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           COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ 

           A REPUBLICII MOLDOVA 

 

 

 

 

PROCES-VERBAL nr. 112 

al şedinţei  

din 11.12.2012, ora 09.00       

        

Membri prezenţi: 7 

Membri absenţi: 2                                  

Statut şedinţă: deliberativă 

Preşedinte al şedinţei: dl Iurie Ciocan 

Secretar al şedinţei: dl Andrei Volentir 

 

 

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

Comisiei (lipsesc Şt. Creangă şi E. Răducan), conform listei de înregistrare care se 

anexează la prezentul proces-verbal, a declarat şedinţa deschisă publicului interesat şi a 

anunţat că şedinţa este deliberativă. 

Propuneri de modificare şi completare a ordinii de zi: 

1) Dl V. Moţarschi a solicitat transferarea examinării chestiunilor de la punctele 11 

şi 22 de pe ordinea de zi la punctele 1 şi 2; 

2) Dl Şt. Urîtu a solicitat includerea pe ordinea de zi a rubricii „Diverse” pentru a 

informa despre participarea sa la ceremonia de 10 ani a Convenţiei CSI cu privire la 

standardele alegerilor democratice şi să raporteze materialele pentru dl E. Răducan; 

3) Dna S. Guţu a solicitat includerea pe ordinea de zi a unui punct nou cu privire la 

atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Străşeni; 

4) Dl Iurie Ciocan a solicitat includerea pe ordinea de zi a unui punct nou cu privire 

la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Briceni. 

 

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

Preşedintele şedinţei a propus spre aprobare proiectul ordinii de zi, cu subiectele 

transferate, cele două puncte noi introduse şi rubrica „Diverse” anunţată, şi examinarea 

subiectelor înscrise în aceasta. 

 

ORDINEA DE ZI: 

 

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

Drochia 

Raportor: Vadim Moţarschi  

2. Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul orăşenesc Şoldăneşti, 

raionul Şoldăneşti 

Raportor: Vadim Moţarschi  

3. Cu privire la dizolvarea consiliilor electorale de circumscripţie şi a birourilor electorale 

ale secţiilor de votare 
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Raportor: Iurie Ciocan 

4. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Cucoara, raionul 

Cahul 

Raportor: Ştefan Urîtu 

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

raionul Cantemir 

Raportor: Ştefan Urîtu 

6. Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Cîşla, raionul 

Cantemir 

Raportor: Ştefan Urîtu 

7. Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Coştangalia, raionul 

Cantemir 

Raportor: Ştefan Urîtu 

8. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Enichioi, raionul 

Cantemir 

Raportor: Ştefan Urîtu 

9. Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Buda, raionul 

Călăraşi 

Raportor: Vasile Gafton 

10. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Ursoaia, raionul 

Căuşeni 

Raportor: Alexandru Simionov 

11. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Gradişte, raionul 

Cimişlia 

Raportor: Ştefan Urîtu 

12. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ialpujeni, raionul 

Cimişlia 

Raportor: Ştefan Urîtu 

13. Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Hiliuţi, raionul 

Făleşti 

Raportor: Andrei Volentir 

14. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Sărata Veche, 

raionul Făleşti 

Raportor: Andrei Volentir 

15. Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Limbenii Noi, 

raionul Glodeni 

Raportor: Vasile Gafton 

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

Hînceşti 

Raportor: Ştefan Urîtu 

17. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Caracui, raionul 

Hînceşti 

Raportor: Ştefan Urîtu 

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

raionul Ocniţa 
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Raportor: Vasile Gafton 

19. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ghiduleni, raionul 

Rezina 

Raportor: Vasile Gafton 

20. Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Pereni, raionul 

Rezina 

Raportor: Vasile Gafton 

21. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Dolna, raionul 

Străşeni 

Raportor: Svetlana Guţu 

22. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Recea, raionul 

Străşeni 

Raportor: Svetlana Guţu 

23. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Brînzenii Noi, 

raionul Teleneşti 

Raportor: Vasile Gafton 

24. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Bumbăta, raionul 

Ungheni 

Raportor: Alexandru Simionov 

25. Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul orăşenesc Ceadîr-Lunga, 

UTA Găgăuzia 

Raportor: Svetlana Guţu 

26. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orăşenesc Vulcăneşti, UTA 

Găgăuzia 

Raportor: Svetlana Guţu 

27. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Străşeni 

Raportor: Svetlana Guţu 

28. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Briceni 

Raportor: Iurie Ciocan 

29. Diverse: Informaţie prezentată de dl Ştefan Urîtu despre deplasarea sa la Sankt-

Petersburg.  

Preşedintele de şedinţă a supus votului proiectul ordinii de zi cu modificările propuse.  

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____7____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0_____ 

 

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

 

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

de zi. 

 

1. S-A AUDIAT: 

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

privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Mîndîc, raionul 

Drochia”: 
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“Consiliul sătesc Mîndîc, prin deciziile nr. 4/9 şi 4/10 din 19 octombrie 2012, a 

ridicat, în legătură cu incompatibilitatea funcţiei, mandatelele consilierilor Cucoş Olga şi 

Panteleev Vera, alese pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova. Astfel, au 

devenit vacante două mandate de consilier atribuite formaţiunii nominalizate.  

  În conformitate cu documentele electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

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

Golban Aurica şi Şotropa Sveatoslav de pe lista Partidului Liberal Democrat din  

Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Drochia din 14 iunie 2011 şi încheierea 

Judecătoriei Drochia din 13 noiembrie 2012. La atribuirea mandatelor s-a ţinut cont de 

declaraţia candidatului supleant Lupaşcu Nicolae de pe lista Partidului Liberal Democrat 

din Moldova, prin care acesta refuză mandatul de consilier.  

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

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

 1. Se ia act de vacanţa unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Mîndîc. 

 2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul sătesc Mîndîc candidaţilor 

supleanţi Golban Aurica şi Şotropa Sveatoslav 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. 1576 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei.  

 

2. S-A AUDIAT: 

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

la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul orăşenesc Şoldăneşti, raionul 

Şoldăneşti”: 

“Consiliul orăşenesc Şoldăneşti, prin decizia nr. 18/1 din 1 noiembrie 2012, a 

ridicat, în legătură cu incompatibilitatea funcţiei, mandatele consilierilor Tinică Aliona şi 

Morar Valentina, alese pe lista Partidului Liberal. Astfel, au devenit vacante două 

mandate de consilier atribuite formaţiunii nominalizate.  

În conformitate cu documentele electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatele de consilier în Consiliul orăşenesc Şoldăneşti le revin candidaţilor 

supleanţi Polişciuc Aliona şi Melnic Rita de pe lista Partidului Liberal, confirmată prin 

hotărîrea Judecătoriei Şoldăneşti din 13 iunie 2011. La atribuirea mandatelor s-a ţinut 

cont de declaraţiile candidaţilor supleanţi Sîrbu Raisa, Ciorici Ion, Focşa Serafima şi 

Bodiu Constantin de pe lista Partidului Liberal, prin care aceştia refuză mandatul de 

consilier. 

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

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

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

Şoldăneşti. 
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 2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul orăşenesc Şoldăneşti, raionul 

Şoldăneşti, candidaţilor supleanţi Polişciuc Aliona şi Melnic Rita de pe lista Partidului 

Liberal.    

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

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

 

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat. 

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

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____7____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1577 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei.  

 

Dl Vadim Moţarschi a părăsit sala de şedinţe (membri prezenţi – 6). 

 

3. S-A AUDIAT: 

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

dizolvarea consiliilor electorale de circumscripţie şi a birourilor electorale ale secţiilor de 

votare”:  

“Prin hotărîrile Comisiei Electorale Centrale nr. 1254 din 26 aprilie, nr. 1255 din 8 

mai,  nr. 1374 din 24 iulie, nr. 1390 din 21 august şi nr. 1408 din 4 septembrie curent s-a 

stabilit pentru data de 11 noiembrie 2012 desfăşurarea alegerilor locale noi pentru 

alegerea primarilor satelor Cîrpeşti din raionul Cantemir, Hristici din raionul Soroca şi 

comunelor Albina din raionul Cimişlia, Danu din raionul Glodeni şi Morenii Noi din 

raionul Ungheni.  

În vederea organizării şi desfăşurării alegerilor locale noi în localităţile sus-

menţionate au fost constituite 5 consilii electorale de circumscripţie de nivelul întîi şi 10 

birouri electorale ale secţiilor de votare.  

 În baza proceselor-verbale privind rezultatele numărării voturilor la alegerile 

locale noi din 11 şi 25 noiembrie 2012, întocmite de  birourile electorale ale secţiilor de 

votare, şi a proceselor-verbale privind totalizarea rezultatelor votării, întocmite de 

consiliile electorale de circumscripţie, Comisia Electorală Centrală a totalizat şi a adus la 

cunoştinţă publică rezultatele finale. 

Instanţele de judecată au confirmat legalitatea alegerilor locale noi din 11 şi 25 

noiembrie curent şi au validat mandatele primarilor aleşi. 

În temeiul art. 18, 26, 34 şi 135 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. Consiliile electorale de circumscripţie de nivelul întîi, constituite în vederea 

organizării şi desfăşurării alegerilor locale noi, vor dizolva birourile electorale ale 

secţiilor de votare. 

2. După dizolvarea birourilor electorale ale secţiilor de votare,  consiliile electorale 

îşi încetează activitatea şi se consideră dizolvate. 

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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Dl Iurie Ciocan a propus aprobarea proiectului prezentat şi 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. 1578 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei. 

 

4. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Cucoara, raionul Cahul”: 

“Consiliul comunal Cucoara, prin decizia nr. 07/01 din 25 octombrie 2012, a ridicat, 

în legătură cu incompatibilitatea funcţiei, mandatul consilierului Onuţă Gheorghe, ales pe 

lista Partidului Popular Creştin Democrat. 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 Cucoara îi revine candidatului 

supleant Savenco Ion de pe lista Partidului Popular Creştin Democrat, confirmată prin 

hotărîrea suplimentară a Judecătoriei Cahul din 26 noiembrie 2012. La atribuirea 

mandatului s-a ţinut cont de declaraţia candidatului supleant Tecuceanu Gheorghe de pe 

lista Partidului Popular Creştin Democrat, prin care acesta refuză mandatul de consilier  

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

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

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

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

candidatului supleant Savenco Ion de pe lista Partidului Popular Creştin Democrat. 

  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. 1579 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei. 

 

5. S-A AUDIAT: 

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

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

“Consiliul comunal Ciobalaccia, prin decizia nr. 07/03-XXV din 13 noiembrie 

2012, a ridicat, în legătură cu incompatibilitatea funcţiei, mandatul consilierului Popa 

Adela, aleasă pe lista Partidului Democrat din Moldova. Astfel, a devenit vacant un 

mandat de consilier atribuit formaţiunii nominalizate.  
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În conformitate cu documentele electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

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

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

hotărîrea Judecătoriei Cantemir din 20 iunie 2011.  

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

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

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

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

Cantemir, candidatului supleant Papanaga Viorica de pe lista Partidului Democrat din 

Moldova. 

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

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

 

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat.  

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

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____6____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0____. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1580 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei. 

 

6. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Cîşla, raionul Cantemir”: 

“Consiliul comunal Cîşla, prin deciziile nr. 06/8 şi 06/9 din 15 noiembrie 2012, a 

ridicat, în legătură cu incompatibilitatea funcţiei, mandatele consilierilor Artimenco 

Veaceslav, ales pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, şi Crîlova 

Maria, aleasă pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova. Astfel, au devenit 

vacante două mandate de consilier atribuite formaţiunilor nominalizate.  

În conformitate cu documentele electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatele de consilier în Consiliul comunal Cîşla le revin candidaţilor 

supleanţi Hariton Svetlana de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova şi 

Vîhodeţ Valentina de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova. Listele 

candidaţilor supleanţi au fost confirmate prin hotărîrea Judecătoriei Cantemir din 20 iunie 

2011.  

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

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

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

2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul comunal Cîşla, raionul Cantemir, 

candidaţilor supleanţi Hariton Svetlana de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica 

Moldova şi Vîhodeţ Valentina 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. 1581 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei.  

 

7. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Coştangalia, raionul Cantemir”: 

“Consiliul sătesc Coştangalia, prin deciziile nr. 05/8 şi 05/9 din 13 noiembrie 2012, 

a ridicat, în legătură cu incompatibilitatea funcţiei, mandatele consilierilor Raileanu 

Gheorghe, ales pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, şi Culicovschi Raisa, 

aleasă pe lista Partidului Liberal. Astfel, au devenit vacante două mandate de consilier 

atribuite formaţiunilor nominalizate.  

În conformitate cu documentele electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

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

supleanţi Hariton Ştefan de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova şi 

Moroianu Vasile de pe lista Partidului Liberal. Listele candidaţilor supleanţi au fost 

confirmate prin hotărîrea Judecătoriei Cantemir din 20 iunie 2011. La atribuirea 

mandatelor de consilier s-a ţinut cont de declaraţia candidatului supleant Munteanu Pavel 

de pe lista Partidului Liberal, prin care acesta refuză mandatul de consilier.     

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

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

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

Coştangalia. 

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

Cantemir, candidaţilor supleanţi Hariton Ştefan de pe lista Partidului Liberal Democrat 

din Moldova şi Moroianu Vasile de pe lista Partidului Liberal. 

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

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

 

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat.  

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

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____6____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0____. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1582 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei.  

 

8. S-A AUDIAT: 

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

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

“Consiliul comunal Enichioi, prin decizia nr. 07/02 (13)-XXV din 7 noiembrie 

2012, a ridicat, la cerere, mandatul consilierului Stoianov Eugenia, aleasă pe lista 

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

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

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

supleant Zanet Tamara de pe lista Partidului Liberal, confirmată prin hotărîrea 

Judecătoriei Cantemir din 20 iunie 2011.  

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

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

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

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

Cantemir, candidatului supleant Zanet Tamara de pe lista Partidului Liberal. 

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

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

 

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat.  

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

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____6____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0____. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1583 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei. 

 

9. S-A AUDIAT: 

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

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

“Consiliul comunal Buda, prin decizia nr. 10/03 din 5 noiembrie 2012, a ridicat, la 

cerere, mandatele consilierilor Vasiliu Valeriu, ales pe lista Partidului Comuniştilor din 

Republica Moldova, şi Echim Emilia, aleasă pe lista Partidului Liberal. Astfel, au devenit 

vacante două mandate de consilier atribuite formaţiunilor nominalizate.  

În conformitate cu documentele electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatele de consilier în Consiliul comunal Buda le revin candidaţilor 

supleanţi Timofti Mihail de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova şi 

Fetcu Mihail de pe lista Partidului Liberal. Listele candidaţilor supleanţi au fost 

confirmate prin hotărîrea Judecătoriei Călăraşi din 16 iunie 2011.  

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

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

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

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

candidaţilor supleanţi Timofti Mihail de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica 

Moldova şi Fetcu Mihail de pe lista Partidului Liberal.   

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

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

  
Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat.  

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

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____6____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0____. 
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S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1584 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei. 

 

10. S-A AUDIAT: 

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

privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Ursoaia, raionul 

Căuşeni”: 

„Consiliul sătesc Ursoaia, prin decizia nr. 5/5 din 9 noiembrie 2012, a ridicat, la 

cerere, mandatul consilierului Ciobanu Pavel, 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 sătesc Ursoaia îi revine candidatului supleant 

Tataroi Alexei de pe lista Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea 

Judecătoriei Căuşeni din 22 iunie 2011.  

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

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

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

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

candidatului supleant Tataroi Alexei de pe lista Partidului Democrat din Moldova. 

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

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

 

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat.  

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

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____6____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0____. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1585 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei. 

 

11. S-A AUDIAT: 

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

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

“ Consiliul comunal Gradişte, prin decizia nr. 9/10 din 19 noiembrie 2012, a ridicat, 

în legătură cu incompatibilitatea funcţiei, mandatul consilierului Bulăţel Valentina, aleasă 

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

consilier atribuit formaţiunii nominalizate.  

În conformitate cu documentele electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

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

supleant Ciubotaru Nicolae de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, 

confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Cimişlia din 16 iunie 2011. La atribuirea 

mandatului s-a ţinut cont de declaraţia candidatului supleant Ţepordei Efrosinia de pe 

lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, prin care aceasta refuză mandatul de 

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

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

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

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

Cimişlia, candidatului supleant Ciubotaru Nicolae 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. 1586 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei. 

 

12. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ialpujeni, raionul Cimişlia”: 

„Consiliul comunal Ialpujeni, prin decizia nr. 6/5 din 1 noiembrie 2012, a ridicat, la 

cerere, mandatul consilierului Dronic Iurie, ales pe lista Partidului Liberal Democrat din 

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

nominalizate.  

În conformitate cu documentele electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

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

supleant Moldoveanu Mihail de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, 

confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Cimişlia din 7 iunie 2011. La atribuirea mandatului 

s-a ţinut cont de declaraţia candidatului supleant Marin Galina de pe lista Partidului 

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

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

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

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

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

Cimişlia, candidatului supleant Moldoveanu Mihail 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. 
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Hotărîrea nr. 1587 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei. 

 

13. S-A AUDIAT: 

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

la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Hiliuţi, raionul Făleşti”: 

“Consiliul comunal Hiliuţi, prin decizia nr. 07/5 din 7 noiembrie 2012, a ridicat, în 

legătură cu incompatibilitatea funcţiei, mandatele consilierilor Besarab Ion, ales pe lista 

Partidului Liberal Democrat din Moldova, şi Hodobină Pavel, ales pe lista Partidului 

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

consilier atribuite formaţiunilor nominalizate.  

În conformitate cu documentele electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatele de consilier în Consiliul comunal Hiliuţi le revin candidaţilor 

supleanţi Ungureanu Lilia de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova şi Iacobeţ 

Alexandru de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova. Listele 

candidaţilor supleanţi au fost confirmate prin hotărîrea  Judecătoriei Făleşti din 15 iunie 

2011. La atribuirea mandatelor s-a ţinut cont de declaraţiile candidaţilor supleanţi Zaharia 

Ana şi Scorpan Galina de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, prin care 

acestea refuză mandatul de consilier.  

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

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

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

 2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul comunal Hiliuţi, raionul Făleşti, 

candidaţilor supleanţi Ungureanu Lilia de pe lista Partidului Liberal Democrat din 

Moldova şi Iacobeţ 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. 1588 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei. 

 

14. S-A AUDIAT: 

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

la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Sărata Veche, raionul 

Făleşti”: 

“Consiliul comunal Sărata Veche, prin decizia nr. 7/1 din 16 noiembrie 2012, a 

declarat vacant mandatul consilierului Railean Anatolie, în legătură cu decesul acestuia, 

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

mandat de consilier atribuit formaţiunii nominalizate.    

     În conformitate cu documentele electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatul de consilier în Consiliul comunal Sărata Veche îi revine candidatului 
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supleant Iacubenco Elena de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, 

confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Făleşti din 15 iunie 2011.  

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

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

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

Veche. 

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

Făleşti, candidatului supleant Iacubenco Elena 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. 1589 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei. 

 

15. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Limbenii Noi, raionul Glodeni”: 

“Consiliul sătesc Limbenii Noi, prin decizia nr. 8/3 din 26 octombrie 2012, a ridicat, 

în legătură cu incompatibilitatea funcţiei, mandatele consilierilor Bujor Lucia, aleasă pe 

lista Partidului Liberal Democrat din Moldova şi Nanu Rodica, aleasă pe lista Partidului 

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

formaţiunilor nominalizate.  

În conformitate cu documentele electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

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

supleanţi Bologan Serghei de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova şi Bantuş 

Iraida de pe lista Partidului Democrat din Moldova. Listele candidaţilor supleanţi au fost 

confirmate prin hotărîrea Judecătoriei Glodeni din 14 iunie 2011. La atribuirea 

mandatelor s-a ţinut cont de certificatul Primăriei satului Limbenii Noi, prin care se 

confirmă că doamna Bujor Aliona, candidat supleant căreia urma să i se atribuie 

mandatul de consilier, se află peste hotarele ţării. 

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

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

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

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

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

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

Noi. 

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

Glodeni, candidaţilor supleanţi Bologan Serghei de pe lista Partidului Liberal Democrat 

din Moldova şi Bantuş Iraida de pe lista Partidului Democrat din Moldova.    
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3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al 

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

 

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat.  

 

În cadrul discuţiilor şi înaintării propunerilor la proiectul prezentat AU LUAT 

CUVÎNTUL: 

Şt. Urîtu – a propus amînarea examinării proiectului, deoarece candidatul supleant  Bujor 

Aliona, aflîndu-se peste hotare, nu a fost informată despre decizia de a nu-i fi atribuit 

mandatul de consilier în legătură cu acest fapt şi, respectiv, nu a depus cererea de 

refuzare a mandatului. 

Preşedintele de şedinţă I. Ciocan – a menţionat că această situaţie este prevăzută în 

regulamentul cu privire la atribuirea mandatelor de consilier, aprobat de CEC, şi se 

soluţionează prin aceea că primarul eliberează un certificat în acest sens. Dacă se 

stabileşte ulterior că primarul a acţionat cu rea-credinţă, atunci actele emise de acesta se 

examinează conform legislaţiei. 

Şt. Urîtu – a amintit că a trecut doar o zi de cînd a fost sărbătorită Declaraţia drepturilor 

omului şi situaţia trebuie să ne îngrijoreze, persoana nu se află în localitate de mai mult 

timp şi nu se ştie nimic unde se află. 

Preşedintele de şedinţă I. Ciocan – a supus votului propunerea de amînare a examinării 

proiectului pînă ce candidatul supleant va confirma refuzarea mandatului de consilier. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____1____,  Contra ____4_____, S-au abţinut ___1____. 

 

Preşedintele de şedinţă a supus votului şi propunerea de aprobare a proiectului în 

întregime. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____4____,  Contra ____1_____, S-au abţinut ___1____. 

 

Preşedintele de şedinţă a anunţat că propunerea de aprobare a hotărîrii nu a întrunit 

majoritatea de voturi şi din această cauză, potrivit Regulamentului Comisiei Electorale 

Centrale aprobat prin hotărîrea nr. 137 din 14 februarie 2006, proiectul va fi examinat la 

următoarea şedinţă. 

 

16. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Buţeni, raionul Hînceşti”: 

“Consiliul sătesc Buţeni, prin decizia nr. 6/15 din 30 octombrie 2012, a ridicat, în 

legătură cu incompatibilitatea funcţiei, mandatele consilierilor Postolachi Anatolie şi 

Gîrleanu Pantelimon, aleşi pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova. Astfel, au 

devenit vacante două mandate de consilier atribuite formaţiunii nominalizate.  

În conformitate cu documentele electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

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

Groiţă Mihail şi Hariton Victor de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, 

confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Hînceşti din 13 iunie 2011. La atribuirea 

mandatelor s-a ţinut cont de declaraţia candidatului supleant Scurcan Zinovia de pe lista 

Partidului Liberal Democrat din Moldova, prin care aceasta refuză mandatul de consilier.  
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În temeiul art. 18 alin. (2), 133 alin. (12) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 

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

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

 2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul sătesc Buţeni, raionul Hînceşti, 

candidaţilor supleanţi Groiţă Mihail şi Hariton Victor de pe lista Partidului Liberal 

Democrat din Moldova.    

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

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

 

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat.  

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

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____6____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0____. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1590 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei. 

 

17. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Caracui, raionul Hînceşti”: 

“Consiliul sătesc Caracui, prin decizia nr. 8/4 din 16 noiembrie 2012, a ridicat, în 

legătură cu incompatibilitatea funcţiei, mandatul consilierului Crişmariuc Maria, aleasă 

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

consilier atribuit formaţiunii nominalizate.  

Lista candidaţilor supleanţi ai Partidului Liberal Democrat din Moldova s-a epuizat. 

După restabilirea şirului descrescător, cel mai mare număr de voturi acordate îl are 

Partidul Democrat din Moldova şi, ca urmare, mandatul de consilier se atribuie partidului 

respectiv.    

În conformitate cu documentele electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

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

Breabin Grigore de pe lista Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea 

Judecătoriei Hînceşti din 13 iunie 2011.  

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

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

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

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Caracui, raionul Hînceşti, 

candidatului supleant Breabin Grigore de pe lista Partidului Democrat din Moldova. 

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

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

 

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat.  

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

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____6____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0____. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 
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Hotărîrea nr. 1591 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei. 

 

18. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Calaraşovca, raionul Ocniţa”: 

“Consiliul comunal Calaraşovca, prin decizia nr. 6/1 din 5 iulie 2012, a declarat 

vacant mandatul consilierului Cubleac Raisa, aleasă pe lista Partidului Comuniştilor din 

Republica Moldova, în legătură cu decesul acesteia.  

În conformitate cu documentele electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

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

supleant Ghinda Victor de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, 

confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Ocniţa din 27 iunie 2011. La atribuirea mandatului 

s-a ţinut cont de declaraţia candidatului supleant Mazur Maia de pe lista Partidului 

Comuniştilor din Republica Moldova, prin care aceasta refuză mandatul de consilier. 

Totodată, s-a constatat că, deşi decizia consiliului local a fost adoptată la data de 5 

iulie 2012, materialele au parvenit la Comisia Electorală Centrală abia la 16 noiembrie 

2012, fiind depăşit termenul prevăzut de legislaţie.  

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

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

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

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

Ocniţa, candidatului supleant Ghinda Victor de pe lista Partidului Comuniştilor din 

Republica Moldova.   

3. Se atenţionează secretarul Consiliului comunal Calaraşovca asupra necesităţii 

respectării termenelor stabilite de legislaţia în vigoare privind ţinerea lucrărilor de 

secretariat.  

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

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

 

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat.  

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

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____6____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0____. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1592 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei. 

 

 

19. S-A AUDIAT: 

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

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

“Consiliul comunal Ghiduleni, prin decizia nr. 4.5 din 19 noiembrie 2012, a ridicat, 

la cerere, mandatul consilierului Arama Victoria, aleasă pe lista Partidului Liberal. Astfel, 

a devenit vacant un mandat de consilier atribuit formaţiunii nominalizate.  

În conformitate cu documentele electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatul de consilier în Consiliul comunal Ghiduleni îi revine candidatului 
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supleant Bolfun Serghei de pe lista Partidului Liberal, confirmată prin hotărîrea 

Judecătoriei Rezina din 14 iunie 2011.  

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

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

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

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

Rezina, candidatului supleant Bolfun Serghei de pe lista Partidului Liberal.  

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

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

 

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat.  

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

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____6____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0____. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1593 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei. 

 

20. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Pereni, raionul Rezina”: 

“Consiliul comunal Pereni, prin decizia nr. 6/1 din 16 noiembrie 2012, a ridicat, în 

legătură cu incompatibilitatea funcţiei, mandatele consilierilor Baleca Maria şi Budurin 

Ala, alese pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, şi Şeremet Ion, ales 

pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova. Astfel, au devenit vacante trei mandate 

de consilier atribuite formaţiunilor nominalizate.  

În conformitate cu documentele electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatele de consilier în Consiliul comunal Pereni le revin candidaţilor 

supleanţi Baleca Serghei şi Chirtoca Aliona de pe lista Partidului Comuniştilor din 

Republica Moldova şi Ţurcan Gheorghe de pe lista Partidului Liberal Democrat din 

Moldova. Listele candidaţilor supleanţi au fost confirmate prin hotărîrea Judecătoriei 

Rîbniţa din 14 iunie 2011. La atribuirea mandatelor s-a ţinut cont de declaraţiile 

candidaţilor supleanţi Loghin Elena şi Şeremet Zinaida de pe lista Partidului 

Comuniştilor din Republica Moldova, prin care acestea refuză mandatul de consilier.              
 În temeiul art.18 alin. (2) şi 133 alin. (12) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 

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

 1. Se ia act de vacanţa a trei mandate de consilier în Consiliul comunal Pereni. 

 2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul comunal Pereni, raionul Rezina, 

candidaţilor supleanţi Baleca Serghei şi Chirtoca Aliona de pe lista Partidului 

Comuniştilor din Republica Moldova şi Ţurcan Gheorghe 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. 1594 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei. 

 

21. S-A AUDIAT: 

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

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

“Consiliul sătesc Dolna, prin decizia nr. 8/9 din 15 noiembrie 2012, a ridicat, în 

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

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

de consilier atribuit formaţiunii nominalizate.  

În conformitate cu documentele electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

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

Lungu Grigore de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, confirmată 

prin hotărîrea Judecătoriei Străşeni din 17 iunie 2011. La atribuirea mandatului de 

consilier s-a ţinut cont de declaraţia candidatului supleant Rusu Dumitru de pe lista 

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

consilier. 

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

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

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

  2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Dolna, raionul Străşeni, 

candidatului supleant Lungu Grigore de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica 

Moldova.  

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

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

 

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat.  

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

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____6____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0____. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1595 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei. 

 

22. S-A AUDIAT: 

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

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

“Consiliul sătesc Recea, prin decizia nr. 06/01 din 2 noiembrie 2012, a ridicat, în 

legătură cu incompatibilitatea funcţiei, mandatul consilierului Magariu Alexandra, aleasă 

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

atribuit formaţiunii nominalizate.  

În conformitate cu documentele electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatul de consilier în Consiliul sătesc Recea îi revine candidatului supleant 
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Liza Vasile de pe lista Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea 

Judecătoriei Străşeni din 24 iunie 2011. La atribuirea mandatului de consilier s-a ţinut 

cont de declaraţia candidatului supleant Malcoci Constantin de pe lista Partidului 

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

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

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

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

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

Străşeni,candidatului supleant Liza Vasile de pe lista Partidului Democrat din Moldova.  

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

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

 

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat.  

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

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____6____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0____. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1596 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei. 

 

23. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Brînzenii Noi, raionul 

Teleneşti”: 

“Consiliul comunal Brînzenii Noi, prin deciziile nr. 6/1 şi 6/2  din 16 noiembrie 

2012, a ridicat, în legătură cu incompatibilitatea funcţiei, mandatele consilierilor 

Comerzan Spiridon, ales pe lista Partidului Liberal, şi Cuşnir Sofia, aleasă pe lista 

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

atribuite formaţiunilor nominalizate.  

În conformitate cu documentele electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatele de consilier în Consiliul comunal Brînzenii Noi le revin candidaţilor 

supleanţi Comerzan Larisa de pe lista Partidului Liberal şi Sîrbu Liuba de pe lista 

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

hotărîrea Judecătoriei Teleneşti din 16 iunie 2011.  

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

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

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

Noi. 

 2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul comunal Brînzenii Noi, raionul 

Teleneşti, candidaţilor supleanţi Comerzan Larisa de pe lista Partidului Liberal şi Sîrbu 

Liuba de pe lista Partidului Democrat din  Moldova. 

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

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

 

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat.  

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

Pentru  ____6____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0____. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1597 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei. 

 

Dl Vaslie Gafton a părăsit sala de şedinţe (membri prezenţi – 5 ). 

 

24. S-A AUDIAT: 

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

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

“Consiliul sătesc Bumbăta, prin decizia nr. 4/2 din 26 octombrie 2012, a ridicat, la 

cerere, mandatul consilierului Chiruţa Victor, ales pe lista Partidului Comuniştilor din 

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

nominalizate.  

În conformitate cu documentele electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatul de consilier în Consiliul sătesc Bumbăta îi revine candidatului 

supleant Sîrbu Iurie de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, 

confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Ungheni din 30 iunie 2011. 

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

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

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

 2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Bumbăta, raionul Ungheni, 

candidatului supleant Sîrbu Iurie 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. 1598 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei. 

 

25. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul orăşenesc Ceadîr-Lunga, UTA 

Găgăuzia”:  

“Consiliul orăşenesc Ceadîr-Lunga, prin deciziile nr. XXV/1 din 6 noiembrie 2012 

şi nr. XXVI/18 din 27 noiembrie 2012, a ridicat, în legătură cu incompatibilitatea 

funcţiei, mandatul consilierului Caicî Oleg şi, la cerere, mandatul consilierului Ormanji 

Anna, aleşi pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova. Astfel, au devenit 

vacante două mandate de consilier atribuite formaţiunii nominalizate.  
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În conformitate cu documentele electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatele de consilier în Consiliul orăşenesc Ceadîr-Lunga le revin 

candidaţilor supleanţi Ciolac Ruslan şi Culev Mihail de pe lista Partidului Comuniştilor 

din Republica Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Ceadîr-Lunga din 13 iunie 

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

supleant Panceva Parascovia de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, 

prin care aceasta refuză mandatul de consilier. 

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

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

1. Se ia act de vacanţa a două mandate de consilier în Consiliul orăşenesc Ceadîr-

Lunga. 

2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul orăşenesc Ceadîr-Lunga, UTA 

Găgăuzia, candidaţilor supleanţi Ciolac Ruslan şi Culev Mihail de pe lista Partidului 

Comuniştilor din Republica Moldova.  

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

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

 

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat.  

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

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____5____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0____. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1599 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei. 

 

 

26. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orăşenesc Vulcăneşti, UTA Găgăuzia”: 

“Consiliul orăşenesc Vulcăneşti, prin decizia nr. 12 din 31 octombrie 2012, a ridicat, 

în legătură incompatibilitatea funcţiei, mandatul consilierului Tiutin Roman, ales pe lista 

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

consilier atribuit formaţiunii nominalizate.  

În conformitate cu documentele electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

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

supleant Şinic Vadim de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, 

confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Vulcăneşti din 8 iunie 2011.  

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

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

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

   2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul orăşenesc Vulcăneşti, UTA 

Găgăuzia, candidatului supleant Şinic Vadim 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.  
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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. 1600 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei. 

 

27. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Străşeni”: 

„Consiliul raional Străşeni, prin decizia nr. 5/31 din 30 noiembrie 2012, a ridicat, în 

legătură cu incompatibilitatea funcţiei, mandatele consilierilor Lozovanu Constantin, ales 

pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, şi Glavan Petru, ales pe lista Partidului 

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

formaţiunilor nominalizate.  

În conformitate cu documentele electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatele de consilier în Consiliul raional Străşeni le revin candidaţilor 

supleanţi Bujoreanu Valeriu de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova şi 

Stamati Vsevolod de pe lista Partidului Democrat din Moldova. Listele candidaţilor 

supleanţi au fost confirmate prin hotărîrea Judecătoriei Străşeni din 24 iunie 2011.  

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

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

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

  2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul raional Străşeni candidaţilor 

supleanţi Bujoreanu Valeriu de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, şi 

Stamati Vsevolod de pe lista Partidului Democrat din Moldova.   

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

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

 

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat.  

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

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____5____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0____. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1601 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei. 

 

 

28. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Briceni”: 

“Consiliul raional Briceni, prin decizia nr. 9/04 din 6 decembrie 2012, a ridicat, în 

legătură cu incompatibilitatea funcţiei, mandatul consilierului Veltman Claudia, aleasă pe 

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

consilier atribuit formaţiunii nominalizate.  
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        În conformitate cu documentele electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, 

mandatul de consilier în Consiliul raional Briceni îi revine candidatului supleant Cioclea 

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

Judecătoriei Briceni din 16 iunie 2011. La atribuirea mandatului sa ţinut cont de confirmarea 

de deces a candidatului supleant Filipciuc Veaceslav de pe lista Partidului Liberal Democrat 

din Moldova.  

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

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

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

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

Cioclea Viorel 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. 1602 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei. 

 

29. DIVERSE:  

 

Dl Ştefan Urîtu a adus la cunoştinţă că la 7 decembrie 2012 a participat la seminarul 

internaţional „Respectarea standardelor internaţionale în cadrul unor alegeri democratice: 

probleme şi perspective”. Seminarul a avut loc la Sankt-Petersburg, Federaţia Rusă, şi a 

fost organizat de către Consiliul Adunării Interparlamentare a statelor-membre ale 

Comunităţii Statelor Independente (CSI). 

La seminar au participat membri ai Asociaţiei Oficialilor Electorali din Europa 

(ACEEEO), reprezentanţi ai Adunării Parlamentare ai OSCE, Biroului OSCE pentru 

Instituţii Democratice şi Drepturile Omului (OSCE/BIDDO), deputaţi ai Consiliului 

Adunării Interparlamentare a statelor-membre ale CSI, reprezentanţi ai Ministerului 

Afacerilor Externe al Federaţiei Ruse, experţi. 

La eveniment, vorbitorul a prezentat participanţilor atît progresele înregistrate de 

Republica Moldova în acest domeniu, cît şi provocările referitoare la implementarea 

tehnologiilor informaţionale în procesul electoral, în special privind actualizarea şi 

administrarea listelor electorale. De asemenea, s-a referit la proiectul de lege privind 

finanţarea partidelor politice, eforturile Comisiei în elaborarea unor proceduri privind 

implicarea cetăţenilor aflaţi peste hotare în procesul electoral, precum şi asigurarea 

drepturilor electorale în teritoriile ocupate de regimurile neconstituţionale. 

În cadrul seminarului a fost adoptată o Rezoluţie a participanţilor şi a fost 

demonstrat un complex de prelucrare a buletinelor de vot, utilizîndu-se tehnologiile 

performante în domeniu. 

Evenimentul a fost organizat cu ocazia împlinirii a 10 ani de la adoptarea 

Convenţiei privind standardele  alegerilor democratice, a drepturilor şi libertăţilor 



24/25 

 

electorale în ţările-membre ale Comunităţii Statelor Independente, adoptate la Chişinău în 

7 octombrie 2002. 

Vorbitorul a menţionat că în cadrul aprobării Rezoluţiei finale a propus ca la 

următoarea sesiune să fie elaborat mecanismul de asigurare a drepturilor cetăţenilor aflaţi 

pe teritorii ocupate, iar în şedinţa Comisiei a relevat că au fost tentative de a i se inversa 

mesajul discursului. 

 

 

Dl Andrei Volentir a informat că o delegaţie a CEC s-a deplasat la Bucureşti pentru 

observarea alegerilor parlamentare şi la şedinţa următoare va prezenta un raport despre 

aceasta. 
 

Preşedintele şedinţei a constatat că ordinea de zi a fost epuizată  

şi a declarat şedinţa închisă. 

 

 

 

Preşedintele şedinţei  

 

Iurie CIOCAN 

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