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COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ 

A REPUBLICII MOLDOVA 

 

 

 
 

PROCES-VERBAL nr. 153 

al şedinţei  

din 12.11.2013, ora 14.00 
 

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 (la 

momentul deschiderii şedinţei lipseşte dl Şt.Creangă, care ulterior s-a alăturat celorlalţi membri 

prezenţi în şedinţă), 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 18 

puncte. 

Preşedintele de şedinţă a supus votului proiectul ordinii de zi: 
 

ORDINEA DE ZI: 

1. Cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege nr. 435 din 1 noiembrie 2013 

privind modificarea şi completarea Codului electoral nr. 1381-XIII din  21 noiembrie 1997 

Raportor: Iurie Ciocan 

2. Cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului Hotărîrii Guvernului privind aprobarea 

proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative 

Raportor: Ştefan Urîtu 

3. Cu privire la stabilirea datei turului al doilea de scrutin pentru alegerea primarului comunei 

Ucrainca, raionul Căuşeni  

Raportor: Iurie Ciocan 

4. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Cantemir 

Raportor: Andrei Volentir 

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

Cantemir 

Raportor: Andrei Volentir 

6. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Sipoteni, raionul 

Călăraşi 

Raportor: Andrei Volentir 

7. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ştefăneşti, raionul 

Floreşti  

Raportor: Andrei Volentir 

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

Leova  

Raportor: Andrei Volentir 

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

Orhei 
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Raportor: Andrei Volentir 

10. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Cotiujenii Mici, 

raionul Sîngerei 

Raportor: Andrei Volentir 

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

Teleneşti 

Raportor: Andrei Volentir 

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

UTA Găgăuzia  

Raportor: Andrei Volentir 

13. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul municipal Comrat, UTA 

Găgăuzia  

Raportor: Andrei Volentir 

14. Cu privire la cererea prealabilă nr. CEC-9/264 din 21 octombrie 2013 depusă de domnul 

Culev Anatolii 

Raportor: Andrei Volentir 

15. Cu privire la cererea prealabilă nr. CEC-9/266 din 30 octombrie 2013 depusă de domnul 

Tentiuc Victor 

Raportor: Andrei Volentir 

16. Cu privire la cererea prealabilă nr. CEC-9/267 din 31 octombrie 2013 depusă de doamna 

Munteanu Natalia 

Raportor: Andrei Volentir 

17. Cu privire la cererea prealabilă nr. CEC-7/7060 din 30 octombrie 2013 depusă de domnul 

Morari Andrei 

Raportor: Andrei Volentir 

18. Cu privire la cererea prealabilă nr. CEC-7/7061 din 30 octombrie 2013 depusă de domnul 

Bîrsanu Mihail 

Raportor: Andrei Volentir 
 

REZULTATUL VOTĂRII: 

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

Ordinea de zi cu 18 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. 
 

Dl Ştefan Creangă – s-a alăturat membrilor CEC prezenţi la şedinţă. 
 

1. S-A AUDIAT: 

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

aprobarea Avizului asupra proiectului de lege, nr. 435 din 01 noiembrie 2013 privind 

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

„Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova prin scrisoarea nr.03/10265 din 06 noiembrie 

2013 şi Comisia juridică, numiri şi imunităţi a Parlamentului prin scrisoarea CJ10  nr. 360 din 8 

noiembrie 2013 solicită Comisiei Electorale Centrale expunerea opiniei asupra proiectului de 

lege nr. 435 din 1 noiembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Codului electoral nr. 1381-

XIII din 21 noiembrie 1997, înaintat cu titlu de iniţiativă legislativă de către un grup de deputaţi 

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

1997 şi art. 21 din Legea nr. 780-XV din 27 decembrie 2001 privind actele legislative, Comisia 

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

 

1.  Se aprobă Avizul asupra proiectului de lege nr. 435 din 1 noiembrie 2013 pentru 

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

anexei. 

2. Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale se remite Ministerului Justiţiei al Republicii 

Moldova şi Comisiei juridice, numiri şi imunităţi a Parlamentului, conform solicitării.  

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

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

Aprobat 

prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale 

nr. ____ din 12 noiembrie 2013 

 

„Comisia Electorală Centrală a examinat proiectul de lege nr. 435 din 1 noiembrie 2013 

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

înaintat cu titlu de iniţiativă legislativă de către un grup de deputaţi în Parlament, şi expune 

următoarele. 

Conform proiectului se propune modificarea procedurii de instruire a funcţionarilor 

electorali şi altor subiecţi implicaţi în procesul electoral, precum şi excluderea obligativităţii 

certificării acestora şi instruirea doar la cerere.  

Referitor la pct. 1 al proiectului, Comisia nu susţine   propunerea de  completare a art. 22 

lit. p) din Codul electoral cu cuvintele  „Cu trei luni înainte de ziua alegerilor”, deoarece Centrul 

de Instruire Continuă în Domeniul Electoral a fost creat pe lîngă Comisia Electorală Centrală cu 

scopul expres de a asigura o perfecţionare continuă a persoanelor implicate în organizarea şi 

desfăşurarea alegerilor. Este acceptabilă situaţia de realizare a instruirii anuale sau pe o perioadă 

mai îndelungată, rezultată cu certificarea funcţionarilor şi a persoanelor implicate, însă 

perfecţionarea acestora se efectuează obligatoriu, după caz/de regulă semestrial.  

Atunci cînd CEC şi-a propus crearea Centrului de Instruire Continuă în Domeniul 

Electoral s-a bazat pe faptul că instruirea sau formarea profesională este esenţială pentru succesul 

oricărei organizaţii moderne, indiferent de domeniul de activitate, pentru crearea şi menţinerea 

unui corp de funcţionari electorali profesionişti. Totodată, observatorii naţionali şi internaţionali 

în rapoartele lor de monitorizare au declarat în repetate rînduri necesitatea creşterii nivelului de 

pregătire a cadrelor care fac parte din organele electorale. Prin instruire şi perfecţionarea 

continuă se pot reduce greşelile de interpretare a legislaţiei şi se poate asigura o aplicare unitară a 

prevederilor legislative. 

Termenul de 3 luni propus pentru instruire este extrem de limitat. Întrucît consiliile şi 

birourile electorale se creează cu 50, respectiv 25 de zile înainte de ziua alegerilor, va fi practic 

imposibil de identificat participanţii la aceste cursuri. Pe de altă parte, un calcul simplu ne arată 

că nu este real din punct de vedere practic să instruieşti circa 21 000 funcţionari electorali în 

termen de 3 luni utilizînd metodele moderne de predare. Probabil dacă se va opta pentru o 

instruire clasică de tip prelegere în faţa unui grup de circa 100 de persoane se vor putea acoperi 

toţi beneficiarii. Dar, aceasta este metoda care se aplica anterior introducerii art. 26
1
 în Codul 

electoral şi la care s-a renunţat, deoarece şi-a demonstrat ineficienţa. Cele mai bune rezultate se 

pot obţine dacă se optează pentru instruire interactivă de cel puţin 1 zi în grupuri de maxim 25  

persoane fiecare.  

Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral, care a demarat la data de 2 

septembrie curent programul naţional de instruire a potenţialilor membri ai birourilor electorale 

ale secţiilor de votare, utilizează cele mai noi strategii de predare adaptate nevoilor adulţilor. 

Este demonstrat faptul că informaţia obţinută prin prelegere într-adevăr se uită în scurt timp, noi 
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însă venim cu o abordare modernă de învăţare prin practicare, astfel încît deprinderile formate ţi 

cunoştinţele obţinute durează în timp. 

Cu referinţă la completările propuse în pct. 1 şi 2 vizavi de solicitarea partidelor politice 

şi organizaţiilor social-politice, menţionăm că lăsarea instruirii la discreţia partidelor politice şi 

organizaţiilor social-politice, aşa cum se propune în proiectul de lege vizat, considerăm că nu 

este binevenită, deoarece  în Republica Moldova, din păcate, nivelul de conştiinţă civică şi de 

responsabilitate nu este încă foarte ridicat astfel ca oamenii să înţeleagă că, înainte de a te 

implica în orice activitate şi mai ales într-o activitate atît de importantă precum sînt alegerile 

pentru societate, ai nevoie de studiu, informare, instruire şi perfecţionare.  

În ceea ce priveşte pct. 2 şi 3 din proiect, la fel ne exprimăm dezacordul, or  alin. 2 al art. 

27 şi alin. 11 al art.29 au fost introduse în Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 

pentru a acoperi o lacună mare existentă în ceea ce ţine de profesionalismul persoanelor 

implicate în alegeri şi deţinerea unui certificat  de calificare profesională ar demonstra anume 

nivelul de profesionalism.  

Mecanismul de certificare a funcţionarilor electorali înseamnă impunerea unui standard 

pentru cei care doresc să facă parte dintr-un organ electoral şi o garanţie pentru societate şi clasa 

politică că alegerile se vor desfăşura într-o manieră transparentă şi profesionistă. 

 Mai mult, Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral deţine şi gestionează 

Registrul funcţionarilor electorali, conform căruia o cerinţă obligatorie pentru ultimii constituie 

deţinerea certificatelor de calificare eliberate de Centrul de Instruire Continuă în Domeniul 

Electoral. Prin urmare,  propunerile din proiectul de lege care prevăd excluderea obligaţiei de a fi 

certificat vor rezulta cu necompletarea Registrului şi nefuncţionalitatea acestuia.    

În baza celor menţionate remarcăm faptul că proiectul de lege în sensul propus va anula 

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

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

 

A LUAT CUVÎNTUL: 

Dl Ştefan Urîtu –nu trebuie să introducem în proiectul de hotărîre nişte date eronate. Propun să 

specificăm că Centrul deţine Registrul funcţionarilor care au fost instruţi şi certificaţi. 

Dl Ştefan Creangă – a menţionat că trebuie luată în calcul poziţia deputaţilor, deoarece aceştia 

au pus un accent deosebit pe persoanele care vor administra procesul electoral şi care vor fi 

desemnate în componenţa organelor electorale de către partidele politice. 

Dl Iurie Ciocan – a specificat că demersul înaintat Comisiei Electorale Centrale a fost semnat de 

către reprezentanţii tuturor fracţiunilor parlamentare. 

Dl Ştefan Creangă – instruirea obligatorie pentru funcţionarii electorali prezintă o temere a 

partidele politice. La momentul de faţă nu trebuie să fim atît de vehemenţi faţă de acest subiect, 

deoarece în viitor partidele politice vor conştientiza că este în beneficiul lor să aibă persoane bine 

instruite în componenţa organelor electorale.  

Dl Iurie Ciocan – în acest aviz se atrage atenţia la mai multe aspecte, inclusiv la perioada 

desfăşurării instruirilor, însă decizia finală oricum aparţine deputaţilor. În baza formularelor de 

evaluare pe care le completează persoanele instruite la finele fiecărui seminar, se constată că 

acestea sînt benefice şi eficiente. Trebuie să apărăm poziţia CEC, chiar dacă politicienii au o altă 

viziune şi vor lua o decizie pe care o consideră oportună. Mai ales că în viitor Centrul de 

instruire va avea un rol vital în procesul de instruire a persoanelor implicate în alegeri. 

Dl Andrei Volentir – a menţionat că ar fi binevenită includerea în acest Aviz a unei propuneri 

din partea CEC către Parlament, şi anume de a revizui procedura de desemnare a membrilor în 

componenţa organelor electorale – să se găsească o formulă care să nu trezească nicio îngrijorare 

pentru partidele parlamentare. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____8____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___1___. 
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S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 
 

Hotărîrea nr. 2273 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor prezenţi în şedinţă. 

 

2. S-A AUDIAT: 

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

aprobarea Avizului asupra proiectului Hotărîrii Guvernului privind aprobarea proiectului de lege 

pentru modificarea şi completarea unor acte legislative”: 

„Prin scrisoarea nr. 08/1974 din 21 octombrie 2013 Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale 

şi Familiei solicită Comisiei Electorale Centrale expunerea opiniei asupra proiectului Hotărîrii 

Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor 

acte legislative. 

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

1997 şi art. 40 din Legea nr. 317-XV din  18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului 

şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, Comisia Electorală Centrală h o 

t ă r ă ş t e: 

 

1. Se aprobă avizul asupra proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea 

proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, conform anexei. 

2. Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale se remite Ministerului Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei, conform solicitării. 

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

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

 

Avizul asupra proiectului Hotărîrii Guvernului  

cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte 

legislative în scopul armonizării legislaţiei cu privire la asigurarea egalităţii de şanse între 

femei şi bărbaţi 

 

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei a transmis Comisiei Electorale Centrale 

spre reexaminare şi avizare proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de 

lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative. 

Scopul proiectului de lege ce urmează a fi aprobat este armonizarea legislaţiei naţionale 

cu prevederile Legii nr. 5-XVI din 9 februarie 2006 cu privire la asigurarea egalităţii de şanse 

între femei şi bărbaţi. 

Pentru atingerea obiectivului menţionat se propune modificarea unor acte legislative 

(Legea nr. 64-XII din 31 mai cu privire la Guvern, Legea presei nr. 243-XIII din 26 octombrie 

1994, Legea nr. 271-XIII din 9 noiembrie 1994 cu privire la protecţia civilă, Legea ocrotirii 

sănătăţii nr. 411-XIII din 28 martie 1995, Legea învăţămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995, 

Legea nr. 797-XIII din 2 aprilie 1996 pentru adoptarea Regulamentului Parlamentului, Legea nr. 

1036-XIII din 17 decembrie 1996 cu privire la sistemul penitenciar, Legea nr. 1227-XIII din 27 

iunie 1997 cu privire la publicitate, Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 etc.).  

În urma reexaminării proiectului Hotărîrii Guvernului în ansamblu, Comisia Electorală 

Centrală îşi exprimă susţinerea iniţiativei de armonizare a cadrului legislativ şi, în limita 

competenţei sale, formulează următoarele propuneri la textul proiectului. 

1. La art. 79, alineatul (3) să se expună în următoarea redacţie: 

„(3) În cazul nerespectării condiţiilor specificate în alin.(2) din prezentul articol, lista de 

candidaţi va fi restituită concurentului electoral pentru a fi adusă în concordanţă cu legea, iar în 

caz de neconformare concurentul electoral respectiv nu va fi înregistrat”. 

2. La art.126, alineatul (1
1
) să aibă următorul cuprins: 

„(1
1
) Listele de candidaţi vor fi întocmite şi/sau modificate cu respectarea cerinţelor art. 7 

alin.(2) lit.b) din Legea nr. 5-XVI din 9 februarie 2006 cu privire la asigurarea egalităţii de şanse 
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între femei şi bărbaţi. În cazul nerespectării acestor cerinţe, lista de candidaţi va fi restituită 

concurentului electoral pentru a fi adusă în concordanţă cu legea, iar în caz de neconformare 

concurentul electoral respectiv nu va fi înregistrat”. 

În afară de aceasta, propunem autorilor să includă în proiectul de lege prevederi care să 

asigure echilibrul de gen în componenţa Comisiei Electorale Centrale şi a organelor electorale 

inferioare, fiind completat Codul electoral după cum urmează: 

1. La art. 16, alin.(2) să se completeze la sfîrşitul primei propoziţii cu sintagma „şi a cotei 

de reprezentare minimă de 40% a unuia dintre sexe (femei sau bărbaţi).” 

2. La art. 27 alin.(2) , prima propoziţie să se completeze după cuvintele „dintr-un număr 

impar de membri,” cu sintagma „cu respectarea cotei de reprezentare minimă de 40% a unuia 

dintre sexe,”. 

3. La art. 29 alin.(10), prima propoziţie să se completeze după cuvintele „dintr-un număr 

impar de membri,” cu sintagma „cu respectarea cotei de reprezentare minimă de 40% a unuia 

dintre sexe (femei sau bărbaţi),”. 

4. La art. 29
1
, alin.(4) să se completeze la sfîrşitul primei propoziţii cu sintagma „cu 

respectarea cotei de reprezentare minimă de 40% a unuia dintre sexe (femei sau bărbaţi).” 

La finalul celor expuse, atragem atenţia autorilor proiectului că în cadrul Parlamentului 

este în curs de examinare proiectul de lege nr. 296 din 2 iulie 2013 pentru modificarea şi 

completarea unor acte legislative privind reglementarea finanţării partidelor politice şi a 

campaniilor electorale, conform căruia partidele politice care promovează femei pe liste de 

candidaţi la alegerile parlamentare şi alegerile locale generale vor fi stimulate financiar. 

 

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat.  

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

 

AU LUAT CUVÎNTUL: 

Dl Alexandru Simionov – a întrebat în ce măsură poate fi obligat un concurent electoral să 

includă femei în lista de candidaţi, în proporţiile indicate. Trebuie să avem o continuitate în 

abordarea noastră, nu putem obliga concurenţii electorali să respecte aceste cote. Să admitem că 

concurentul electoral nu are membri-femei în proporţie de 40 la sută. Asta ar însemna că acesta 

nu poate participa în campania electorală? 

Dl Ştefan Urîtu – a afirmat că aceasta ar fi o condiţie impusă de lege, iar concurenţii care o vor 

încălca, nu vor putea participa în campania electorală. 

Dl Andrei Volentir – a întrebat ce se va întîmpla în cazul în care un concurent electoral după ce 

a fost înregistrat a modificat lista de candidaţi şi astfel nu mai întruneşte această condiţie. În 

asemenea cazuri, concurentul electoral va fi exclus din cursa electorală?  

Dl Ştefan Urîtu – a răspuns că dacă cota necesară nu va fi respectată, atunci concurentul 

respectiv într-adevăr va fi exclus din cursa electorală. 

Dl Ştefan Creangă – a menţionat că nu susţine acest proiect de hotărîre, deoarece în acest mod 

se încalcă dreptul partidelor la autoadministrare şi întocmirea listelor de candidaţi. 

Dl Alexandru Simioniov – a adăugat că Avizul respectiv urmează a fi reformulat, să se propună 

o formulă de stimulare a partidelor politice, să pornim şi să susţinem propunerile pe care le-a 

înaintat CEC referitoare la finanţarea partidelor politice. 

Dl Andrei Volentir – a menţionat că nu susţine acest proiect de hotărîre, deoarece includerea 

femeilor pe listele de candidaţi trebuie să aibă loc prin alte metode, nicidecum prin stabilirea 

unor asemenea cote. 

 

Dl Vadim Moţarcshi şi dl Eduard Răducan – au ieşit din sala de şedinţe (membri prezenţi: 7). 
 

Raportorul, dl Ştefan Urîtu – a solicitat amînarea examinării acestui proiect de hotărîre. 
 

Preşedintele de şedinţă a supus votului propunerea de a amîna examinarea proiectului prezentat. 
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REZULTATUL VOTĂRII: 

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

S-A HOTĂRÎT amînarea examinării proiectului. 
 

3. S-A AUDIAT: 

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

stabilirea datei turului al doilea de scrutin pentru alegerea primarului comunei Ucrainca, raionul 

Căuşeni”: 

„Potrivit procesului-verbal privind totalizarea rezultatelor votării la alegerea primarului întocmit 

de Consiliul electoral al circumscripţiei electorale  comunale Ucrainca nr. 25, prezenţa la vot a 

fost de 58,05 la sută din numărul de alegători înscrişi în lista electorală,  alegerile astfel fiind 

considerate valabile. 

          Avînd în vedere că nici un candidat pentru funcţia de primar al comunei nu a întrunit mai 

mult de jumătate din numărul de voturi valabil exprimate ale alegătorilor care au participat la 

votare şi în conformitate cu art. 18, 26 şi 134 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 

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

 

         1. Se stabileşte data de 24 noiembrie 2013 pentru desfăşurarea turului al doilea de scrutin al 

alegerilor primarului în circumscripţia electorală comunală Ucrainca nr. 25, raionul Căuşeni, cu 

cei doi candidaţi care au întrunit cel mai mare număr de voturi în primul tur de scrutin: Crivoi 

Ion desemnat de Partidul Liberal Democrat din Moldova şi Banari Nicolae desemnat de Partidul 

Comuniştilor din Republica Moldova.   

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

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

 

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

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

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

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 
 

Hotărîrea nr. 2274 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor prezenţi în şedinţă. 

 

Preşedintele de şedinţă, dl Iurie Ciocan – a propus membrilor CEC să se treacă la examinarea 

cerererilor prealabile, incluse în ordinea de zi, acestea fiind prioritare în raport cu atribuirile de 

mandate. 

Propunerea a fost acceptată prin consensul membrilor prezenţi la şedinţă. 

 

4. S-A AUDIAT: 

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

cererea prealabilă nr. CEC-9/264 din 21 octombrie 2013 depusă de domnul Culev Anatolii” : 

 „Consiliul orăşenesc Ceadîr-Lunga, prin decizia nr. XL/16 din 15 octombrie 2013, a 

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

mandatul consilierului independent Rusev Piotr. Potrivit şirului descrescător restabilit, cea mai 

mare valoare numerică îi revine listei candidaţilor supleanţi ai Partidului Comuniştilor din 

Republica Moldova.  

         Prin hotărîrea nr. 2193 din 1 octombrie 2013, Comisia Electorală Centrală a ridicat, în 

legătură cu incompatibilitatea funcţiei, mandatul consilierului Culev Anatolii ales pe lista 

Partidului Comuniştilor din Republica Moldova în Consiliul orăşenesc Ceadîr-Lunga. Setul de 
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documente necesar pentru atribuirea mandatului de consilier candidatului supleant a parvenit la 

Comisie în data de 4 noiembrie 2013. 

        În aceste condiţii, se constată vacanţa a două mandate de consilier în Consiliul orăşenesc 

Ceadîr-Lunga, care urmează a fi completate prin atribuirea lor candidaţilor supleanţi. 

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

consilier în Consiliul orăşenesc Ceadîr-Lunga le revin candidaţilor supleanţi Ivanov Ivan şi 

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

Judecătoriei Ceadîr-Lunga din 13 iunie 2011. La atribuirea mandatelor s-a ţinut cont de 

declaraţiile candidaţilor supleanţi Curudimova Natalia, Cozîreva Elena de pe lista Partidului 

Comuniştilor din Republica Moldova şi Curdov Ivan, candidat independent, prin care aceştia 

refuză atribuirea mandatului de consilier. 

         În temeiul art. 18 alin. (2), 22 lit u) şi 133 alin. (10), (12) din Codul electoral nr.1381-XIII 

din 21 noiembrie 1997 şi în conformitate cu pct. 17, 29 din Regulamentul cu privire la procedura 

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

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

         1. Se 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 Ivanov Ivan şi Paşalî Piotr 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.” 

 

A LUAT CUVÎNTUL: 

 Dl Vasile Gafton – a întrebat cînd a fost încheiat contractul de muncă şi care au fost 

clauzele acestuia, dacă a fost încheiat pe o perioadă determinată şi dacă a fost prevăzută 

posibilitatea de prelungire a acestuia. 

 Dl Andrei Volentir – a răspuns că contractul este unul de muncă, şi nu de prestări 

servicii, care conţine prevederi generale, stabilite în Codul muncii, însă la acest contract mai 

există şi 3 acorduri adiţionale. Iniţial contractul a fost încheiat pentru perioada 20 aprilie – 31 

decembrie 2011, după care a fost prelungit prin acorduri adiţionale. Însă în luna martie 2013 

a fost încheiat deja un nou contract, fiind totodată emisă şi o dispoziţie a primarului.  

 
 

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat.  

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

REZULTATUL VOTĂRII: 

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

Preşedintele şedinţei a constatat că proiectul de hotărîre nu a întrunit numărul necesar de 

voturi. 
 

5. S-A AUDIAT: 

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

cererea prealabilă nr. CEC-9/266 din 30 octombrie 2013 depusă de domnul Tentiuc Victor”: 

„La  1 octombrie 2013 Comisia Electorală Centrală a adoptat hotărîrea nr. 2182 cu 

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

prin care a  dispus ridicarea, în legătură cu incompatibilitatea funcţiei, mandatul consilierului 

Tentiuc Victor, ales pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova în Consiliul 

sătesc Ţarigrad. Hotărîrea a fost adoptată în urma sesizării Comisiei de către secretarul 

Consiliului privind starea de incompatibilitate a respectivului consilier, care este 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 
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(inclusiv interimatul acestor funcţii) în structurile subordonate autorităţilor publice locale 

(instituţii publice, servicii, întreprinderi municipale). Sesizarea a fost însoţită de acte 

confirmative care atestau faptul că domnul Tentiuc Victor, fiind consilier, ocupa simultan funcţia 

de director al Î.M. „Gospodăria Comunală din satul Ţarigrad, raionul Drochia” de la data de 

20.03.2013. 

La 30 octombrie 2013 domnul Tentiuc Victor a  depus o cerere prealabilă, prin care solicită 

anularea în totalitate a hotărîrii CEC nr. 2182 şi recunoaşterea mandatului de consilier în 

Consiliul sătesc Ţarigrad, raionul Drochia, invocînd prevederile pct. 2 al hotărîrii Curţii 

Constituţionale nr. 19 din 16 iulie 2013 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.  

Urmare a examinării cererii prealabile Comisia menţionează următoarele. 

Domnul Tentiuc Victor exercită funcţia de director al ÎM „Gospodăria Comunală din satul 

Ţarigrad, raionul Drochia”, fiind angajat prin dispoziţia primarului nr. 03-1-17 din 20 martie 

2013. Legea nr. 168 din 11 iulie 2012 pentru modificarea Legii nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 

privind statutul alesului local a intrat în vigoare la 14 septembrie 2012. Astfel, Comisia reţine că 

ocuparea funcţiei a avut loc posterior intrării în vigoare a modificărilor la Legea nr. 768/2000 

care ţin de incompatibilităţile aleşilor locali, fiind în acelaşi timp ignorate şi prevederile 

imperative de a lichida incompatibilitatea în termen de 30 de zile din momentul apariţiei 

acesteia, conform alin. (1) al art. 8 al Legii nr. 768/2000. Cu referire la cererea de eliberare din 

funcţia de director, datată cu 2 august 2013, Comisia constată că depunerea cererii nu a fost 

precedată de adoptarea unei dispoziţii de eliberare din funcţie, iar în ce priveşte cererea de 

demisie din 17 octombrie 2013, aceasta a fost depusă tardiv, şi anume după adoptarea hotărîrii 

CEC.  

 Referitor la argumentul formulat de domnul Tentiuc Victor precum că odată cu adoptarea 

hotărîrii nr. 19 a Curţii Constituţionale din 16 iulie 2013 au apărut circumstanţe legale ce ar servi 

drept temei de anulare a hotărîrii CEC nr. 2182, Comisia apreciază că, din contra, Curtea prin 

hotărîrea sa a recunoscut constituţionale sintagma „de angajat în subdiviziunile autorităţilor 

administraţiei publice locale …” de la lit.c) şi prevederile literei d) a art.7 alin. (l) 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, în măsura în care 

acestea nu se aplică aleşilor locali, care și-au obținut mandatul în urma alegerilor locale 

desfășurate 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, 

precum și candidaților supleanți, explicînd modalitatea de punere în aplicare în timp a 

modificărilor operate în legea sus-menţionată şi că acestea nu sînt aplicabile situaţiilor de 

incompatibilitate apărute pînă la intrarea în vigoare a modificărilor. 

 Prin urmare, la momentul  ocupării funcţiei incompatibile cu calitatea de consilier, Legea 

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

statutul alesului local era în vigoare şi, respectiv, opozabilă acestui consilier. 

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 respinge cererea prealabilă nr. CEC-9/226 din 30 octombrie 2013 depusă de 

domnul Tentiuc Victor. 

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

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

 

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat.  

Preşedintele  de  şedinţă  a  oferit  cuvîntul  membrilor  pentru a fi puse întrebări raportorului. 
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AU LUAT CUVÎNTUL: 

Dl Ştefan Urîtu – a întrebat dacă persoana interesată s-a adresat în instanţa de judecată. 

Dl Iurie Ciocan – a răspuns că CEC nu a fost informată despre acest fapt. 

Dl Andrei Volentir – a menţionat că în această perioadă o altă persoană putea asigura 

interimatul funcţiei. 

 

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

REZULTATUL VOTĂRII: 

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

Preşedintele şedinţei a constatat că proiectul de hotărîre nu a întrunit numărul necesar de voturi. 

 

6. S-A AUDIAT: 

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

cererea prealabilă nr. CEC-9/267 din 31 octombrie 2013 depusă de doamna Munteanu 

Natalia”:     

 „La  4 octombrie 2013 Comisia Electorală Centrală a adoptat hotărîrea nr. 2212 cu privire 

la ridicarea unui mandat de consilier în Consiliul raional Ungheni, prin care Comisia a  dispus 

ridicarea, în legătură cu incompatibilitatea funcţiei, mandatul consilierului independent 

Munteanu Natalia. Hotărîrea a fost adoptată în urma sesizării Comisiei de către Oficiul teritorial 

Ungheni al Cancelariei de Stat privind starea de incompatibilitate a respectivului consilier, care 

este 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 (inclusiv interimatul acestor funcţii) în structurile subordonate autorităţilor publice locale 

(instituţii publice, servicii, întreprinderi municipale). Din materialele prezentate de Oficiu s-a 

constatat că doamna Munteanu Natalia, fiind consilier, ocupa simultan funcţia de director al 

ÎMSP Centrul de Sănătate Corneşti din 6 decembrie 2012. 

 La 31 octombrie 2013 doamna Munteanu Natalia a  depus o cerere prealabilă, prin care 

solicită abrogarea  hotărîrii CEC nr. 2212, invocînd ilegalitatea acesteia prin prisma prevederilor 

pct. 2 al hotărîrii Curţii Constituţionale nr. 19 din 16 iulie 2013 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.  

 Urmare a examinării cererii prealabile Comisia menţionează următoarele. 

 Doamna Munteanu Natalia  a fost numită în funcţia de director al IMSP  Centrul de 

Sănătate Corneşti prin decizia Consiliului raional Ungheni  din 6 decembrie 2012. Legea nr. 168 

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

alesului local a intrat în vigoare la 14 septembrie 2012. Astfel, Comisia reţine că ocuparea 

funcţiei a avut loc posterior intrării în vigoare a modificărilor la Legea nr. 768/2000 care ţin de 

incompatibilităţile aleşilor locali, fiind ignorate şi prevederile imperative de a lichida 

incompatibilitatea în termen de 30 de zile din momentul apariţiei acesteia, conform alin. (1) al 

art. 8 al Legii nr. 768/2000.  

 Cît priveşte referirea doamnei Munteanu Natalia la  hotărîrea nr. 19 a Curţii 

Constituţionale din 16 iulie 2013, Comisia apreciază că, din contra, Curtea prin hotărîrea sa a 

recunoscut constituţionale sintagma „de angajat în subdiviziunile autorităţilor administraţiei 

publice locale …” de la lit.c) şi prevederile literei d) a art.7 alin. (l) 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, în măsura în care acestea nu 

se aplică aleşilor locali, care și-au obținut mandatul în urma alegerilor locale desfășurate 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, precum și candidaților 

supleanți, explicînd modalitatea de punere în aplicare în timp a modificărilor operate în legea 
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sus-menţionată şi că acestea nu sînt aplicabile situaţiilor de incompatibilitate apărute pînă la 

intrarea în vigoare a modificărilor. 

 Prin urmare, la momentul  ocupării funcţiei incompatibile cu calitatea de consilier, Legea 

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

statutul alesului local era în vigoare şi, respectiv, opozabilă acestui consilier. 

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 respinge cererea prealabilă nr. CEC-9/267 din 30 octombrie 2013 depusă de 

doamna Munteanu Natalia. 

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

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

 

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat.  

 

Dl Alexandru Simionov – a părăsit sala de şedinţă (membri prezenţi:6). 

 

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. 2275  a fost aprobată cu votul unanim al  membrilor prezenţi în şedinţă. 

 

7. S-A AUDIAT: 

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

cererea prealabilă nr. CEC-7/7060 din 30 octombrie 2013 depusă de domnul Morari Andrei”: 

„La  1 octombrie 2013 Comisia Electorală Centrală a adoptat hotărîrea nr. 2210 cu privire la 

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Sîngerei, prin care  a  dispus ridicarea, în 

legătură cu incompatibilitatea funcţiei, a mandatului consilierului Morari Andrei, ales pe lista 

Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul raional Sîngerei. Hotărîrea a fost adoptată 

în urma sesizării Comisiei de către Oficiul teritorial Bălţi al Cancelariei de Stat privind starea de 

incompatibilitate a respectivului consilier, în sesizare făcîndu-se trimitere 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 (inclusiv interimatul 

acestor funcţii) în structurile subordonate autorităţilor publice locale (instituţii publice, servicii, 

întreprinderi municipale). Sesizarea a fost însoţită de acte confirmative care atestau faptul că 

domnul Morari Andrei, fiind consilier, ocupa simultan funcţia de şef al Centrului de Sănătate 

Rădoaia de la data de 1 ianuarie 2013. 

 La 30 octombrie 2013 domnul Morari Andrei a  depus o cerere prealabilă, prin care solicită 

anularea în totalitate a hotărîrii CEC nr. 2210 cu restabilirea sa în calitatea de consilier în 

Consiliul raional Sîngerei, invocînd prevederile pct. 2 al hotărîrii Curţii Constituţionale nr. 19 

din 16 iulie 2013, 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.  

 Urmare a examinării cererii prealabile Comisia menţionează următoarele. 

 Domnul Morari Andrei exercită funcţia de şef al Centrului de Sănătate Rădoaia, aflat în 

subordinea Consiliului raional Sîngerei,  începînd cu 1 ianuarie 2013 şi pînă în prezent. Legea nr. 

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

alesului local a intrat în vigoare la 14 septembrie 2012. Astfel, pe lîngă faptul că ocuparea 
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funcţiei a avut loc posterior intrării în vigoare a modificărilor la Legea nr. 768/2000 care ţin de 

incompatibilităţile aleşilor locali, au fost ignorate şi prevederile imperative de a lichida starea de 

incompatibilitate în termen de 30 de zile din momentul apariţiei acesteia, conform alin. (1) al art. 

8 al Legii nr. 768/2000.  

 Comisia apreciază ca nefondată pretenţia formulată de domnul Morari Andrei precum că la 

adoptarea hotărîrii nr. 2210 Comisia nu a luat act de  hotărîrea nr. 19 a Curţii Constituţionale din 

16 iulie 2013. Din contra, Comisia a reţinut că prin hotărîrea emisă Curtea a recunoscut 

constituţionale sintagma „de angajat în subdiviziunile autorităţilor administraţiei publice locale 

…” de la lit.c) şi prevederile literei d) a art.7 alin. (l) 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, în măsura în care acestea nu se aplică 

aleşilor locali, care și-au obținut mandatul în urma alegerilor locale desfășurate 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, precum și candidaților 

supleanți, explicînd modalitatea de punere în aplicare în timp a modificărilor operate în legea 

sus-menţionată şi că acestea nu sînt aplicabile situaţiilor de incompatibilitate apărute pînă la 

intrarea în vigoare a modificărilor. 

 Prin urmare, la momentul  ocupării funcţiei incompatibile cu calitatea de consilier, Legea 

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

statutul alesului local era în vigoare şi, respectiv, opozabilă acestui consilier. 

 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 respinge cererea prealabilă nr. CEC-7/7060 din 30 octombrie 2013 depusă de domnul 

Morari Andrei. 

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

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

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat.  

Preşedintele de şedinţă a 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. 2276  a fost aprobată cu votul unanim al  membrilor prezenţi în şedinţă. 
 

8. S-A AUDIAT: 

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

cererea prealabilă nr. CEC-7/7061 din 30 octombrie 2013 depusă de domnul Bîrsanu Mihail”:  

 „La  22 octombrie 2013 Comisia Electorală Centrală a adoptat hotărîrea nr. 2238 cu privire 

la ridicarea unui mandat de consilier în Consiliul raional Sîngerei, prin care a dispus ridicarea, în 

legătură cu incompatibilitatea funcţiei, a mandatului consilierului Bîrsanu Mihail, ales pe lista 

Partidului Republican din Moldova în Consiliul raional Sîngerei. Hotărîrea a fost adoptată în 

urma sesizării Comisiei la 8 mai 2013 de către Oficiul teritorial Bălţi al Cancelariei de Stat 

privind starea de incompatibilitate a respectivului consilier, în sesizare făcîndu-se trimitere 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 

(inclusiv interimatul acestor funcţii) în structurile subordonate autorităţilor publice locale 

(instituţii publice, servicii, întreprinderi municipale). Sesizarea a fost însoţită de acte 

confirmative care atestau faptul că domnul Bîrsanu Mihail, fiind consilier, ocupa simultan 

funcţia de director al gimnaziului Grigorăuca de la 8 octombrie 2012. 
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 La 30 octombrie 2013 domnul Bîrsanu Mihail a  depus o cerere prealabilă, prin care 

solicită anularea în totalitate a hotărîrii CEC nr. 2238 cu restabilirea sa în calitatea de consilier în 

Consiliul raional Sîngerei, invocînd prevederile pct. 2 al hotărîrii Curţii Constituţionale nr. 19 

din 16 iulie 2013, 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.  

 Urmare a examinării cererii prealabile Comisia menţionează următoarele. 

 Domnul Bîrsanu Mihail exercită funcţia de director al gimnaziului Grigorăuca,  începînd 

cu 8 octombrie 2012 şi pînă în prezent. Legea nr. 168 din 11 iulie 2012 pentru modificarea Legii 

nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local a intrat în vigoare la 14 

septembrie 2012. Astfel, pe lîngă faptul că ocuparea funcţiei a avut loc posterior intrării în 

vigoare a modificărilor la Legea nr. 768/2000 care ţin de incompatibilităţile aleşilor locali, au 

fost ignorate şi prevederile imperative de a lichida starea de incompatibilitate în termen de 30 de 

zile din momentul apariţiei acesteia, conform alin. (1) al art. 8 al Legii nr. 768/2000.  

 Comisia apreciază ca nefondată pretenţia formulată de domnul Bîrsanu Mihail precum că 

la adoptarea hotărîrii nr. 2238 Comisia nu a luat act de  hotărîrea nr. 19 a Curţii Constituţionale 

din 16 iulie 2013. Din contra, Comisia a reţinut că prin hotărîrea emisă Curtea a recunoscut 

constituţionale sintagma „de angajat în subdiviziunile autorităţilor administraţiei publice locale 

…” de la lit.c) şi prevederile literei d) a art.7 alin. (l) 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, în măsura în care acestea nu se aplică 

aleşilor locali, care și-au obținut mandatul în urma alegerilor locale desfășurate 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, precum și candidaților 

supleanți, explicînd modalitatea de punere în aplicare în timp a modificărilor operate în legea 

sus-menţionată şi că acestea nu sînt aplicabile situaţiilor de incompatibilitate apărute pînă la 

intrarea în vigoare a modificărilor. 

 Prin urmare, la momentul  ocupării funcţiei incompatibile cu calitatea de consilier, Legea 

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

statutul alesului local era în vigoare şi, respectiv, opozabilă acestui consilier. 

 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 respinge cererea prealabilă nr. CEC-7/7061 din 30 octombrie 2013 depusă de domnul 

Bîrsanu Mihail. 

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

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

 

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat.  

Preşedintele de şedinţă a 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. 2277  a fost aprobată cu votul unanim al  membrilor prezenţi în şedinţă. 
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9. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Cantemir”:  

„La 23 octombrie 2013 consilierul Consiliului raional Cantemir, dl Crestincov Ivan, ales pe 

lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova a depus la Comisia Electorală Centrală 

cererea de demisie. Totodată, au fost transmise documentele necesare atribuirii mandatului de 

consilier candidatului supleant.  

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

mandatul de consilier în Consiliul raional Cantemir îi revine candidatului supleant Jelev Dmitri 

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

Judecătoriei Cantemir din 14 iulie 2011. La atribuirea mandatului s-a ţinut cont de declaraţia 

candidatului supleant Curuci Ivan de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, 

prin care acesta 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, 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 Crestincov Ivan ales 

pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova în Consiliul raional Cantemir. 

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

Jelev Dmitri 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. 2278  a fost aprobată cu votul unanim al  membrilor prezenţi în şedinţă. 

 

10. S-A AUDIAT: 

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

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

 „Consiliul comunal Sadîc, prin decizia nr. 06/6-XXV din 1 octombrie 2013, a ridicat, în 

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

consilierului Basarab Nicolae ales pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova. 

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

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

de consilier în Consiliul comunal Sadîc îi revine candidatului supleant Belea Veronica de pe lista 

Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Cantemir 

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

Pioglo Stanislav de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, prin care acesta 

refuză atribuirea mandatului de consilier. 

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

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

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

 

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

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

candidatului supleant Belea Veronica 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. 2279  a fost aprobată cu votul unanim al  membrilor prezenţi în şedinţă. 

 

Dl Eduard Răducan – a revenit în sala de şedinţe (membri prezenţi: 7). 

 

11. S-A AUDIAT: 

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

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

„Consiliul comunal Sipoteni, prin decizia nr. 07/01 din 18 octombrie 2013, a ridicat, în 

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

consilierului Dragancea Dumitru ales pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova. 

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

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

consilier în Consiliul comunal Sipoteni îi revine candidatului supleant Cojocaru Gheorghe de pe 

lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei 

Călăraşi din 17 iunie 2011.  

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 Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 

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

 

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

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

candidatului supleant Cojocaru Gheorghe 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 ___1___. 
 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 
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Hotărîrea nr. 2280  a fost aprobată cu votul unanim al  membrilor prezenţi în şedinţă. 

 

Dl Vasile Gafton – a ieşit din sala de şedinţe (membri prezenţi: 6). 

12. S-A AUDIAT: 

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

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

  „Consiliul comunal Ştefăneşti, prin decizia nr. 06/02 din 14 octombrie 2013, a ridicat, în 

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

consilierului Dascăl Oxana aleasă pe lista Partidului Democrat din Moldova. Astfel, a devenit 

vacant un mandat de consilier atribuit formaţiunii nominalizate.  

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

mandatul de consilier în Consiliul comunal Ştefăneşti îi revine candidatului supleant Zdraguş 

Grigorie de pe lista Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei 

Floreşti din 10 iunie 2011. 

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

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

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

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

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

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

candidatului supleant Zdraguş Grigorie 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 ___1___. 
 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2281  a fost aprobată cu votul unanim al  membrilor prezenţi în şedinţă. 
 

13. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Cneazevca, raionul Leova”: 

 „Consiliul comunal Cneazevca, prin decizia nr. 7/3 din 3 octombrie 2013, a ridicat, în 

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

consilierului Guz Ion ales pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova. Astfel, a devenit 

vacant un mandat de consilier atribuit formaţiunii nominalizate. 

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

consilier în Consiliul comunal Cneazevca îi revine candidatului supleant Papuc Iurie de pe lista 

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

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

Nicolae de pe lista aceluiaşi partid, prin care acesta refuză atribuirea mandatului de consilier.  

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

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

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

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

  

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

candidatului supleant Papuc Iurie de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova. 

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

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

 

Dl Vasile Gafton – a revenit în sala de şedinţe (membri prezenţi: 7). 
 

Dl Ştefan Urîtu – a întrebat la a cîtă şedinţă a consiliului local a fost ridicat mandatul de 

consilier. 

Dl Andrei Volentir – a răspuns că la a patra şedinţă. 

Dl Eduard Răducan – a întrebat în ce mod a fost informat consilierul în cauză despre faptul 

ridicării mandatului. 

Dl Andrei Volentir – a răspuns că la dosar nu este anexată nota informativă privind modalitatea 

în care consilierul a fost informat despre faptul ridicării mandatului. 

 

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 ___1___. 
 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

Hotărîrea nr. 2282  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 comunal Ghetlova, raionul Orhei”: 

„Prin hotărîrea nr. 2044 din 25 iunie 2013, Comisia Electorală Centrală a ridicat, în 

legătură cu incompatibilitatea funcţiei, mandatul consilierului Garştea Mihail ales pe lista 

Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul comunal Ghetlova. Setul de documente 

necesar pentru atribuirea mandatului de consilier candidatului supleant a parvenit la Comisie în 

data de 29 octombrie 2013. 

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

consilier în Consiliul comunal Ghetlova îi revine candidatului supleant Roşca Maria de pe lista 

Partidului Liberal Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Orhei din 20 

iunie 2011. La atribuirea mandatului de consilier s-a ţinut cont de certificatul de deces al 

candidatului supleant Ştefîrţă Eugenia de pe lista aceluiaşi partid. 

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

1997, 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 atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Ghetlova, raionul Orhei, 

candidatului supleant Roşca Maria de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova. 

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

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

 
Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat.  

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

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____6____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___1___. 
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S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

Hotărîrea nr. 2283  a fost aprobată cu votul unanim al  membrilor prezenţi în şedinţă. 

 

15. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Cotiujenii Mici, raionul Sîngerei”: 

 „Secretarul Consiliului comunal Cotiujenii Mici din raionul Sîngerei a informat Comisia 

Electorală Centrală despre decesul consilierului Harabajiu Valeri ales pe lista Partidului 

Comuniştilor din Republica Moldova.  

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

consilier în Consiliul comunal Cotiujenii Mici îi revine candidatului supleant Ţăruş Vasile de pe 

lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei 

Sîngerei din 13 iunie 2011. La atribuirea mandatului s-a ţinut cont de declaraţia candidatului 

supleant Bulgaru Leonid de pe lista aceluiaşi partid, prin care acesta refuză atribuirea mandatului 

de consilier. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

Hotărîrea nr. 2284  a fost aprobată cu votul unanim al  membrilor prezenţi în şedinţă. 

 

16. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Codru Nou, raionul Teleneşti”:  

„Prin demersul din 29 octombrie 2013, secretarul Consiliului sătesc Codrul Nou din 

raionul Teleneşti a informat Comisia Electorală Centrală despre decesul consilierului Bradu 

Eugeniu 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 sătesc Codrul Nou îi revine candidatului supleant Săcăreanu Aurelia de 

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

Teleneşti din 17 iunie 2011.  

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

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

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

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

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

ş t e: 

 

1. Se declară vacant un mandat de consilier în Consiliul sătesc Codrul Nou. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Codrul Nou, raionul Teleneşti, 

candidatului supleant Săcăreanu Aurelia 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. 2285  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 unor mandate de consilier în Consiliul orăşenesc Ceadîr-Lunga, UTA Găgăuzia”: 

 „Consiliul orăşenesc Ceadîr-Lunga, prin decizia nr. XL/16 din 15 octombrie 2013, a 

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

mandatul consilierului independent Rusev Piotr. Potrivit şirului descrescător restabilit, cea mai 

mare valoare numerică îi revine listei candidaţilor supleanţi ai Partidului Comuniştilor din 

Republica Moldova.  

         Prin hotărîrea nr. 2193 din 1 octombrie 2013, Comisia Electorală Centrală a ridicat, în 

legătură cu incompatibilitatea funcţiei, mandatul consilierului Culev Anatolii ales pe lista 

Partidului Comuniştilor din Republica Moldova în Consiliul orăşenesc Ceadîr-Lunga. Setul de 

documente necesar pentru atribuirea mandatului de consilier candidatului supleant a parvenit la 

Comisie în data de 4 noiembrie 2013. 

        În aceste condiţii, se constată vacanţa a două mandate de consilier în Consiliul orăşenesc 

Ceadîr-Lunga, care urmează a fi completate prin atribuirea lor candidaţilor supleanţi. 

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

consilier în Consiliul orăşenesc Ceadîr-Lunga le revin candidaţilor supleanţi Ivanov Ivan şi 

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

Judecătoriei Ceadîr-Lunga din 13 iunie 2011. La atribuirea mandatelor s-a ţinut cont de 

declaraţiile candidaţilor supleanţi Curudimova Natalia, Cozîreva Elena de pe lista Partidului 

Comuniştilor din Republica Moldova şi Curdov Ivan, candidat independent, prin care aceştia 

refuză atribuirea mandatului de consilier. 

         În temeiul art. 18 alin. (2), 22 lit u) şi 133 alin. (10), (12) din Codul electoral nr.1381-XIII 

din 21 noiembrie 1997 şi în conformitate cu pct. 17, 29 din Regulamentul cu privire la procedura 

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

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

         1. Se 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 Ivanov Ivan şi Paşalî Piotr 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”. 
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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 ___1___. 
 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

Hotărîrea nr. 2286  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 municipal Comrat, UTA Găgăuzia”: 

 „Secretarul Consiliului municipal Comrat, UTA Găgăuzia, a transmis Comisiei Electorale 

Centrale cererea de demisie a consilierului independent Zelenscaia Irina şi documentele necesare 

atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant. Potrivit şirului descrescător 

restabilit, cea mai mare valoare numerică îi revine listei candidaţilor supleanţi ai Partidului 

Comuniştilor din Republica Moldova. 

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

consilier în Consiliul municipal Comrat îi revine candidatului supleant Mavrodi Vitalii de pe 

lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei 

Comrat din 25 iunie 2011.  

         În temeiul art. 18 alin. (2), 22 lit. u) şi 133 alin. (10), (12) din Codul electoral nr.1381-XIII 

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

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

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

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 independent 

Zelenscaia Irina în Consiliul municipal Comrat. 

         2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul municipal Comrat, UTA Găgăuzia, 

candidatului supleant Mavrodi Vitalii de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica 

Moldova. 

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

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova”.   
 

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat.  

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

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

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

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

Hotărîrea nr. 2287  a fost aprobată cu votul unanim al  membrilor prezenţi în şedinţă. 
 

Preşedintele de şedinţă a constatat că ordinea de zi a fost epuizată 

 şi a declarat şedinţa închisă. 

 

Ex.: Cristina Angheli 
Tel.: 022251462 

Preşedintele şedinţei 

 
                                                  Iurie CIOCAN           

 

Secretarul şedinţei 

 

 

Andrei VOLENTIR             
 


