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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 

 

 
PROCES-VERBAL nr. 106 

al şedinţei ordinare  

din 29.10.2012, ora 14.00       

        

Membrii prezenţi: 5 

Membri absenţi: 4 

Statut şedinţă: deliberativă 

Preşedinte al şedinţei: dl Iurie Ciocan 

Secretar al şedinţei: dl Andrei Volentir 

 

 

Preşedintele şedinţei a verificat cvorumul: la şedinţă sînt prezenţi  5 membri ai Comisiei, 

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

publicul interesat. 

 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 participarea cetăţenilor la referendumul local privind revocarea primarului satului 

Nihoreni, raionul Rîşcani din 21 octombrie 2012.  

Raportor: Iurie Ciocan  

2. Cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţe din partea Partidului Democrat din 

Moldova.  

Raportor: Iurie Ciocan 

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

 Raportor: Vadim Moţarschi 

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

Călăraşi.  

Raportor: Vasile Gafton 

5. Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Temeleuţi, raionul 

Călăraşi.  

Raportor: Vasile Gafton 

6. Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul orăşenesc Criuleni, raionul 

Criuleni.  

Raportor: Vasile Gafton 

7. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Climăuţi, raionul 

Donduşeni.  

Raportor: Vasile Gafton 

8. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orăşenesc Ungheni, raionul 

Ungheni.  

Raportor: Vadim Moţarschi 

9. Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Floreşti.  

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

Ialoveni.  

Raportor: Andrei Volentir 

11. Cu privire la examinarea contestaţiei nr. CEC - 7/5268 din 25 octombrie 2012 depusă de 

către Partidul Comuniştilor din Republica Moldova.   

Raportor: Andrei Volentir 

  

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____5____,  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 participarea cetăţenilor la 

referendumul local privind revocarea primarului satului Nihoreni, raionul Rîşcani din 21 

octombrie 2012.” 

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____5____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0_____ 

 

S-A HOTĂRÎT:  

 1. Se declară nevalabil referendumul local din 21 octombrie 2012 privind revocarea 

primarului satului Nihoreni, raionul Rîşcani. 

          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.   

 

Hotărîrea nr. 1483 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei.  

 

2. S-A AUDIAT: 

Dl Iurie Ciocan – a prezentat proiectul de hotărîre „Cu privire la confirmarea persoanei 

responsabile de finanţe din partea Partidului Democrat din Moldova ”. 

 

S-a propus aprobarea proiectului de bază prezentat. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____5____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0_____ 

 

S-A HOTĂRÎT:  

1. Se confirmă în calitate de persoană responsabilă de finanţe (trezorier) din partea 

Partidului Democrat din Moldova doamna Nina Scutaru pe perioada campaniei electorale pentru 

alegerile locale noi din 11 noiembrie 2012. 

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. 

 

Hotărîrea nr. 1484 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei.  
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3. S-A AUDIAT: 

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

consilier în Consiliul raional Anenii Noi”. 

 

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 a doua mandate de consilier în Consiliul raional Anenii Noi. 

 2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul raional Anenii Noi următorilor  

candidaţi supleanţi: Bujac Leonid de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova şi 

Scorţescu 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. 1485 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei.  

 

4. S-A AUDIAT: 

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

consilier în Consiliul comunal Onişcani, raionul Călăraşi ”. 

 

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 comunal Onişcani. 

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

candidatului supleant Bîrcă Constantin 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. 1486 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei.  

 

5. S-A AUDIAT: 

Dl Vasile Gafton – a prezentat proiectul de hotărîre „Cu privire la atribuirea unor mandate de 

consilier în Consiliul sătesc Temeleuţi, raionul Călăraşi ”. 

 

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 a două mandate de consilier în Consiliul sătesc Temeleuţi. 

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

candidaţilor supleanţi Coroleţcaia Sofia de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova şi 

David Irina 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. 1487 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei.  
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6. S-A AUDIAT: 

Dl Vasile Gafton – a prezentat proiectul de hotărîre „Cu privire la atribuirea unor mandate de 

consilier în Consiliul orăşenesc Criuleni, raionul Criuleni”. 

 

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 a două mandate de consilier în Consiliul orăşenesc Criuleni. 

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

candidaţilor supleanţi Chirilov Mihail de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova şi 

Pavliucenco 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.   

 

Hotărîrea nr. 1488 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei.  

 

7. S-A AUDIAT: 

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

consilier în Consiliul sătesc Climăuţi, raionul Donduşeni ”. 

 

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 Climăuţi. 

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

candidatului supleant Codău Vladimir 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.   

           
Hotărîrea nr. 1489 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei.  

 

8. S-A AUDIAT: 

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

de consilier în Consiliul orăşenesc Ungheni, raionul Ungheni”. 

 

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 orăşenesc Ungheni. 

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

candidatului supleant Mutu Denis de pe lista Partidului Liberal.   
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            3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al 

Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.   

 

Hotărîrea nr. 1490 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei.  

 

9. S-A AUDIAT: 

Dl Andrei Volentir – a prezentat proiectul de hotărîre „Cu privire la atribuirea unor mandate de 

consilier în Consiliul raional   Floreşti”. 

 

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 a cinci mandate de consilier în Consiliul raional Floreşti. 

 2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul raional Floreşti următorilor  candidaţi 

supleanţi: Bizniuc Natalia şi Grişca Galina de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica 

Moldova, Sochircă Sergiu şi Ohoţchi Constantin de pe lista Partidului Liberal Democrat din 

Moldova şi Pegza Ion 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. 1491 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei.  

 

10. S-A AUDIAT: 

Dl Andrei Volentir – a prezentat proiectul de hotărîre „Cu privire la atribuirea unor mandate de 

consilier în Consiliul orăşenesc Ialoveni, raionul Ialoveni”. 

 

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 orăşenesc Ialoveni. 

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

candidatului supleant Buhai Vitalie de pe lista Partidului Liberal.   

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

Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

   

Hotărîrea nr. 1492 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei.  

 

11. S-A AUDIAT: 

Dl Andrei Volentir – a prezentat proiectul de hotărîre „Cu privire la examinarea contestaţiei nr. 

CEC - 7/5268 din 25 octombrie 2012 depusă de către Partidul Comuniştilor din Republica 

Moldova”. 

 

A LUAT CUVÎNTUL: 

Dl Iurie Ciocan – a menţionat că în cadrul şedinţei nu este prezent nici un reprezentant din partea 

Partidului Comuniştilor din Republica Moldova.  



6 

 

Dl Vadim Moţarschi – a întrebat dacă raportorul cunoaşte la ce dată i-a fost adusă la cunoştinţă 

contestatarului hotărîrea Consiliului electoral de circumscripţie şi dacă contestatarul a fost 

prezent la şedinţa Consiliului electoral de circumscripţie din 17.10.2012. 

Dl Andrei Volentir – presupun că contestatarul a fost prezent la şedinţa din 17.10.2012 a 

Consiliului electoral de circumscripţie Hristici, însă careva probe, sau materiale contrare 

contestatarul nu a prezentat. 

Dl Iurie Ciocan – a menţionat că conform procedurii de înregistrare a candidaţilor, aceştia sînt 

invitaţi la şedinţele de înregistrare, astfel le-a fost adusă la cunoştinţă ordinea de înscriere în 

buletinul de vot. 

Dl Vadim Moţarschi – a întrebat cînd a luat sfîrşit perioada de înregistrare a concurenţilor 

electorali. 

Dl Iurie Ciocan – a precizat că la data de 11 octombrie a avut loc depunerea dosarelor de 

înregistrare, iar la data de 18 octombrie această procedură a fost încheiată. 

Dl Vasile Gafton –  a concretizat că Consiliul electoral de circumscripţie Hristici prin hotărîrea 

sa a acceptat înregistrarea candidatului însă a refuzat înregistrarea simbolului prezentat. 

Dl Vadim Moţarschi –a atras atenţia că nu este indicat cînd contestatarul a facut cunoştinţă cu 

hotărîrea Consiliului electoral de circumscripţie, iar raportorul doar presupune că contestatarul a 

fost prezent, dar nu ştie la sigur acest lucru. 

Dl Iurie Ciocan – a remarcat că mai multe acţiuni procedurale au avut loc după acea dată, care nu 

pot avea loc în absenţa  candidatului. 

Dl Andrei Volentir – a menţionat că Codul Electoral stabileşte termenul de 3 zile pentru atac, 

care curge nu din momentul aducerii la cunoştinţă a subiectului, ci de la momentul adoptării 

deciziei. Subiectul de drept interesat are obligaţia să cunoască despre existenţa unui asemenea 

act. 

Dl Andrei Volentir – a dat citire părţii rezolutive a proiectului de hotărîre: 

 „ 1. Se respinge ca fiind tardivă contestaţia nr. CEC-7/5268 din 25 octombrie 2012 a 

domnului Moraru Mihai, candidat din partea Partidului Comuniştilor din Republica Moldova 

la funcţia de primar al satului Hristici, raionul Soroca. 

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 ”. 

  

S-a propus aprobarea proiectului de bază prezentat: 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____4____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___1____ 

 

 

Dl Iurie Ciocan – a menţionat că proiectul de hotărîre nu este aprobat, se transferă pentru ordinea 

de zi a şedinţei imediat următoare. 

 

 

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 


