales pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul raional Ştefan 

Vodă. 

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

Luchian Serghei 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 ____5____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2241 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 sătesc Feşteliţa, raionul Ştefan Vodă”: 

 Consiliul sătesc Feşteliţa, prin decizia nr. 4/2 din 18 septembrie 2013, a ridicat, în legătură 

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

consilierului Tudorica Valeriu 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 Feşteliţa îi revine candidatului supleant Becciv Maria de pe lista 

Partidului Liberal, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Făleşti din 14 iunie 2011. La atribuirea 

mandatului s-a ţinut cont de declaraţiile candidaţilor supleanţi de pe lista Partidului Liberal 

Ceban Silvia, Ciobanu Liubovi şi Apostol Svetlana, prin care acestea refuză atribuirea 

mandatului de consilier. 

 În temeiul art. 18 alin. (2), 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 CEC 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 Feşteliţa. 

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

candidatului supleant Becciv 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.   
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Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat. 

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

 

AU LUAT CUVÎNTUL : 

Dl Șt.Urîtu – a întrebat care este data abesențelor de la ședințe ale consilierului Tudorica Valeriu 

și cînd a fost adoptată decia de ridicare a mandatului. 

Dl A.Volentir – a răspuns că dl Tudorica Valeriu a absentat de la trei ședințe consecutiv 

înregistrate la data de : 7.02.2013, 25.04.2013, 1.06.2013, iar la 18.09.2013 i-a fost ridicat 

mandatul de consilier. 

 

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

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____5____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2242 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 unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Slobozia, raionul Ştefan Vodă ”: 

        „Secretarul Consiliului sătesc Slobozia, raionul Ştefan Vodă, a transmis Comisiei Electorale 

Centrale cererile de demisie ale consilierilor Teibaş Ion şi Prutean Vladimir aleşi pe lista 

Partidului Comuniştilor din Republica Moldova şi documentele necesare atribuirii mandatelor de 

consilier următorilor candidaţi supleanţi.   

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

consilier în Consiliul sătesc Slobozia le revin candidaţilor supleanţi Cuclencu Sergiu şi 

Verebcean Larisa de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, confirmată prin 

hotărîrea Judecătoriei Ştefan Vodă din 16 iunie 2011. La atribuirea mandatelor s-a ţinut cont de 

declaraţiile candidaţilor supleanţi Teibaş Eugen, Covali Roman şi Prutean Serghei de pe lista 

Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, prin care aceştia refuză atribuirea mandatului de 

consilier. 

        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 CEC 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, mandatele consilierilor Teibaş Ion şi Prutean 

Vladimir aleşi pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova în Consiliul sătesc 

Slobozia. 

         2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul sătesc Slobozia, raionul Ştefan Vodă 

candidaţilor supleanţi Cuclencu Sergiu şi Verebcean Larisa 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 I.Ciocan  – a solicitat să se înainteze întrebări şi propuneri la proiect. 
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AU LUAT CUVÎNTUL : 

Dl Șt.Urîtu – a întrebat care este motivul indicat în cererile de demisie ale consilierilor  

Teibaş Ion şi Prutean Vladimir. 

Dl A.Volentir – a răspuns că ambii consilieri în cererile lor de demisie au indicat motivul plecării 

peste hotare. 

 

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

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____5____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2243 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 unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Cetireni, raionul Ungheni”: 

„ Primarul Consiliului sătesc Cetireni, raionul Ungheni a transmis Comisiei Electorale 

Centrale cererea de demisie a consilierului Dicusar Ana aleasă pe lista Partidului Liberal 

Democrat din Moldova şi decizia nr. 5/15 din 7 decembrie 2012, prin care a ridicat, în legătură 

cu incompatibilitatea funcţiei, mandatul consilierului Sterea Ludmila aleasă pe lista aceluiaşi 

partid. Totodată, au fost depuse documentele necesare atribuirii mandatelor de consilier 

candidaţilor supleanţi. 

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

mandatele de consilier în Consiliul sătesc Cetireni le revin candidaţilor supleanţi Mihai Claudia 

şi Ciobanu Iustin de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea 

Judecătoriei Ungheni din 16 iunie 2011.  

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

decembrie 2012, materialele au parvenit la Comisia Electorală Centrală abia la 30 septembrie 

curent, 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 şi 29 din Regulamentul cu privire la procedura de 

ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea CEC 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 şi se ridică, în legătură cu cererea de 

demisie, mandatul consilierului Dicusar Ana aleasă pe lista Partidului Liberal Democrat din 

Moldova în Consiliul sătesc Cetireni. 

2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul sătesc Cetireni, raionul Ungheni, 

candidaţilor supleanţi Mihai Claudia şi Ciobanu Iustin de pe lista Partidului Liberal Democrat 

din Moldova.  

3. Se atenţionează secretarul Consiliului sătesc Cetireni 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 I.Ciocan  – a solicitat să se înainteze întrebări şi propuneri la proiect. 
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AU LUAT CUVÎNTUL : 

Dl Șt.Urîtu – a propus ca alin. 1 al părții discriptive să fie revăzut și unele momente de a fi 

redactate. Totodată, a subliniat că nu este clar cărui consilier se ridică mandatul de consilier în 

legătură cu cererea de demisie și cărui consilier i se atribuie mandatul. A propus ca  pct.1 a părții 

rezolutive să fie divizat în 2 puncte: se ia act de vacanța mandatului și se ridică mandatul. 

Raportorul A.Volentir – a acceptat propunerea. 

 

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

 2. Se ridică, în legătură cu cererea de demisie, mandatul consilierului Dicusar Ana aleasă 

pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Cetireni. 

 3. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul sătesc Cetireni, raionul Ungheni, 

candidaţilor supleanţi Mihai Claudia şi Ciobanu Iustin de pe lista Partidului Liberal Democrat 

din Moldova. 

 4. Se atenţionează secretarul Consiliului sătesc Cetireni asupra necesităţii respectării 

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

 5. 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 ____5____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2244 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 „ 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 

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: 
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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 I.Ciocan  – a solicitat să se înainteze întrebări şi propuneri la proiect. 

 

AU LUAT CUVÎNTUL : 

Dl Șt.Urîtu – care este baza legală  ca domnul Rotaru Iulian să fie restabilit în calitate de 

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

Dl A.Volentir – a răspuns că hotărîrea instanţei de judecată de contencios administrativ 

este definitivă și irevocabilă și servește drept temei legal de abrogare a hotărîrii Comisiei. 

 

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

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____4____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___1___(Șt. Urîtu). 

 

Președintele de ședință Iurie Ciocan – a informat membrii că  în cadrul ședințelor Comisiei 

a  fost examinat cazul Dolgaia Maria, raionul Rezina. Totodată, a menționat că în legătură cu 

acest caz pentru neexecutarea unor hotărîri ale instanțelor de judecată, a fost contactat de 

executorul judecătoresc, care a anunțat că va veni la Comisie cu scopul de a ridica procesele - 

verbale ale ședințelor și a lua cunoștință despre modul de votare. A menționat pentru procesul- 

verbal că la chestiunea suspusă votului „Pentru abrogarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale 

nr. 1625 din 24 decembrie 2012”, dl Șt.Urîtu s-a abținut de la vot. 

 

23. S-A AUDIAT: 

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

abrogarea unor hotărîri ale Comisiei Electorale Centrale”: 

„ La 11 iunie şi 2 iulie 2013, în baza sesizărilor Oficiului teritorial  Bălţi din 20 mai şi 7 

iunie curent, precum şi a documentelor anexate la acestea, Comisia Electorală Centrală a adoptat 

hotărîrile nr. 2021 şi 2051 „Cu privire la ridicarea unui mandate de consilier în Consiliul sătesc 

Izvoare, raionul Făleşti”, prin care a ridicat mandatele consilierilor independenţi Dilion Elena şi 

Scutari Evghenia în legătură cu starea de incompatibilitate, conducîndu-se de prevederile 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).  

Ulterior, la 19 iulie 2013 persoanele nominalizate au depus cereri la Comisia Electorală 

Centrală prin care au solicitat anularea hotărîrilor Comisiei în vederea asigurării dreptului 

constituţional de a fi ales şi de a-şi exercita mandatul de consilier în continuare, invocînd faptul 

că prevederea legală sus-numită privind situaţiile de incompatibilitate a constituit obiectul 

sesizării la Curtea Constituţională care, la 16 iulie 2013, a adoptat hotărîrea nr. 19 pentru 

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

privind statutul alesului local, în redacţia Legii nr. 168 din 11 iulie 2012. Curtea a opinat 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 privind statutul alesului local, în 

redacţia Legii nr. 168 din 11 iulie 2012, astfel cum au fost interpretate prin Legea nr. 263 din 16 

noiembrie 2012, nu se aplică aleşilor locali, care şi-au obţinut mandatul în urma alegerilor locale 
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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. 

Pe parcursul reexaminării materialelor se constată că dna Dilion Elena care ocupă funcţia 

de director al Casei de cultură din satul Izvoare începînd cu 13 august 1984 şi dna  Scutari 

Evghenia care este şef al bibliotecii publice din aceeaşi localitate de la 1 octombrie 1991 şi-au 

obţinut mandatele de consilier şi au ocupat funcţiile anterior intrării în vigoare a modificărilor 

privind situaţiile de incompatibilitate operate la Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000.

 Pentru considerentele expuse şi în conformitate cu art. 18 alin. (2) 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 hotărîrile Comisiei Electorale Centrale nr. 2021 din 11 iunie şi nr. 2051 din 

2 iulie 2013 „Cu privire la ridicarea unui mandate de consilier în Consiliul sătesc Izvoare, 

raionul Făleşti”. 

2. Doamnele Dilion Elena şi Scutari Evghenia se restabilesc la funcţia de consilier în 

Consiliul sătesc Izvoare, raionul Făleşti.  

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

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

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat. 

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

 

AU LUAT CUVÎNTUL : 

Dl I.Ciocan  – a propus de a indica în titlul proiectului de hotărîre, numărul hotărîrilor Comisiei 

ce urmează a fi abrogate „ Pentru abrogarea hotărîrilor Comisiei Electorale Centrale nr. 2021 din 

11 iunie şi nr. 2051 din 2 iulie 2013”. 

Raportorul A.Volentir – a acceptat propunerea. 

 

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

acceptate de raportor. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____5____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2245 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor prezenţi în şedinţă.  

 

Dl I.Ciocan a menționat că la solicitarea dl E.Răducan informația preconizată pentru rubrica 

Diverse, se amînă pentru ședința următoare. 

 

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

 și a declarat ședința închisă. 

 

 

 

 
Ex.: Maria Sarev 

Tel.: 201- 898 

Preşedintele ședinței 

 
                                                  Iurie CIOCAN           

 

Secretarul ședinței 

 

 

Andrei VOLENTIR             
 


