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COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ 

A REPUBLICII MOLDOVA 

 

 

 

PROCES-VERBAL nr. 157 

al şedinţei extraordinare 

din 6.12. 2013, ora 14.00 

 

Statut şedinţă: deliberativă 

Preşedinte al şedinţei: dl Iurie Ciocan 

Secretar al şedinţei: dl Andrei Volentir 
 

Preşedintele şedinţei a verificat cvorumul, a constatat prezenţa a 5 membri ai Comisiei, (lipsește, 

dl V.Moțarschi, dl Șt.Creangă, iar dl E.Răducan și dl A.Simionov, ulterior s-au alăturat ședinței), 

conform listei membrilor Comisiei prezenţi în şedinţă care se anexează la prezentul proces-

verbal. 

Preşedintele şedinţei a declarat şedinţa deliberativă şi a anunţat că aceasta este deschisă 

publicului interesat, după care a solicitat membrilor să facă propuneri la proiectul ordinii de zi ce 

conţine 10 puncte. 

Nefiind înaintate alte propuneri de modificare sau completare a ordinii de zi, Președintele 

ședinței a supus votului proiectul ordinii de zi: 

 

ORDINEA DE ZI: 

1. Cu privire la degrevarea unui membru al Consiliului electoral de circumscripție electorală 

Anenii Noi nr. 1, raionul Anenii Noi,  pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului 

local din data de 29 decembrie 2013 și angajarea personalului în aparatul de lucru. 

Raportor: Iurie Ciocan 

2. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orăşenesc Basarabeasca, 

raionul Basarabeasca. 

Raportor: Andrei Volentir 

3. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Colibaşi, raionul 

Cahul. 

Raportor: Andrei Volentir 

4. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Chioselia Mare, 

raionul Cahul. 

Raportor: Andrei Volentir 

5. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Slobozia-Duşca, 

raionul Criuleni. 

Raportor: Andrei Volentir 

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

Floreşti. 

Raportor: Andrei Volentir 

7. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Ocniţa. 

Raportor: Andrei Volentir 

8. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Roşcani, raionul 

Străşeni.  

Raportor: Andrei Volentir 
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9. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Negurenii Vechi, 

raionul Ungheni.  

Raportor: Andrei Volentir 

10.  Cu privire la sesizarea unui grup de consilieri privind starea de incompatibilitate a unor 

consilieri din Consiliul raional Cahul. 

Raportor: Andrei Volentir 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____5____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0_____. 
 

Ordinea de zi cu 10 puncte a fost aprobată cu votul unanim al membrilor prezenţi în şedinţă. 
 

Preşedintele şedinţei a propus să se treacă la examinarea subiectelor înscrise pe ordinea de zi. 
 

1. S-A AUDIAT: 

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

degrevarea  unui membru al Consiliului electoral de circumscripţie electorală orăşenească Anenii  

Noi nr.1, pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului local din 29 noiembrie 2013, şi 

angajarea personalului în aparatul de lucru al consiliului ”: 

„ În temeiul art. 18, 26 alin. (1) lit. m), art. 32 alin. (4), art.190 din Codul electoral 

nr.1381–XIII din 21 noiembrie 1997 şi în baza propunerilor înaintate de Consiliul electoral de 

circumscripţie electorală orăşenească Anenii  Noi nr.1, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t 

e: 

1. De la data de 06 decembrie  pînă la 30 decembrie  2013 inclusiv, se degrevează de 

atribuţiile de la locul de muncă permanent domnul Screpeţ Victor, preşedintele Consiliului 

electoral de circumscripţie electorală orăşenească Anenii Noi nr.1. 

2. Consiliul electoral va degreva de la locul de muncă permanent cîte un membru al 

birourilor electorale ale secţiilor de votare nr.1 - 7,  pentru  perioada 10 decembrie pînă  la  30 

decembrie  2013 inclusiv. 

3. Consiliul electoral va angaja în aparatul său de lucru o persoană responsabilă de 

evidenţa mijloacelor financiare alocate şi prezentarea raportului financiar asupra gestionării 

acestora, care va fi salarizată conform legislaţiei în vigoare. 

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

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

 

În timpul examinării proiectului de hotărîre, dl E.Răducan s-a alăturat ședinței. 

(membri prezenți – 6). 
 

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat. 

Președintele ședinței I.Ciocan  – a solicitat să se înainteze întrebări pe marginea proiectului. 

 

AU LUAT CUVÎNTUL : 

Raportorul I.Ciocan – a întrebat șefa Direcției financiar-economice, dacă raportarea presupune și 

prezentarea REV-urilor în formă electronică. 

Dna L.Voiticovschi – a confirmat că raportarea prevede prezentarea REV-urilor. 
 

Președintele ședinței 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. 2328 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor prezenţi în şedinţă. 
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2. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orăşenesc Basarabeasca, raionul Basarabeasca”: 

„Prin hotărîrea nr. 2103 din 30 iulie 2013, Comisia Electorală Centrală a ridicat, în legătură 

cu incompatibilitatea funcţiei, mandatul consilierului Cruşca Vasile, ales pe lista Partidului 

Comuniştilor din Republica Moldova din cadrul Consiliului orăşenesc Basarabeasca.  

Setul de documente necesare pentru atribuirea mandatului de consilier candidatului 

supleant a parvenit la Comisie în data de 28 noiembrie 2013. 

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

consilier în Consiliul orăşenesc Basarabeasca îi revine candidatului supleant Ţurcanu Andrei de 

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

Basarabeasca din 16 iunie 2011. La atribuirea mandatului s-a ţinut cont de declaraţia 

candidatului supleant Bublenco Nadejda de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica 

Moldova, prin care aceasta refuză atribuirea mandatului de consilier. 

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 atribuie mandatul de consilier în Consiliul orăşenesc Basarabeasca candidatului 

supleant Ţurcanu Andrei de pe lista Partidului 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. 

 

În timpul examinării proiectului de hotărîre, dl Șt.Creangă  s-a alăturat ședinței. 

(membri prezenți – 7). 

 

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat. 

Președintele ședinței  I.Ciocan – a solicitat să se înainteze întrebări la proiect. 

 

AU LUAT CUVÎNTUL : 

Dl Șt.Urîtu – a întrebat din ce motiv refuză atribuirea mandatului, candidatul supleant Bublenco 

Nadejda . 

Dl A.Volentir – a menționat că în declarația candidatului supleant, dna Bulbenco Nadejda a 

indicat „ în legătură cu schimbarea domiciliului”. 
 

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat. 
 

Președintele ședinței 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. 2329 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor prezenţi în şedinţă. 

 

3. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Colibaşi, raionul Cahul ”: 

Consiliul sătesc Colibaşi, prin decizia nr. 07.1 din 19 noiembrie 2013, a ridicat, în legătură 

cu absenţa fără motive întemeiate de la trei şedinţe consecutive ale consiliului, mandatul 
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consilierului Roşulschi 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 sătesc Colibaşi îi revine candidatului supleant Grigoriţă Ana de pe lista 

Partidului Liberal Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Cahul din 23 

iunie 2011. La atribuirea mandatului s-a ţinut cont de declaraţiile candidaţilor supleanţi Gheţivu 

Zinaida, Cebanu Ivan şi Bria Petru de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, prin 

care aceştia 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 sătesc Colibaşi. 

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

candidatului supleant Grigoriţă Ana 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. 

Președintele ședinței 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. 2330 a fost aprobată cu votul majorității membrilor prezenţi în şedinţă. 

 

4. S-A AUDIAT: 

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

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

„Consiliul comunal Chioselia Mare, prin decizia nr. 6/5 din 24 octombrie 2013, a ridicat, în 

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

consilierului Ababii Galina aleasă pe lista Partidului Liberal. 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 Chioselia Mare îi revine candidatului supleant Sarsaman David de 

pe lista Partidului Liberal, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Cahul din 27 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 Chioselia Mare. 

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

candidatului supleant Sarsaman David de pe lista Partidului Liberal. 

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

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

 

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat. 

Președintele ședinței  I.Ciocan – a solicitat să se înainteze întrebări la proiect. 
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AU LUAT CUVÎNTUL : 

Dl Șt.Urîtu – a întrebat cine a inițiat procedura de ridicare și validare a mandatului de consilier. 
Dl A.Volentir –  a menționat că în cazul dat - Oficiul teritorial Cahul al Cancelariei de Stat s-a adresat 

Consiliului comunal Chioselia Mare cu solicitarea de a se convoca în ședință extraordinară și a 

ridica mandatul unui consilier care absentează de mai mult timp de la ședințele Consiliului.  
Dl Șt.Urîtu – a întrebat care a fost motivul pentru care Consiliul s-a convocat  în ședința extraordinară. 

Dl A.Volentir – a răspuns că este competența Consiliului comunal Chioselia Mare, raionul Cahul de a 

decide convocarea în ședințe. 

 

Președintele ședinței a supus votului propunerea de aprobare a proiectului. 
 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____6____, Contra ____1_____, S-au abţinut ___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2331 a fost aprobată cu votul majorității membrilor prezenţi în şedinţă. 

 

5. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Slobozia-Duşca, raional Criuleni”: 

„Secretarul Consiliului sătesc Slobozia-Duşca, raionul Criuleni, a transmis Comisiei 

Electorale Centrale cererea de demisie a consilierului Burlacu Gheorghe ales pe lista Partidului 

Democrat din Moldova şi 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 sătesc Slobozia-Duşca îi revine candidatului supleant Stahi 

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

Criuleni din 21 iunie 2011.  

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 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 Burlacu Gheorghe 

ales pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Slobozia-Duşca. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Slobozia-Duşca, raionul Criuleni, 

candidatului supleant Stahi Iurie 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. 

Președintele ședinței  I.Ciocan – a solicitat să se înainteze întrebări la proiect. 

 

AU LUAT CUVÎNTUL : 

Dl Șt.Urîtu – a solicitat raportorului să precizeze care este motivul indicat în cererea de demisie a 

consilierului Burlacu Gheorghe. 

Dl A.Volentir – a menționat că dl Burlacu Gheorghe în cererea de demisie a invocat motivul „ 

probleme familiale”. 
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Președintele ședinței I.Ciocan 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. 2332 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor prezenţi în şedinţă. 
 

6. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Trifăneşti, raionul Floreşti”: 

„Consiliul comunal Trifăneşti, prin decizia nr. 06/05 din 30 octombrie 2013, a ridicat, în 

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

mandatele consilierilor Slimovschi Victor ales pe lista Partidului Comuniştilor din Republica 

Moldova şi Zaplitnîi Gheorghe ales pe lista Partidului Liberal. Astfel, au devenit vacante două 

mandate de consilier atribuite formaţiunilor nominalizate.  

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

mandatele de consilier în Consiliul comunal Trifăneşti le revin candidaţilor supleanţi Vasilachii 

Maria de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova şi Rotaru Grigore de pe lista 

Partidului Liberal. Listele au fost confirmate prin hotărîrea Judecătoriei Floreşti din 16 iunie 

2011. La atribuirea mandatelor de consilier s-a ţinut cont de adeverinţa eliberată de primărie, 

prin care se confirmă faptul aflării peste hotarele ţării a candidatului supleant Vacarciuc Mihail 

de pe lista Partidului Liberal. 

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 a două mandate de consilier în Consiliul comunal Trifăneşti.  

2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul comunal Trifăneşti, raionul Floreşti, 

candidaţilor supleanţi Vasilachii Maria de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica 

Moldova şi Rotaru Grigore de pe lista Partidului Liberal. 

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

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

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat. 

Președintele ședinței  I.Ciocan – a solicitat să se înainteze întrebări la proiect. 
 

AU LUAT CUVÎNTUL : 

Dl Șt.Urîtu – a întrebat din ce dată este decizia Consiliului local de ridicare a mandatelor de 

consilier și în ce dată au fost înregistrate absențele consilierilor Slimovschi Victor și Zaplitnîi 

Gheorghe. 

Dl A.Volentir – a răspuns că absențele au fost înregistrate la data de 17 mai 2013, 10 iulie 2013, 

20 septembrie și 30 octombrie 2013. Decizia de ridicare a mandatelor a fost adoptată la 30 

octombrie 2013, la cea de-a patra ședință consecutivă a Consiliului.  
 

Președintele ședinței a supus votului propunerea de aprobare a proiectului. 
 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____6____, Contra ____1_____, S-au abţinut ___0___. 
 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 
 

Hotărîrea nr. 2333 a fost aprobată cu votul majorității membrilor prezenţi în şedinţă. 
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7. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Ocniţa ”: 

„Secretarul Consiliului raional Ocniţa a transmis Comisiei Electorale Centrale cererea de 

demisie a consilierului Melnik Aurelia aleasă pe lista Partidului Comuniştilor din Republica 

Moldova. Cererea a fost depusă la consiliu în data de 21 noiembrie 2013, iar documentele 

necesare atribuirii mandatului de consilier candidatului supleant au parvenit la Comisie în data 

de 28 noiembrie 2013.     

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

consilier în Consiliul raional Ocniţa îi revine candidatului supleant Grişciuc Victor de pe lista 

Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Ocniţa 

din 15 iunie 2011.  

 În temeiul art. 18 alin. (2), 22 lit. u), 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 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 Melnik Aurelia 

aleasă pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova  în Consiliul raional Ocniţa. 

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

Grişciuc Victor 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. 

Președintele ședinței  I.Ciocan – a solicitat să se înainteze întrebări la proiect. 

 

AU LUAT CUVÎNTUL : 

Dl Șt.Urîtu – a întrebat care este motivul indicat în cererea de demisie a consilierului Melnik 

Aurelia. 

Dl A.Volentir – a menționat că dna Melnik Aurelia nu motivează cererea sa de demisie. 

 

Președintele ședinței 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. 2334 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  

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

        „Secretarul Consiliului sătesc Roşcani din raionul Străşeni a transmis Comisiei Electorale 

Centrale cererea de demisie a consilierului Mura Valentina aleasă pe lista Partidului 

Comuniştilor din Republica Moldova şi documentele necesare atribuirii mandatului de consilier 

următorului candidat supleant.   

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

consilier în Consiliul sătesc Roşcani îi revine candidatului supleant Guţu Ecaterina de pe lista 

Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Străşeni 

din 23 iunie 2011.  
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        Totodată, s-a constatat că, deşi cererea de demisie a fost depusă la data de 10 iulie 2013, 

materialele au parvenit la Comisia Electorală Centrală abia la 28 noiembrie 2013, fiind depăşit 

termenul prevăzut de legislaţie. 

        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, 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 Mura Valentina 

aleasă pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova în Consiliul sătesc Roşcani. 

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

candidatului supleant Guţu Ecaterina de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova. 

 3. Se atenţionează secretarul Consiliului sătesc Roşcani asupra necesităţii respectării 

termenelor stabilite de legislaţia în vigoare privind ţinerea lucrărilor de secretariat.  

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

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

În timpul examinării proiectului de hotărîre, dl A. Simionov s-a alăturat ședinței. 

(membri prezenți – 8). 
 

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat. 

Președintele ședinței a supus votului propunerea de aprobare a proiectului. 
 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____1_____, S-au abţinut ___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2335 a fost aprobată cu votul majorității membrilor prezenţi în şedinţă. 
 

9. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Negurenii Vechi, raionul Ungheni”: 

„Prin demersul din 22 noiembrie 2013, secretarul Consiliului comunal Negurenii Vechi din 

raionul Ungheni a informat Comisia Electorală Centrală despre decesul consilierului Cojocaru 

Ion ales pe lista Partidului Democrat din Moldova. Totodată, au fost transmise şi documentele 

necesare atribuirii mandatului de consilier candidatului supleant. 

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

consilier în Consiliul comunal Negurenii Vechi îi revine candidatului supleant Cracoveţ Alexei 

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

13 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 pct. 20 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 declară vacant un mandat de consilier în Consiliul comunal Negurenii Vechi. 

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

Ungheni, candidatului supleant Cracoveţ Alexei de pe lista Partidului Democrat din Moldova. 

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

Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova”. 
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Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat. 

Președintele ședinței  I.Ciocan a supus votului propunerea de aprobare a proiectului. 
 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____8____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2336 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  

sesizarea unui grup de consilieri privind starea de incompatibilitate a unor consilieri din 

Consiliul raional Cahul ”: 

Raportorul A.Volentir – a menționat că este vorba despre o sesizare mai veche, care a vizat 4 

consilieri  din Consiliul raional Cahul: consilierul Hagioglo Alexandru, consilierul Orlov Mihail, 

consilierul Miroşnicenco Gheorghe și consilierul Armanu Ivan, amintitnd că această chestiune a 

fost examinată anterior în una din ședințele Comisiei, însă, nu a întrunit numărul necesar de 

voturi. Una din propunerile colegilor la acea ședință, a fost de a despica acest proiect de hotărîre, 

în patru cazuri separate. Astfel, a propus de a examina patru proiecte de hotărîre separate.  

„Prin sesizările nr. CEC 9/227 din 15 mai 2013 şi nr. CEC 9/253 din 19 iulie 2013, un grup 

de consilieri ai Consiliului raional Cahul au informat Comisia Electorală Centrală asupra stării de 

incompatibilitate a consilierului Alexandru Hagioglo ales pe lista Partidului Liberal Democrat 

din Moldova. 

Din documentele anexate la sesizarea nr. CEC 9/227 din 15 mai 2013 rezultă că dl 

Hagioglo Alexandru a exercitat funcţia de director interimar al IMSP „Centrul de Sănătate 

Cahul” din 11 aprilie 2013 pînă la data de 21 iunie 2013, iar potrivit documentelor confirmative 

care însoţeau sesizarea nr. CEC 9/253 din 19 iulie 2013 la data de 28 iunie 2013 acesta este 

numit administrator al IMSP „Centrul Medicilor de Familie Cahul”. 

Astfel, s-a constatat starea de incompatibilitate 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). Conducîndu-se de prevederile legale ce stabilesc competenţa ridicării mandatelor de 

consilier în aceste circumstanţe,Comisia decide ridicarea mandatului deţinut de dl Hagioglo 

Alexandru şi declară vacanţa acestui mandat. După ce îi va fi prezentată declaraţia candidatului 

supleant privind consimţămîntul acestuia de a i se atribui mandatul de consilier în consiliul 

respectiv, Comisia va atribui mandatul devenit vacant. 

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

1997, art. 8 alin. (2
1
) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statului alesului local şi 

în conformitate cu pct. 24 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 incompatibilitatea funcţiei, mandatul consilierului Alexandru 

Hagioglo ales pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul raional Cahul. 

2. Secretarul Consiliului raional Cahul, în termen de 10 zile, va transmite Comisiei 

Electorale Centrale documentele necesare atribuirii mandatelor următorilor candidaţi supleanţi. 

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. 
 

Președintele ședinței  I.Ciocan – a solicitat să se înainteze întrebări la proiect. 
 



10/16 

 

AU LUAT CUVÎNTUL : 

Dl A.Simionov – a menționat că în ședința precedentă a fost dezbătută chestiunea respectivă, 

amintindu-și că consilierii nominalizați erau împuterniciți să exercite funcția de director A 

întrebat raportorul ce funcții exercită în prezent acești consilieri.  

Dl A.Volentir – a răspuns că de fapt se examinează doar cazul consilierului Alexandru Hagioglo. 

Dl E.Răducan – a întrebat care a fost motivul pentru care s-a tergiversat examinarea acestui caz, 

din luna mai pînă în prezent. 

Dl A.Volentir – a menționat că grupul de consilieri din Consiliul raional Cahul în total au depus 

trei sesizări, fiecare sesizare a fost reiterată cu noi argumente și noi circumstanțe.  

Dl A.Simionov – a  întrebat de ce nu au fost respectate termenele prevăzute în Regulamentul cu 

privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat de Comisie și care a 

fost motivul tergiversării. 

Dl A.Volentir – a replicat că este cunoscut faptul, că examinarea acestor procese a fost sistată din 

circumstanța apărută în legătură cu hotărîrea Curții Constituționale, cît și a  discuțiilor purtate cu 

Comisia juridică a Parlmentului, după care a fost reluată examinarea cazului. A reiterat, că acest 

caz a fost examinat în cadrul unei ședințe a Comisiei, însă, nu a fost întrunit numărul necesar de 

voturi. La propunerea unor membri ai Comisiei, aceste cazuri au fost separate. 

Dl Șt.Creangă – a menționat că din proiect reiese că dl Hogioglo, la data de 28 iunie 2013, a fost 

numit în funcția de administrator al IMSP „Centrul Medicilor de Familie Cahul”. A întrebat dacă 

la dosar este anexată copia actului de numire în funcție a dlui Alexandru Hogioglu. 

Dl A.Volentir – a răspuns că la dosar sunt anexate și copiile extraselor de la Camera înregistrării 

de Stat al întreprinderilor şi instituţiilor de stat prin care se confirmă calitatea de administrator al 

IMSP „Centrul Medicilor de Familie Cahul”. 

Dl Șt.Creangă – a propus ca în partea descriptivă a proiectului de hotărîre să facem trimitere la 

actul respectiv. 

Dl A.Volentir – a acceptat propunerea. 

Dl Șt.Urîtu – a întrebat dacă se cunoștea faptul că există stare de incompatibilitate în situația 

respectivă și care este argumentul obiectiv din partea celui care l-a numit pe dl Hogioglo în 

funcția de administrator. 

Dl A.Volentir – a menționat că, inițial, dl Hogioglo a fost numit în calitate de director interimar, 

iar ulterior, Consiliul raional Cahul a anulat decizia de numire în funcția respectivă, adoptînd o 

altă decizie potrivit căreia dl Hogioglo a fost împuternicit să exercite atribuțiile de director al 

instituției respective. 

Dl Șt.Creangă – a menționat că ținînd cont că această chestiune a fost o perioadă mai îndelungată 

de timp în proces de examinare, a propus de a face trimitere în preambulul proiectului la 

ședințele în care s-a examinat acest caz, pentru a se vedea că s-a lucrat la chestiunea respectivă. 

Dl A.Volentir – a acceptat propunerea, menționînd că este cazul de a arăta inclusiv circumstanța 

care a apărut în legătură cu hotărîrea Curții Constituționale care a tergiversat examinarea acestui 

caz. 

Dl I.Ciocan – a susținut opinia dlui Șt.Creangă- că proiectul de hotărîre trebuie motivată mai 

fundamental pentru a justifica acțiunile care au avut loc în timp și a le descrie în detalii. 
 

Dl A.Simionov a ieșit din sala de ședințe.(membri prezenți – 7). 

În cadrul dezbaterilor au luat cuvîntul: 

Dl Șt.Creangă – consideră că trebuie de susținut acest proiect pentru că conținutul proiectului a 

fost îmbunătățit prin diferite date și cifre care descriu minuțios problema. 

Dl I.Ciocan – a menționat că amendamentele de motivare propuse de dl Șt.Creangă vor fi incluse 

în partea descriptivă a proiectului de hotărîre. 

http://cec.md/index.php?pag=legislatie&ids=regulament&id=6923&start=&l=
http://cec.md/index.php?pag=legislatie&ids=regulament&id=6923&start=&l=
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Dl Șt.Urîtu – consideră că nu este clară situația cu  numirea în funcție a dlui Hogioglu pe de o 

parte și decizia Consiliului raional Cahul dacă este sau nu în vigoare. A propus amînarea 

examinării acestei chestiuni pînă la următoarea ședință a Comisiei pentru a clarifica lucrurile. 

Dl A.Volentir – a menționat că acceptă propunerile sus menționate din partea dlui Șt.Creangă de 

completare în partea descriptivă a proiectului de hotărîre. 
 

Președintele ședinței I.Ciocan a supus votului propunerea înaintată de dl Șt.Urîtu de amînare a 

examinării proiectului de hotărîre . 
 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____2____, Contra ____1_____, S-au abţinut ___4___. 
 

Propunerea înaintată nu a întrunit numărul necesar de voturi. 
 

Dl A.Simionov a revenit în sala de ședințe.(membri prezenți – 8). 
 

Raportorul A.Volentir a totalizat proiectul de hotărîre și a propus aprobarea proiectului prezentat. 
 

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

1997, art. 8 alin. (21) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statului alesului local 

şi în conformitate cu pct. 24 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 incompatibilitatea funcţiei, mandatul consilierului Alexandru 

Hagioglo ales pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul raional Cahul. 

2. Secretarul Consiliului raional Cahul, în termen de 10 zile, va transmite Comisiei 

Electorale Centrale documentele necesare atribuirii mandatelor următorilor candidaţi supleanţi. 

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. 
 

Preşedintele ședinței a supus votului propunerea de aprobare a proiectului. 
 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____6____, Contra ____1_____, S-au abţinut ___1___. 
 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 
 

Hotărîrea nr. 2337 a fost aprobată cu votul majorității membrilor prezenţi în şedinţă. 

 

11. S-A AUDIAT: 

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

sesizarea unui grup de consilieri privind starea de incompatibilitate aunui consilier din Consiliul 

raional Cahul, cazul consilierului Orlov Mihail”:  

„Prin sesizarea nr. CEC 9/227 din 15 mai 2013, însoţită de documente, un grup de 

consilieri din Consiliul raional Cahul, au informat Comisia Electorală Centrală asupra stării de 

incompatibilitate a consilierului Orlov Mihail ales pe lista Partidului Democrat din Moldova. 

Din documentelor prezentate se constată că dl Orlov Mihail a ocupat funcţia de director-

interimar al IMSP „Spitalul Raional Cahul” de la 14 octombrie 2010 pînă la 21 iunie 2013, 

deţinînd totodată mandatul de consilier în Consiliul raional Cahul, fapt care contravine 

prevederilor de la art. 7 alin. (1) lit. d) din Legea nr.768-XIV din 2 februarie 2000 privind 

statutul alesului local, conform căreia mandatul de consilier este incompatibil cu calitatea de şef, 

de şef adjunct în structurile subordonate autorităţilor publice locale (instituţii publice, servicii, 

întreprinderi municipale). 
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Pe parcursul examinării sesizării, în vederea clarificării tuturor aspectelor relevante, 

Comisia a solicitat Consiliului raional Cahul, prin scrisoarea nr. CEC 8/2279 din data de 10 iunie 

2013, acte confirmative pentru iniţierea procedurii de ridicare a mandatului de consilier. În 

această perioadă la Curtea Constituţională se afla pe rol sesizarea unui deputat pentru controlul 

constituţionalităţii unor prevederi ale art. 7 alin. (1) lit. c) şi lit. d) din Legea nr. 768-XVI din 2 

februarie 2000 privind statutul alesului local, obiectul acesteia fiind în legătură directă cu cazul 

descris în sesizarea depusă la Comisie. Hotărîrea Curţii a fost publicată la 23 august 2013 (MO 

nr. 182-185 (4500-4503). Astfel, examinarea sesizării nr. CEC 9/227 a fost reluată în şedinţa 

Comisiei din 18 octombrie 2013, în cadrul căreia s-a stabilit că este necesar de a o examina 

separat pentru cazul fiecărui consilier în parte din cei vizaţi în sesizare. 

În ceea ce priveşte cazul domnului Orlov Mihail, s-a constatat că la data de 21 iunie 2013, 

Consiliul raional Cahul a adoptat decizia nr. 05/03-III din „Cu privire la demisia dlui Mihail 

Orlov din funcţia de director interimar al IMSP „Spitalul raional Cahul”. 

Astfel, avînd în vedere înlăturarea stării de incompatibilitate prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. 

d) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000, în temeiul art. 18 alin. (2) din Codul electoral nr. 

1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 
 

1. Se respinge ca nefondată sesizarea nr. CEC 9/227 din 15 mai 2013 a grupului de 

consilieri din Consiliul raional Cahul în partea ce ţine de starea de incompatibilitate a 

consilierului Orlov Mihail ales pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul raional 

Cahul. 

2. Această hotărîre se remite spre informare Consiliului raional Cahul. 

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”.  
 

Președintele ședinței  I.Ciocan – a solicitat să se înainteze întrebări la proiect. 
 

AU LUAT CUVÎNTUL : 

Dl A.Simionov – a întrebat raportorul, ce funcție deține la moment dl Orlov Mihail.  

Dl A.Volentir – a răspuns că dl Orlov nu ocupă funcția invocată în sesizare. Altă informație la 

dosar nu este anexată. 

Dl A.Simionov – a menționat că  ținînd cont că dl Orlov a ocupat funcţia de director de la 14 

octombrie 2010 pînă la 21 iunie 2013, poate  ulterior a fost numit într-o altă funcție. 

Dl A.Volentir – a precizat că  în acest caz se operează cu documente și nu cu ipoteze, subliniind 

că la dosar nu sunt anexate documente care să ateste ipoteza expusă de dl A.Simionov. 

 

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat. 

Președintele ședinței  I.Ciocan a supus votului propunerea de aprobare a proiectului. 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____6____, Contra ____1_____, S-au abţinut ___1___. 
 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2338 a fost aprobată cu votul majorității membrilor prezenţi în şedinţă. 

 

12. S-A AUDIAT: 

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

sesizarea unui grup de consilieri privind starea de incompatibilitate aunui consilier din Consiliul 

raional Cahul  cazul consilierului Armanu Ivan”:  

Prin sesizarea nr. CEC 7/6396 din 18 mai 2013, însoţită de documente, fracţiunea PCRM 

din Consiliul raional Cahul, a informat Comisia Electorală Centrală asupra stării de 

incompatibilitate a consilierului Armanu Ivan ales pe lista Partidului Comuniştilor din Republica 

Moldova. 
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Din materialele prezentate se constată că dl Armanu Ivan a ocupat funcţia de director 

interimar al IMSP „Centrul de Sănătate Crihana Veche” din 11 aprilie 2013 pînă la 21 iunie 

2013, deţinînd totodată mandatul de consilier în Consiliul raional Cahul, astfel, indicîndu-se 

prevederile de la art. 7 alin. (1) lit. d) din Legea nr.768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul 

alesului local, conform căreia mandatul de consilier este incompatibil cu calitatea de şef, de şef 

adjunct în structurile subordonate autorităţilor publice locale (instituţii publice, servicii, 

întreprinderi municipale). 

Pe parcursul examinării sesizării, în vederea clarificării tuturor aspectelor relevante, 

Comisia a solicitat Consiliului raional Cahul, prin scrisoarea nr. CEC 8/2279 din data de 10 iunie 

2013, acte confirmative pentru iniţierea procedurii de ridicare a mandatului de consilier. În 

această perioadă la Curtea Constituţională se afla pe rol sesizarea unui deputat pentru controlul 

constituţionalităţii unor prevederi ale art. 7 alin. (1) lit. c) şi lit. d) din Legea nr. 768-XVI din 2 

februarie 2000 privind statutul alesului local, obiectul acesteia fiind în legătură directă cu cazul 

descris în sesizarea depusă la Comisie. Hotărîrea Curţii a fost publicată la 23 august 2013 (MO 

nr. 182-185 (4500-4503). Astfel, examinarea sesizării nr. CEC 7/6396 a fost reluată în şedinţa 

Comisiei din 18 octombrie 2013, în cadrul căreia s-a stabilit că este necesar de a o examina 

separat pentru cazul fiecărui consilier în parte din cei vizaţi în sesizare. 

În ceea ce priveşte cazul domnului Armanu Ivan, s-a constatat că la data de 21 iunie 2013 

Consiliul raional Cahul a adoptat decizia nr. 05/01-III „Cu privire la demisia dlui Ivan Armanu 

din funcţia de director al IMSP „Centrul de Sănătate Crihana Veche”. 

Astfel, avînd în vedere înlăturarea stării de incompatibilitate prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. 

d) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000, în temeiul art. 18 alin. (2) din Codul electoral nr. 

1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 
 

1. Se respinge ca nefondată sesizarea nr. CEC 7/6396 din 18 mai 2013 a fracţiunii PCRM 

din Consiliul raional Cahul în partea ce ţine de starea de incompatibilitate a consilierului Armanu 

Ivan ales pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova în Consiliul raional Cahul. 

2. Această hotărîre se remite spre informare Consiliului raional Cahul. 

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.  
 

Președintele ședinței  I.Ciocan – a solicitat să se înainteze întrebări la proiect. 

 

AU LUAT CUVÎNTUL : 

Dl Șt.Urîtu – a întrebat raportorul dacă nu consideră că sesizarea parvenită la Comisie era 

fondată și că partea rezolutivă a proiectului de hotărîre  ar trebui să fie altfel formulată. 

Dl A.Volentir – a menționat că sesizarea era fondată, însă în termenul în care aceasta a fost 

examinată, starea de incompatibilitate a încetat. A subliniat că în alin.2 al proiectului de hotărîre 

se face trimitere la  art. 7 alin. (1) lit. d) din Legea nr.768-XIV din 2 februarie 2000 privind 

statutul alesului local, conform căreia „ mandatul de consilier este incompatibil cu calitatea de 

şef, de şef-adjunct în structurile subordonate autorităţilor publice locale (instituţii publice, 

servicii, întreprinderi municipale)”. 

Dl Șt.Urîtu – a propus să fie reformulat pct.1 al părții rezolutive  din „ Se respinge ca nefondată 

sesizarea nr. CEC 7/6396 din 18 mai 2013 a fracţiunii PCRM din Consiliul raional Cahul ”,  în  

„ la momentul depunerii sesizarii la Comisie, aceasta era fondată, însă, ulterior nefondată ”. 

Raportorul A.Volentir – nu acceptă propunerea. 

 

Președintele ședinței I.Ciocan a supus votului propunerea înaintată de dl Șt.Urîtu de reformulare 

a pct.1 din părtea rezolutivă a proiectului de hotărîre . 
 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____1____, Contra ____3_____, S-au abţinut ___4___. 
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Propunerea înaintată nu a întrunit numărul necesar de voturi. 

 

Preşedintele ședinței a supus votului propunerea de aprobare a proiectului. 
 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____6____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___2___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 
 

Hotărîrea nr. 2339 a fost aprobată cu votul majorității membrilor prezenţi în şedinţă. 

 

13. S-A AUDIAT: 

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

sesizarea unui grup de consilieri privind starea de incompatibilitate a unui consilier din Consiliul 

raional Cahul, cazul consilierului Miroşnicenco Gheorghe ”:  

„ Prin sesizarea nr. CEC 9/227 din 15 mai 2013, un grup de consilieri şi fracţiunea PCRM 

din Consiliul raional Cahul au informat Comisia Electorală Centrală asupra stării de 

incompatibilitate a consilierului Miroşnicenco Gheorghe ales pe lista Partidului Comuniştilor din 

Republica Moldova. 

Din materialele prezentate se constată că dl Miroşnicenco Gheorghe a ocupat funcţia de 

director interimar al IMSP „Centrul Medicilor de Familie Cahul” din 8 mai 2013 pînă la 21 iunie 

2013, deţinînd totodată mandatul de consilier în Consiliul raional Cahul, fapt care contravine 

prevederilor de la art. 7 alin. (1) lit. d) din Legea nr.768-XIV din 2 februarie 2000 privind 

statutul alesului local, conform căreia mandatul de consilier este incompatibil cu calitatea de şef, 

de şef adjunct în structurile subordonate autorităţilor publice locale (instituţii publice, servicii, 

întreprinderi municipale). 

Pe parcursul examinării sesizării, în vederea clarificării tuturor aspectelor relevante, 

Comisia a solicitat Consiliului raional Cahul, prin scrisoarea nr. CEC 8/2279 din data de 10 iunie 

2013, acte confirmative pentru iniţierea procedurii de ridicare a mandatului de consilier. În 

această perioadă la Curtea Constituţională se afla pe rol sesizarea unui deputat pentru controlul 

constituţionalităţii unor prevederi ale art. 7 alin. (1) lit. c) şi lit. d) din Legea nr. 768-XVI din 2 

februarie 2000 privind statutul alesului local, obiectul acesteia fiind în legătură directă cu cazul 

descris în sesizarea depusă la Comisie. Hotărîrea Curţii a fost publicată la 23 august 2013 (MO 

nr. 182-185 (4500-4503). Astfel, examinarea sesizării nr. CEC 9/227 a fost reluată în şedinţa 

Comisiei din 18 octombrie 2013, în cadrul căreia s-a stabilit că este necesar de a o examina 

separat pentru cazul fiecărui consilier în parte din cei vizaţi în sesizare. 

În ceea ce priveşte cazul domnului Miroşnicenco Gheroghe, s-a constatat că la data de 21 

iunie 2013 Consiliul raional Cahul a adoptat decizia nr. 05/04-III „Cu privire la demisia dlui 

Gheorghe Miroşnicenco din funcţia de director interimar al IMSP CMF Cahul”. 

Astfel, avînd în vedere înlăturarea stării de incompatibilitate prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. 

d) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000, în temeiul art. 18 alin. (2) din Codul electoral nr. 

1381-XIII din 21 noiembrie 1997 Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 
 

1. Se respinge ca nefondată sesizarea nr. CEC 9/227 din 15 mai 2013 a grupului de 

consilieri şi fracţiunii PCRM din Consiliul raional Cahul în partea ce ţine de starea de 

incompatibilitate a consilierului Miroşnicenco Gheorghe ales pe lista Partidului Comuniştilor din 

Republica Moldova în Consiliul raional Cahul. 

2. Această hotărîre se remite spre informare Consiliului raional Cahul. 

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 ”.  
 

Președintele ședinței I.Ciocan – a solicitat să se înainteze întrebări la proiect. 
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AU LUAT CUVÎNTUL : 

Dl A.Simionov – a întrebat raportorul ce funcție deține domnul Miroşnicenco Gheroghe în 

prezent. 

Dl I.Ciocan – a răspuns că această întrebare nu este subiect al sesizării, subliniind că se 

examinează materialele depuse la dosar, adică doar circumstanțele care au fost expuse în 

contestație. În acest caz raportorul este în drept să nu răspundă la întrebare. 

Dl A.Volentir – a răspuns, că în prezent dl Miroşnicenco Gheroghe nu mai ocupă funcția 

invocată în sesizare, de director interimar al IMSP „Centrul Medicilor de Familie Cahul”. 

Dl Șt.Urîtu – a întrebat raportorul, dacă nu consideră că în această situație prin numirea în 

funcție a dlui Miroşnicenco Gheroghe, Consiliul raional Cahul a încălcat prevederile legii și este 

necesar de a atrage atenția președintelui raionului pe marginea numirilor în funcție. 

Dl A.Volentir – a  precizat că nu ține de competența Comisiei atenționarea respectivă. 

Dl Șt.Urîtu – a propus retragerea voturilor pe marginea cazurilor examinate și revenirea la toate 

patru proiecte, pentru că asta ar fi o modalitate de soluționare a cazurilor respective. Totodată a 

propus și reformularea părții rezolutive :  1. A lua act de sesizările depuse (...) ; 2. A lua act de 

demisiile consilierilor (...) ; 3. Se atenționează Președintele raionului (...) ; 4. Prezenta hotărîre 

intră în vigoare (...) ”. 

Dl A.Volentir – a replicat că nu acceptă propunerea respectivă. 
 

Președintele ședinței I.Ciocan a supus votului propunerea înaintată de dl Șt.Urîtu. 
 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____2____, Contra ____3_____, S-au abţinut ___3___. 
 

Propunerea înaintată nu a întrunit numărul necesar de voturi. 
 

Preşedintele ședinței a supus votului propunerea de aprobare a proiectului. 
 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____5____, Contra ____2_____, S-au abţinut ___1___. 
 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 
 

Hotărîrea nr. 2340 a fost aprobată cu votul majorității membrilor prezenţi în şedinţă. 
 

DIVERSE. 

Dl V.Gafton – s-a referit la proiectele de hotărîre propuse spre examinare în ședințele Comisiei, 

menționînd că materialele în format electronic sunt transmise prin email pentru a fi studiate. A 

propus membrilor să propună în ședință proiecte de alternativă, în cazul în care au alte soluții pe 

marginea unui caz. 

Dl E.Răducan – a solicitat o informație privind cazurile tergiversate care sunt în procesul de 

examinare în cadrul Comisiei și informația privind activitatea Centrului de Instruire Continuă în 

Domeniul Electoral pe lîngă Comisia Electorală Centrală. 

Dl I.Ciocan – a răspuns că proiectul de raport al CICDE cît și informația privind cazurile aflate 

în examinare va fi expediată prin email.  
  

Președintele ședinței a constatat că ordinea de zi a fost epuizată 

 și a declarat ședința închisă. 
 

Ex.: Maria Sarev 

Tel.: 201- 898 

Preşedintele ședinței 

 
                                                  Iurie CIOCAN           

 

Secretarul ședinței 
 

 

 Andrei VOLENTIR             
 


