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PROCES-VERBAL nr. 107 

al şedinţei extraordinare  

din 02.11.2012, ora 10.00       

        

Membrii prezenţi: 8 

Membri absenţi: 1 

Statut şedinţă: deliberativă 

Preşedinte al şedinţei: dl Iurie Ciocan 

Secretar al şedinţei: dl Andrei Volentir 

 

 

Preşedintele şedinţei a verificat cvorumul: la şedinţă sînt prezenţi 8 membri ai 

Comisiei, conform listei de înregistrare (se anexează). Şedinţa este declarată deliberativă, 

deschisă pentru publicul interesat. 

 Dl Iurie Ciocan – a propus completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărire „Cu 

privire  la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul municipal  Chişinău ” . 

 

Preşedintele şedinţei a supus votului propunerea enunţată:  

 

REZULTATUL VOTĂRII:  

Pentru ____8____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0_____  

 

În lipsa altor propuneri, preşedintele şedinţei a propus spre aprobare proiectul ordinii de zi şi 

examinarea subiectelor înscrise în aceasta. 

 

ORDINEA DE ZI:    
 

1. Cu privire la numirea în funcţie a directorului Centrului de Instruire Continuă în Domeniul 

Electoral pe lîngă Comisia Electorală Centrală.  

Raportor: Iurie Ciocan 

2.  Cu privire la dizolvarea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale săteşti Nihoreni 

nr. 15, raionul Rîşcani. 

Raportor: Iurie Ciocan 

3. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Criuleni. 

Raportor: Vasile Gafton  

4. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Drochia, raionul 

Drochia. 

Raportor: Vadim Moţarschi 

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

Drochia. 

Raportor: Vadim Moţarschi 

6. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Domulgeni, raionul 

Floreşti. 

          Raportor: Andrei Volentir 
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7. Cu  privire la contestaţia nr. CEC-7/5268 din 25 octombrie 2012 a domnului Mihai 

Moraru, candidat din partea Partidului Comuniştilor din Republica Moldova la funcţia de 

primar al satului Hristici, raionul Soroca.  

          Raportor: Vasile Gafton 

 

REZULTATUL VOTĂRII:  

Pentru ____8____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0_____  

 

Proiectul a fost acceptat cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenţi la şedinţă.  

Membrii CEC au procedat la examinarea şi dezbaterea subiectelor conform ordinii de zi 

aprobate. 

 

1. S-A AUDIAT: 

Dl Iurie Ciocan – a prezentat proiectul de hotărîre „Cu privire la numirea în funcţie a 

directorului Centrului de Instruire Continuă în Domeniul Electoral pe lîngă Comisia 

Electorală Centrală”. 

 

A LUAT CUVÎNTUL: 

Dl Eduard Răducan  – a întrebat pe dl Petru Culeac unde a activat pînă la moment. 

Dl Petru Culeac – am activat în diferite organizaţii din domeniul societăţii civile, ultimul meu 

post de lucru a fost în cadrul Fundaţiei Est-Europene. 

Dl Ştefan Urîtu – a menţionat despre termenul de 30 de zile prevăzut în proiectul de hotărîre, 

care ar putea fi prea scurt pentru elaborarea structurii şi statului de personal ale Centrului. 

Dl Iurie Ciocan – a propus extinderea acestui termen pînă la 45 de zile calendaristice, pe 

motiv că mai sunt două luni pînă la un nou an financiar. 

Dl Vadim Moţarschi  – a menţionat că se va abţine de la vot, pe motiv că are obiecţii faţă de 

statutul centrului. 

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat.  

 

REZULTATUL VOTĂRII:  

Pentru ____6___, Contra ____0_____, S-au abţinut ___2____   

 

S-A HOTĂRÎT: 

1. Dl Petru Culeac se numește în funcția de director al Centrului de Instruire 

Continuă în Domeniul Electoral pe lîngă Comisia Electorală Centrală (în continuare - Centru), 

începînd cu data de 5 noiembrie 2012. 

2. Dl Petru Culeac va conduce activitatea Centrului și va asigura exercitarea 

atribuțiilor funcționale în strictă conformitate cu prevederile Codului electoral, 

Regulamentului Centrului de Instruire Continuă în Domeniul Electoral, actelor normative 

emise de Comisia Electorală Centrală, precum și cu ale altor acte legislative şi normative în 

vigoare. 

3. În termen de pînă la 45 de zile de la numirea sa în funcție, dl Petru Culeac va 

prezenta spre aprobare Comisiei Electorale Centrale structura şi statul de personal ale 

Centrului. 

4. Salarizarea se va efectua în conformitate cu legislația în vigoare. 

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

Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

 

Hotărîrea nr.1493 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei. 

 

Dl Iurie Ciocan a ieşit din sala de şedinţe. În lipsa dumnealui, chestiunea  nr.2 a fost 

raportată de dl Andrei Volentir. 
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2. S-A AUDIAT: 

Dl Andrei Volentir – a prezentat proiectul de hotărîre „Cu privire la dizolvarea Consiliului 

electoral al circumscripţiei electorale săteşti Nihoreni nr. 15, raionul Rîşcani. 

 

Dl Alexandru Simionov – a ieşit din sala de şedinţe. 

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat.  

 

REZULTATUL VOTĂRII:  

Pentru ____6___, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___   

 

S-A HOTĂRÎT: 

         1. Se ia act de hotărîrea Judecătoriei raionului Rîşcani privind confirmarea legalităţii 

referendumului local privind revocarea primarului satului Nihoreni din 21 octombrie 2012 şi 

rezultatele acestuia. 

2. Consiliul electoral de circumscripţie electorală sătească Nihoreni nr. 15, care a 

îndeplinit şi funcţiile biroului electoral al secţiei de votare nr. 31, constituit în vederea 

organizării şi desfăşurării referendumului local privind revocarea primarului satului Nihoreni 

din 21 octombrie 2012, se consideră dizolvat.  

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. 

 

Hotărîrea nr.1494 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei. 

 

3. S-A AUDIAT : 

Dl Vasile Gafton – a prezentat proiectul de hotărîre „Cu privire la atribuirea unui mandat de 

consilier în Consiliul raional Criuleni ”. 

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat.  

 

REZULTATUL VOTĂRII:  

Pentru ____6____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0_____  

 

S-A HOTĂRÎT:  

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

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

Nica Vladimir 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.   

 

Hotărîrea nr. 1495 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei. 

 

4. S-A AUDIAT : 

Dl Vadim Moţarschi – a prezentat proiectul de hotărîre „Cu privire la atribuirea unui mandat 

de consilier în Consiliul sătesc Drochia, raionul Drochia” . 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat.  

 

REZULTATUL VOTĂRII:  

Pentru ____6____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0_____  
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S-A HOTĂRÎT:  

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

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

candidatului supleant Guţu Marcel 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.   

 

Hotărîrea nr.1496 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei. 

 

5. S-A AUDIAT : 

Dl Vadim Moţarschi – a prezentat proiectul de hotărîre „Cu privire la atribuirea unui mandat 

de consilier în Consiliul comunal Şuri, raionul Drochia. 

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat.  

 

REZULTATUL VOTĂRII:  

Pentru ____6____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0_____  

 

S-A HOTĂRÎT:  

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

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

candidatului supleant Ungurean Veaceslav 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.   

  
Hotărîrea nr.1497 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei. 

 

6. S-A AUDIAT:  

Dl Andrei Volentir– a prezentat proiectul de hotărire „Cu privire la atribuirea unui mandat de 

consilier în Consiliul sătesc Domulgeni, raionul Floreşti”. 

 

Dl Vadim Moţarschi  – a părăsit sala de şedinţe. 

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat.  

 

REZULTATUL VOTĂRII:  

Pentru ____5____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0_____  

 

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 Boldesco Feodor 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.   

 

Hotărîrea nr.1498  a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei. 

 

Dl. Ştefan Urîtu – a anunţat pauză de 30 minute. 

 

Membrii CEC au revenit în sală pentru a prelungi şedinţa. 

Dl Andrei Volentir  – absent . 
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7. S-A AUDIAT:  

Dl Vasile Gafton – a prezentat proiectul de hotărîre „Cu privire la contestaţia nr. CEC-7/5268 

din 25 octombrie 2012 a domnului Mihai Moraru, candidat din partea Partidului 

Comuniştilor din Republica Moldova la funcţia de primar al satului Hristici, raionul 

Soroca”. 

 

A LUAT CUVÎNTUL: 

Dl Mihai Moraru, contestatarul – a relatat despre faptul că la data de 10.10.2012 a depus 

actele necesare pentru funcţia de primar al satului Hristici, raionul Soroca, inclusiv formularul 

cu simbolica partidului: secera şi ciocanul. La data de 17.10.2012 a avut loc şedinţa 

consiliului electoral de circumscripţie, însă din motive familiale dumnealui nu s-a prezentat, 

deoarece nu a fost anunţat. În urma acestei şedinţe,consiliul a decis să fie înregistrat ca 

candidat din partea PCRM fără simbolica partidului secera şi ciocanul, pe motiv că în 

hotărîrea consiliului electoral de circumscripţie este indicat că actele contestatarului au fost 

prezentate fără simbolica partidului. La data de 23.10.2012 a fost telefonat de către secretara 

Consiliului local de a se prezenta la primărie pentru a primi mandatul de primar şi extrasul 

hotărîrii consiliului electoral de circumscripţie. La data de 24.10.2012 contestatarul a decis să 

depună o contestaţie la Comisia Electorală Centrală pentru a primi explicaţii care sunt 

motivele refuzului de a fi înregistrat cu simbolica partidului. 

Dl Vasile Gafton – a menţionat că contestatarul califică refuzul organului electoral de a 

înregistra simbolul electoral drept intenţie de a reduce ponderea PCRM. Raportorul a dat 

citire art.66 (1) Cod Electoral atrăgîndu-i atenţia contestatarului despre faptul că termenul de 

depunere se calculează cu începînd cu ziua următoare zilei în care a fost săvîrşită acţiunea, 

sau a fost adoptată hotărîrea, în acest sens raportorul a constatat că a fost încălcat termenul de 

depunere a contestaţiei, argumentîndu-şi poziţia sa de a respinge contestaţia dl Mihai Moraru. 

Dl Alexandru Simionov – a remarcat că această inacţiune constituie o încălcare gravă şi o 

falsificare din partea consiliului electoral de circumscripţie. 

 

Dl Andrei Volentir  – a revenit în sala de şedinţe. 

 

Dl Vasile Gafton – a întrebat contestatarul dacă acesta a avut reprezentant cu drept de vot 

consultativ înregistrat la consiliul electoral de circumscripţie. 

Dl Mihai Moraru – a răspuns că a avut reprezentant înregistrat însă acesta nu a fost prezent 

la şedinţă. 

Dl Vasile Gafton – a dat citire părţii rezolutive a proiectului de hotărîre, precum şi a propus 

de a i-se explica contestatarului că are dreptul de a ataca la Curtea de Apel Chişinău. 

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat.  

 

REZULTATUL VOTĂRII:  

Pentru ____3____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___3_____  

 

 

Dl Ştefan Urîtu – a desemnat pe d-na Svetlana Guţu în calitate de raportor al chestiunii în 

cauză. 

 

Dl Eduard Răducan – a părăsit sala de şedinţe. 

 

8. S-A AUDIAT:  

Dl Andrei Volentir – a prezentat proiectul de hotărire „Cu privire  la atribuirea unui mandat 

de consilier în Consiliul municipal  Chişinău ”. 

 

 Dl Iurie Ciocan – a revenit în sala de şedinţe. 
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S-a propus aprobarea proiectului prezentat.  

 

REZULTATUL VOTĂRII:  

Pentru ____5____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___1_____  

 

S-A HOTĂRÎT:  

 

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

 2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul municipal Chişinău candidatului 

supleant Caba Pavel 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.    

 

 

Hotărîrea nr.1499 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei. 

 

 

Preşedintele şedinţei a constatat că ordinea de zi a fost epuizată  

şi a declarat închiderea şedinţei. 

 

 

 

Preşedintele şedinţei                         Iurie CIOCAN 

 

Secretarul şedinţei                                                                        Andrei VOLENTIR 
 
 
 
 
Ex.: Maria Sarev 
Tel: 251-462 
 

 

 

 

 

 

 


