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           COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ 

           A REPUBLICII MOLDOVA 
str.Vasile Alecsandri nr.119, MD 2012 Chişinău, Republica Moldova 

tel. (+373 22) 251-451, fax (+373 22)  234-047 

www.cec.md, e-mail: info@cec.md 

 

 

 

PROCESUL-VERBAL nr. 63 

 

al şedinţei ordinare a 

COMISIEI ELECTORALE CENTRALE 

din 07.10.2011, ora 16.30       

        

Membrii prezenţi: 

Iurie Ciocan, preşedinte al Comisiei  

Andrei Volentir, secretar al Comisiei 

Ştefan Urîtu, vicepreşedinte al Comisiei  

Alexandru Simionov, membru 

Igor Vremea, membru 

Svetlana Guţu, membru 

Ştefan Creangă, membru                                                                                     

Vasile Gafton, membru 

Vadim Moţarschi, membru 

 

 

Dl Iurie Ciocan, verificînd prezenţa la şedinţă a membrilor, a stabilit că aceasta 

este deliberativă, fiind întrunit cvorumul necesar, după care a deschis-o. 

 

Dl Iurie Ciocan a dat citire proiectului ordinii de zi şi în lipsa altor propuneri a 

supus-o votului. 

 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____9____,  contra ____-_____, s-au abţinut ___-_____ 

 

 

ORDINEA DE ZI: 
    
 

1. Cu privire la iniţierea procedurii de validare a mandatului de deputat în 

Parlamentul Republicii Moldova 

Raportor: Iurie Ciocan 

2. Cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului TVC cu genericul „20 de 

ani de alegeri democratice” 

       Raportor: Ştefan Urîtu 
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3.  Cu privire la abrogarea hotărîrii nr. 723 din 13 septembrie 2011 

        Raportor: Igor Vremea  

4. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în consiliul orăşenesc 

Cantemir, raionul Cantemir 

Raportor: Igor Vremea 

5. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în consiliul comunal Lingura, 

raionul Cantemir  

Raportor: Igor Vremea 

6. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în consiliul comunal Sadîc, 

raionul Cantemir  

Raportor: Igor Vremea 

7. Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în consiliul sătesc Tănătari, 

raionul Căuşeni  

Raportor: Alexandru Simionov 

8. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în consiliul comunal 

Tănătarii Noi, raionul Căuşeni  

Raportor: Alexandru Simionov 

9. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în consiliul comunal 

Ialpujeni, raionul Cimişlia  

Raportor: Igor Vremea 

10. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în consiliul comunal 

Lipoveni, raionul Cimişlia  

Raportor: Andrei Volentir 

11. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în consiliul sătesc Ilenuţa, 

raionul Făleşti  

Raportor: Andrei Volentir 

12. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în consiliul sătesc 

Domulgeni, raionul Floreşti  

Raportor: Andrei Volentir 

13. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în consiliul comunal 

Ghindeşti, raionul Floreşti  

Raportor: Andrei Volentir 

14. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în consiliul sătesc Zăluceni, 

raionul Floreşti  

Raportor: Andrei Volentir 

15. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în consiliul comunal 

Lăpuşna, raionul Hînceşti  

Raportor: Igor Vremea 

16. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în consiliul sătesc Cobani, 

raionul Glodeni  

Raportor: Vasile Gafton 

17. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în consiliul comunal Cioreşti, 

raionul Nisporeni  

Raportor: Ştefan Creangă 

18. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în consiliul comunal Ocniţa, 

raionul Ocniţa  

Raportor: Vasile Gafton 
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19. Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în consiliul orăşenesc 

Vulcăneşti, UTA Găgăuzia 

Raportor: Svetlana Guţu 

 

 

1. S-A AUDIAT: 

Dl Iurie Ciocan, preşedinte al Comisiei – a prezentat proiectul de hotărîre cu 

privire la iniţierea procedurii de validare a mandatului de deputat în Parlamentul 

Republicii Moldova. 

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____9____,  contra ____-_____, s-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

1. Se ia act de vacanţa unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii 

Moldova, atribuit Partidului Liberal Democrat din Moldova. 

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

Parlamentul Republicii Moldova dlui Toma Iurie, a. n. 1971, domiciliat în or. 

Ungheni,  pedagog, preşedintele raionului Ungheni, candidat supleant pe lista 

Partidului Liberal Democrat din Moldova. 

3.  Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 
 

Hotărîrea se anexează. 

 

2. S-A AUDIAT: 

Dl Ştefan Urîtu, vicepreeşdinte al Comisiei – a prezentat proiectul de hotărîre cu 

privire la organizarea şi desfăşurarea concursului TVC, cu genericul „20 de ani de 

alegeri democratice”. 

 

AU LUAT CUVÎNTUL: 

Dl Alexandru Simionov – a propus extinderea termenului de desfăşurare a 

concursului de la 24 noiembrie pînă la 30 noiembrie. 

Dl Ştefan Urîtu – a acceptat propunerea dlui A. Simionov de a organiza concursul 

pe 30 noiembrie 2011. 

Dl Iurie Ciocan – a propus ca dl Oleg Kliuşin, consultant al Direcţiei financiare şi 

audit să fie membru al comisiei de concurs, iar dna Elizateta Oţel, şef al aceleiaşi 

Direcţii să fie exclusă. 

Dl Ştefan Urîtu – a acceptat propunerea dlui Iurie Ciocan. 

Dl Andrei Volentir – a propus ca echipele să fie apreciate cu un punctaj de la 1 la 

10, dar nu de la 1 la 5. 

Dl Ştefan Urîtu – a acceptat propunerea dlui A. Volentir. 

  

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____9____,  contra ____-_____, s-au abţinut ___-_____ 
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S-A HOTĂRÎT: 

1. Se aprobă Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea 

concursului TVC cu genericul „20 de ani de alegeri democratice”, conform anexei 

nr.1. 

2. Se aprobă componenţa nominală a comisiei de concurs, conform anexei 

nr.2. 

3. Se aprobă Devizul de cheltuieli pentru organizarea şi desfăşurarea 

concursului prevăzut la pct. 1, în sumă de 12 000 mii lei, conform anexei nr.3. 

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

Hotărîrea se anexează. 

 

3. S-A AUDIAT:  

Dl Igor Vremea, membru al Comisiei – a prezentat proiectul de hotărîre cu 

privire la abrogarea hotărîrii nr.723 din 13 septembrie 2011. 

 

AU LUAT CUVÎNTUL: 

 

Dl Ştefan Urîtu – a considerat că mandatul atribuit consilierului raional din partea 

Partidului Liberal a fost distribuit corect, pentru că are loc redistribuirea 

mandatului şi nu este de acord cu abrogarea hotărîrii nr. 723 din 13 septembrie 

2011. 

Dl Iurie Ciocan – a replicat că metoda distribuirii mandatului nu a fost corectă, iar 

din această cauză hotărîrea nr. 723 din 13 septembrie 2011 trebuie abrogată. 

Dl Vadim Moţarschi – a argumentat că art. 113 alin. (10) din Codul electoral 

prevede că în cazul în care mandatul de consilier deţinut de un candidat 

independent devine vacant, vacanţa se completează prin restabilirea şirului 

descrescător, excluzîndu-se numărul ce aparţine candidatului respectiv şi 

incluzîndu-se numărul următor din şir. 

Dl Ştefan Urîtu – a propus ca hotărîrea nr.723 din 13 septembrie 2011 să rămînă în 

vigoare. 

Dl Igor Vremea – nu a fost de acord cu propunerea dlui Ş. Urîtu. 

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____8____,  contra ____1_____, s-au abţinut ___-_____ 

 

 

S-A HOTĂRÎT: 

1. Se abrogă hotărîrea nr.723 din 13 septembrie 2011 „Cu privire la 

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Cimişlia”.  

          2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

             

Hotărîrea se anexează.   

 



 5 

4. S-A AUDIAT:  

Dl Igor Vremea, membru al Comisiei – a prezentat proiectul de hotărîre cu 

privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orăşenesc Cantemir, 

raionul Cantemir. 

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____9____,  contra ____-_____, s-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

 

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

Cantemir. 

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

Cantemir, candidatului supleant Lungu Valentin de pe lista Partidului Comuniştilor 

din Republica Moldova. 

          3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

Hotărîrea se anexează. 

 

5. S-A AUDIAT: 

Dl Igor Vremea, membru al Comisiei – a prezentat proiectul de hotărîre cu 

privire la unui mandat de consilier în Consiliul comunal Lingura, raionul Cantemir.  

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____9____,  contra ____-_____, s-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

Lingura. 

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

Cantemir, candidatului supleant Danalachi Nina de pe lista Partidului Liberal 

Democrat din Moldova.  

          3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

Hotărîrea se anexează. 

 

6. S-A AUDIAT: 

Dl Igor Vremea, membru al Comisiei – a prezentat proiectul de hotărîre cu 

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

Cantemir. 

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 
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AU VOTAT: 

Pentru  ____9____,  contra ____-_____, s-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

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

Cantemir, candidatului supleant Sarioglu Mihail de pe lista Partidului Comuniştilor 

din Republica Moldova.  

          3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

Hotărîrea se anexează. 

 

7. S-A AUDIAT: 

Dl Alexandru Simionov, membru al Comisiei – a prezentat proiectul de hotărîre 

cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Tănătari, 

raionul Căuşeni.  

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____9____,  contra ____-_____, s-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

Tănătari. 

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

Căuşeni, candidaţilor supleanţi Luca Ludmila de pe lista Partidului Democrat din 

Moldova şi Golub Ion de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova.  

          3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

Hotărîrea se anexează.  

 

8. S-A AUDIAT: 

Dl Alexandru Simionov, membru al Comisiei – a prezentat proiectul de hotărîre 

cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Tănătarii 

Noi, raionul Căuşeni.  

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____9____,  contra ____-_____, s-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

Tănătarii Noi. 
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 2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Tănătarii Noi, 

raionul Căuşeni, candidatului supleant Josan Tamara de pe lista Partidului 

Comuniştilor din Republica Moldova.  

          3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

Hotărîrea se anexează. 

 

9. S-A AUDIAT: 

Dl Igor Vremea, membru al Comisiei – a prezentat proiectul de hotărîre cu 

privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ialpujeni, 

raionul Cimişlia.  

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____9____,  contra ____-_____, s-au abţinut ___-_____ 

 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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 Cotruţă Vasile de pe lista Partidului Liberal 

Democrat din Moldova.  

          3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

Hotărîrea se anexează. 

 

10. S-A AUDIAT: 

Dl Igor Vremea, membru al Comisiei – a prezentat proiectul de hotărîre cu 

privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Lipoveni, 

raionul Cimişlia. 

  

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____9____,  contra ____-_____, s-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

Lipoveni. 

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

Cimişlia, candidatului supleant Mereacre Andrei de pe lista Partidului Democrat 

din Moldova.  

          3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

Hotărîrea se anexează.  
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11. S-A AUDIAT: 

Dl Andrei Volentir, secretar al Comisiei – a prezentat proiectul de hotărîre cu 

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

Făleşti.  

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____9____,  contra ____-_____, s-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

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

Făleşti, candidatului supleant Jurnavei Veronica de pe lista Partidului Comuniştilor 

din Republica Moldova. 

 3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

  

Hotărîrea se anexează. 

 

12. S-A AUDIAT: 

Dl Andrei Volentir, secretar al Comisiei – a prezentat proiectul de hotărîre cu 

privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Domulgeni, 

raionul Floreşti.  

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____9____,  contra ____-_____, s-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

Domulgeni. 

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

Floreşti, candidatului supleant Crucian Dumitru de pe lista Partidului Democrat din 

Moldova. 

 3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

Hotărîrea se anexează. 

 

13. S-A AUDIAT: 

Dl Andrei Volentir, secretar al Comisiei – a prezentat proiectul de hotărîre cu 

privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ghindeşti, 

raionul Floreşti.  

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 
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AU VOTAT: 

Pentru  ____9____,  contra ____-_____, s-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

Ghindeşti. 

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

Floreşti, candidatului supleant Palii Ana de pe lista Partidului Liberal Democrat 

din Moldova. 

 3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

Hotărîrea se anexează. 

 

14. S-A AUDIAT: 

Dl Andrei Volentir, secretar al Comisiei – a prezentat proiectul de hotărîre cu 

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

Floreşti.  

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____9____,  contra ____-_____, s-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

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

Floreşti, candidatului supleant Pîslari Aurel de pe lista Partidului Liberal Democrat 

din Moldova. 

 3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

Hotărîrea se anexează. 

 

15. S-A AUDIAT: 

Dl Vasile Gafton, membru al Comisiei – a prezentat proiectul de hotărîre cu 

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

Floreşti.   

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____9____,  contra ____-_____, s-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

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

Floreşti, candidatului supleant Pîslari Aurel de pe lista Partidului Liberal Democrat 

din Moldova. 
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 3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

Hotărîrea se anexează. 

 

16. S-A AUDIAT: 

Dl Igor Vremea, membru al Comisiei – a prezentat proiectul de hotărîre cu 

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

Glodeni.  

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____9____,  contra ____-_____, s-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

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

Glodeni, candidatului supleant Plută Fiodor de pe lista Partidului Democrat din 

Moldova. 

 3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

Hotărîrea se anexează. 

 

17. S-A AUDIAT: 

Dl Ştefan Creangă, membru al Comisiei – a prezentat proiectul de hotărîre cu 

privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Cioreşti, raionul 

Nisporeni.  

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____9____,  contra ____-_____, s-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

Cioreşti. 

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

Nisporeni, candidatului supleant Axentii Nina de pe lista Partidului Liberal 

Democrat din Moldova. 

 3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

Hotărîrea se anexează. 

 

18. S-A AUDIAT: 

Dl Vasile Gafton, membru al Comisiei – a prezentat proiectul de hotărîre cu 

privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ocniţa, raionul 

Ocniţa.  
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S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____9____,  contra ____-_____, s-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

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

Ocniţa, candidatului supleant Cotoman Cristina de pe lista Partidului Comuniştilor 

din Republica Moldova. 

 3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

Hotărîrea se anexează. 

 

19. S-A AUDIAT: 

Dna Svetlana Guţu, membru al Comisiei – a prezentat proiectul de hotărîre cu 

privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul orăşenesc Vulcăneşti, 

UTA Găgăuzia. 

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____9____,  contra ____-_____, s-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

Vulcăneşti. 

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

Găgăuzia, candidaţilor supleanţi Chisacov Dmitrii şi Batîr Nina de pe lista 

Partidului Comuniştilor din Republica Moldova.  

          3.  Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

Hotărîrea se anexează. 

 

Dl Iurie Ciocan – a anunţat că ordinea de zi a fost epuizată şi a închis şedinţa. 

 

 

 

Preşedintele  

Comisiei Electorale Centrale                                                      Iurie CIOCAN 

 

Secretarul 
Comisiei Electorale Centrale                                              Andrei VOLENTIR 
 
 
 
Ex.: Natalia Pătrunjel 
Tel: 57 89 90 


