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PROCES-VERBAL nr.68 

 

al şedinţei extraordinare a 

COMISIEI ELECTORALE CENTRALE 

din 09.12.2011, ora 14.00       

        

Membrii prezenţi: 

Iurie Ciocan, preşedinte al Comisiei 

Ştefan Urîtu, vicepreşedinte al Comisiei 

Andrei Volentir, secretar al Comisiei 

Alexandru Simionov, membru 

Eduard Răducan, membru 

Svetlana Guţu, membru 

Vadim Moţarschi, membru                                                                                     

Vasile Gafton, membru  

 

Dl Iurie Ciocan – a verificat prezenţa membrilor şi a stabilit că şedinţa este 

deliberativă, fiind întrunit cvorumul necesar, după care a deschis şedinţa. 

 

 Dl Iurie Ciocan – a propus ca proiectul ordinii de zi să fie completat cu încă 

un punct „Cu privire la iniţierea procedurii de validare a mandatului de deputat în 

parlamentul Republicii Moldova”. 

 Dl Alexandru Simionov – a menţionat că nu înţelege de ce acest proiect 

urmează a fi examinat în grabă, mai ales că Parlamentul abia astăzi s-a expus pe 

marginea acestei chestiuni. Dl Alexandru Simionov a propus ca acest proiect să fie 

examinat în şedinţa următoare a Comisiei Electorale Centrale, precum şi proiectul 

de hotărîre „Cu privire la crearea Centrului de Instruire Continuă în Domeniul 

Electoral”. 

 Dl Iurie Ciocan – a răspuns că toate actele necesare pentru pregătirea 

proiectului „Cu privire la iniţierea procedurii de validare a mandatului de deputat 

în Parlamentul Republicii Moldova” au fost prezentate şi înregistrate la CEC în 

timp util. Aparatul Comisiei a avut timp suficient pentru examinarea materialelor şi 

elaborarea proiectului. 

 Dl Ştefan Urîtu – a menţionat că acest proiect urmează a fi examinat în 

şedinţa de astăzi deoarece pregătirea lui s-a reuşit pe deplin şi nu poate fi vorba de 

nicio grabă. 

 Dl Alexandru Simionov – a replicat că Comisia Electorală Centrală are o 

abordare selectivă în examinarea unor asemenea proiecte de hotărîri. 
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 Dl Iurie Ciocan – a supus votului propunerea privind completarea ordinii de 

zi cu chestiunea „Cu privire la iniţierea procedurii de validare a mandatului de 

deputat în Parlamentul Republicii Moldova”. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____5____,  Contra ____2_____, S-au abţinut ___1_____ 

 

Dl Iurie Ciocan – a menţionat că acest proiect este inclus în ordinea de zi  

şi a supus votului ordinea de zi în întregime, constituită din 16 puncte. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____8____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

ORDINEA DE ZI: 

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

Parlamentul Republicii Moldova 

   Raportor: Iurie Ciocan 

2. Cu privire la aprobarea Planului strategic al Comisiei Electorale Centrale 

pentru anii 2012-2015 

Raportor: Iurie Ciocan 

3. Cu privire la aprobarea structurii, efectivului-limită şi statului de personal 

ale Aparatului Comisiei Electorale Centrale 

    Raportor: Iurie Ciocan 

4. Cu privire la crearea Centrului de Instruire Continuă în Domeniul Electoral 

   Raportor: Iurie Ciocan 

5. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orăşenesc 

Briceni,  raionul Briceni 

  Raportor: Vasile Gafton 

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

Chioselia Mare,  raionul Cahul 

   Raportor: Andrei Volentir 

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

raionul Căuşeni 

         Raportor: Alexandru Simionov 

8. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Drochia 

          Raportor: Vadim Moţarschi  

9. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Miciurin,  

raionul Drochia 

    Raportor: Vadim Moţarschi 

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

Mireşti,  raionul Hînceşti 

   Raportor: Andrei Volentir 

11. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal 

Pogăneşti,  raionul Hînceşti 

          Raportor: Andrei Volentir 
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12. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orăşenesc 

Nisporeni, raionul Nisporeni 

   Raportor: Ştefan Creangă 

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

Mîrzeşti, raionul Orhei 

Raportor: Ştefan Creangă 

14. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orăşenesc 

Străşeni, raionul Străşeni 

   Raportor: Svetlana Guţu 

15. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Zubreşti, 

raionul Străşeni 

   Raportor: Svetlana Guţu 

16. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Salcia, 

raionul Taraclia 

   Raportor: Svetlana Guţu 

 

1. S-A AUDIAT: 

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

procedurii de validare a mandatului de deputat în Parlamentul Republicii 

Moldova”. 

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____8____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

Moldova, atribuit Partidului Liberal Democrat din Moldova. 

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

Parlamentul Republicii Moldova domnului Focşa Gheorghe, a. n. 1960, domiciliat 

în or. Leova, registrator-şef, Oficiul cadastral teritorial Leova, filiala ÎS 

„Cadastru”, candidat supleant pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova. 

3.  Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

Hotărîrea se anexează. 

 

2. S-A AUDIAT: 

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

Planului strategic al Comisiei Electorale Centrale pentru anii 2012-2015”. 

 

A LUAT CUVÎNTUL: 

 Dl Vadim Moţarschi – a menţionat că la capitolul „Capacităţi instituţionale 

consolidate” se face referire la Centrul de instruire continuă în domeniul electoral 

ca instituţie publică. Acest Centru nu poate avea statut de instituţie publică 

deoarece conform art. 26¹ din Codul electoral el este creat ca o subdiviziune a 

Comisiei Electorale Centrale şi nu poate avea calitatea de persoană juridică. Mai 
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mult ca atît, prevederile Codului civil care stipulează că capacitatea unei persoane 

juridice de a înfiinţa instituţii publice apare doar în temeiul legi. CEC nu are bază 

legală de a crea astăzi acest Centru ca o instituţie publică, ca persoană juridică 

separată. Totodată, nici în organigrama veche, nici în organigrama nouă nu se 

regăseşte Centrul de informare şi documentare pentru cetăţeni pe lîngă CEC. 

 Dl Iurie Ciocan – a menţionat că Centrul de informare şi documentare 

pentru cetăţeni este destinat consumatorilor de informaţii (cetăţeni, alegători, 

reprezentanţi ai partidelor politice, ONG etc.), iar în cadrul Secţiei educaţie civică, 

training-uri şi secretariat există o persoană care pe lîngă toate atribuţiile care îi 

revin, coordonează activitatea acestui Centru, care are scopul de a informa 

alegătorii. În Centrul de informare se află şi Biblioteca CEC, unde alegătorii pot 

veni pentru a se informa, din diverse surse: Cod electoral, Electorala, ziare, broşuri, 

reviste, etc. În perioada electorală, în incinta aceluiaşi Centru funcţionează Linia 

fierbinte a Comisiei Electorale Centrale. 

 Dl Vadim Moţarschi – există o foarte mare diferenţă între aceste două 

Centre, iar denumirile lor ar putea crea anumite confuzii.   

 Dl Iurie Ciocan – în Centrul de informare şi documentare pentru cetăţeni pe 

lîngă CEC alegătorilor le este oferită informaţia solicitată, asigurîndu-li-se astfel 

accesul la informaţia, iar numărul de cereri de acest gen este într-o continuă 

creştere în ultimul timp. Pînă la apariţia acestui Centru, cetăţenii erau direcţionaţi 

prin birouri, la fiecare funcţionar în parte. Persoana reponsabilă de activitatea 

acestui Centru, în baza competenţelor sale profesionale ştie cum să gestioneze 

asemenea situaţii, să ofere o consultaţie sau literatura necesară. Pe lîngă Centrul de 

informare, în cadrul CEC mai funcţionează şi Centrul media, care nu este subiect 

de drept aparte, dar are rolul de a deservi jurnaliştii care reflectă activitatea 

Comisiei. 

 Dl Alexandru Simionov – a propus ca la pct. 4 „Capacităţi instituţionale 

consolidate” să fie exclusă „anexa nr.5”, deoarece în această organigramă nu se 

regăseşte vicepreşedintele şi secretarul. 

 Dl Iurie Ciocan – în noua organigramă există doar două servicii 

subordonate direct preşedintelui CEC: Serviciul resurse umane şi Serviciul audit 

intern, în rest nu există o subordonare directă. Acest aspect va fi clarificat la 

momentul examinării următorului proiect de pe ordinea de zi „Cu privire la 

aprobarea structurii, efectivului-limită şi statului de personal ale Aparatului 

Comisiei Electorale Centrale”. Prin urmare, ar putea fi exclusă doar referinţa (vezi 

anexa nr.5), nu şi însăşi anexa la această hotărîre. O altă soluţie ar fi excluderea 

sintagmei „subordonate preşedintelui” care se conţine în titlul schemei prezentate 

în anexa nr.5. 

 

Membrii CEC au decis prin consens excluderea sintagmei 

„subordonate preşedintelui” din titlul organigramei prezentate în anexa nr.5 

 

 Dl Vadim Moţarschi – a solicitat să fie supusă votului obiecţia privind 

statutul de instituţie publică a Centrului de instruire continuă în domeniul electoral. 

Dl Vadim Moţarschi a solicitat să fie exclusă sintagma „instituţie publică” cu 

referire la Centrul de instruire din întreg conţinutul prezentei strategii. 
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 Dl Iurie Ciocan – a menţionat că pînă la elaborarea acestui proiect de 

hotărîre, acest aspect a fost discutat cu reprezentanţi ai Ministerului Justiţiei şi 

Ministerului Finanţelor. Am găsit susţinerea necesară, făcîndu-se o similitudine cu 

Institutul Naţional al Justiţiei, care la fel este o instituţie publică creată de către 

Consiliul Superior al Magistraturii. Este un centru de perfecţionare a cadrelor în 

domeniul justiţiei. 

 

Dl Iurie Ciocan – a supus votului propunerea dlui Vadim Moţarschi. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____3____,  Contra ____3_____, S-au abţinut ___2_____ 

 

Dl Iurie Ciocan – a supus votului proiectul de hotărîre 

cu amendamentele acceptate, înaintate de membrii Comisiei. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____5____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___3_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

1. Se aprobă Planul strategic al Comisiei Electorale Centrale pentru anii 

2012-2015 (conform anexei).  

 

   2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.  

Hotărîrea se anexează. 

 

3. S-A AUDIAT: 

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

structurii, efectivului-limită şi statului de personal ale Aparatului Comisiei 

Electorale Centrale”. 

 

 

A LUAT CUVÎNTUL: 

 Dl Alexandru Simionov – a atras atenţia că conform Regulamentului de 

activitatea al Comisiei Electorale Centrale, secretarul CEC conlucrează cu mass-

media în reflectarea activităţii Comisiei. Totodată, în proiectul de hotărîre 

prezentat, observăm că de fapt şeful Direcţiei comunicare, relaţii publice şi mass-

media asigură dialogul cu mijloacele de informare în masă în calitatea sa de 

secretar de presă al Comisiei Electorale Centrale. În principiu, aceasta este 

competenţa şi responsbilitatea secretarului CEC, dar nu a unui funcţionar din 

cadrul Direcţiei comunicare, relaţii publice şi mass-media.  

 Dl Iurie Ciocan – aveţi o percepţie greşită în această privinţă. Zilnic la CEC 

parvin solicitări de informaţii din partea mass-mediei, mai ales dacă are loc un 

eveniment în acea zi. Pe acest motiv, în cadrul CEC se regăseşte o persoană, 

competentă să dea răspuns tuturor acestor solicitări din partea instituţiilor mass-

media. Poziţiile oficiale ale Comsiei Electorale Centrale în comunicarea cu mass-

media sînt expuse de către preşedintele şi secretarul Comisiei. Secretarul de presă 
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este o persoană care menţine contactul zilnic cu mass-media, la capitolul 

informare, elucidare a activităţii CEC, elaborarea comunicatelor de presă. 

 

Dl Iurie Ciocan – a solicitat dnei Doina Bordeianu, şef, Secţia educaţie civică, 

training-uri şi secretariat unele clarificări în această privinţă. 

   

 Doina Bordeianu – a explicat că prin secretar de presă nu se subînţelege 

funcţia de purtător de cuvînt. Purtătorul de cuvînt este persoana care iese şi 

vorbeşte în faţa presei în lipsa şefului, aşa cum se întîmplă în cazul purtătorului de 

cuvînt al Guvernului. În acest proiect de hotărîre este vorba de secretar de presă, 

adică persoana care menţine contactul zilnic cu mass-media, şi nu de purtător de 

cuvînt. 

 Dl Eduard Răducan – a atras atenţia că în cazul aprobării unei noi 

organigrame ar putea exista anumite probleme cu salarizarea funcţionarilor, 

deoarece aceştia la momnet sînt salarizaţi în baza „Hotărîrii Guvernului nr.525 din 

16.05.2006 privind salarizarea funcţionarilor publici şi persoanelor care efectuează 

deservirea tehnică”. Această hotărîre nu prevede în cazul Comisiei Electorale 

Centrale funcţia de şef serviciu, şef-adjunct direcţia sau specialist principal, iar 

acest lucru ar putea constitui o problemă în salarizarea persoanelor care vor deţine 

funcţiile neprevăzute în această hotărîre. 

 Dl Iurie Ciocan – a menţionat că proiectul acestei organigrame a fost 

coordonat din timp cu Ministerul Finanţelor. În baza Hotărîrii Guvernului nr.525 o 

secţie nu poate fi constituită dintr-o singură persoană, pe cînd un serviciu poate 

avea în componenţa sa doar o singură unitate. Avem accepţiunea de la Ministerul 

Finanţelor asupra acestei structuri şi state de personal. 

 

Dl Iurie Ciocan – a oferit cuvîntul dnei Ludmila Bârsa, şef-interimar, Direcţia 

juridică şi relaţii cu publicul unele explicaţii în această privinţă. 

 

 Dna Ludmila Bârsa – a menţionat că acest proiect a fost elaborat în 

corespundere cu noul Clasificator unic al funcţiilor publice, care va intra în vigoare 

odată cu adoptarea Legii privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici. S-a 

mers pe ideea de a prevedea funcţia de specialist principal, deoarece chiar persoana 

din cadrul Serviciului resurse umane va deţine funcţia de specialist principal şi nu 

de consultant. La recomandarea Direcţiei cadre a Guvernului RM specialiştii 

principali aplică legislaţia în vigoare dar nu o elaborează. La momentul înaintării 

spre înregistrare a noii structuri la Ministerul Finanţelor va fi necesară aducerea în 

concordanţă a anumitor acte normative. Noua structură elaborată de CEC 

corespunde întocmai noului Clasificator al funcţiilor publice care în curînd 

urmează a fi aprobat. 

 Dl Iurie Ciocan – a adăugat această noua structură trebuie să fie aprobată, 

deoarece finanţarea pentru anul următor începe de la 1 ianuarie 2012. Respectiv, 

doar după această dată putem iniţia procedura de angajare a unor noi cadre, iar pînă 

atunci la sigur vom şti dacă sîntem în drept să angajăm în funcţia de specialist 

principal sau nu.     
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Dl Iurie Ciocan – a oferit cuvîntul dnei Elizaveta Oţel,  

şef, Direcţia financiară şi audit din cadrul Comisiei Electorale Centrale. 

 

 Dna Elizaveta Oţel – a menţionat că această structură a fost discutată şi 

consultată cu reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor. La momentul de faţă există 

anumite nuanţe care nu sînt reflectate în Hotărîrea Guvernului nr.525, dar ea în 

schimb a fost elaborată în conformitate cu noul Clasificator, care urmează în curînd 

să intre în vigoare. În cazul în care acesta nu va intra în vigoare pînă la începutul 

anului 2012, iar noua structură va fi deja aprobată, atunci Comisia Electorală 

Centrală va elabora un aviz către Parlamentul Republicii Moldova în privinţa 

necesităţii completării statelor de personal cu unităţile noi, care astăzi nu se 

regăsesc în Hotărîrea nr. 525. 

 Dl Ştefan Urîtu – trebuie să privim spre viitor, să elaborăm ceea ce va 

asigura funcţionalitatea şi credibilitatea necesară Comsiei Electorale Centrale. 

 Dl Vadim Moţarschi – a solicitat să fie supusă votului propunerea de a 

include în organigramă şi Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral, ca 

subdiviziune a Comisiei Electorale Centrale. 

 Dl Andrei Volentir – a menţionat că susţine obiecţia dlui Alexandru 

Simionov, deoarece în Comisia Electorală Centrală, care este un organ colegial, 

comunicarea cu presa trebuie să fie asigurată de preşedintele, vicepreşedintele sau 

secretarul CEC, dar nu de un funcţionar din cadrul Aparatului Comisiei. Secretarul 

CEC a propus excluderea sintagmei „în calitatea sa de secretar de presă al 

Comisiei Electorale Centrale” de la atribuţiile şefului Direcţiei comunicare, relaţii 

publice şi mass-media. Referitor la Centrul de instruire, în temeiul art. 184 din 

Codul civil acesta poate fi înfiinţat ca instituţie publică. 

 Dl Vadim Moţarschi – a menţionat că prin Legea Nr. 119 din 18.06.2010 

Parlamentul Republicii Moldova a completat Codul electoral cu art. 26¹  - Centrul 

de instruire continuă în domeniul electoral. Astfel, a fost creat prin lege Centrul de 

Instruire Continuă în Domeniul Electoral ca subdiviziune a Comisiei Electorale 

Centrale. Comisia Electorală Centrală nu poate crea încă o dată acest Centru, cu 

atît mai mult nu poate să-i acorde statut de instituţie publică. 

 Dl Alexandru Simionov – a propus ca atribuţia care revine specialistului 

principal din cadrul Direcţiei comunicare, relaţii-publice şi mass-media şi anume: 

perfectarea vizelor de intrare/ieşire pentru membrii Comisiei şi funcţionarii 

aparatului; organizarea logisticii deplasărilor membrilor/funcţionarilor Comisiei 

peste hotare (asigurarea cazării, transportului, coordonarea programului, pregătirea 

informaţiilor necesare etc.) să fie puse în sarcina consultantului principal 1 din 

cadrul aceleaşi direcţii, dar nu a specialistului principal. 

 

Dl Iurie Ciocan – a supus votului propunerea dlui Vadim Moţarschi, adică de a 

include în organigramă şi Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral,  

ca subdiviziune a Comisiei Electorale Centrale. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____3____,  Contra ____3_____, S-au abţinut ___2_____ 
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Dl Iurie Ciocan – a supus votului propunerea dlui Alexandru Simionov. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____3____,  Contra ____3_____, S-au abţinut ___2_____ 

 

 Dl Iurie Ciocan – a supus votului proiectul de hotărîre. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____5____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___3_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

1. Se aprobă structura şi efectivul-limită ale Aparatului Comisiei Electorale 

Centrale în număr de 37 de unităţi, conform anexei nr. 1. 

2. Se aprobă statul de personal al Aparatului Comisiei Electorale Centrale în 

corespundere cu structura şi efectivul-limită al acestuia, conform anexei nr. 2. 

3. Se aprobă Organigrama Aparatului Comisiei Electorale Centrale, conform 

anexei nr. 3. 

4. Se abrogă hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 312 din 4 octombrie 

2006 cu privire la structura şi statele de personal ale aparatului Comisiei Electorale 

Centrale.  

5. Prezenta hotărîre se transmite Ministerului Finanţelor pentru înregistrarea 

noii structurii şi efectivului-limită ale Aparatului Comisiei Electorale Centrale. 
 

6. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2012. 

Hotărîrea se anexează. 

 

4. S-A AUDIAT: 

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

Centrului de Instruire Continuă în Domeniul Electoral”. 

 

 

A LUAT CUVÎNTUL: 

 Dl Vadim Moţarschi – a întrebat ce înseamnă faptul că Centrul dispune de 

autonomie administrativă şi financiară, ştiinţifică şi pedagogică. 

 Dl Iurie Ciocan – a explicat că aceasta înseamnă că Centrul de sine stătător 

îşi elaborează metodologia, curricula de instruire, programele de studiu, 

disciplinele care urmează a fi predate şi îşi selectează cadrul didactic: profesori, 

experţi etc. Toate aceste lucruri vor avea loc în conformitatea cu un plan elaborat 

de Centru şi adus la cunoştinţa Comisiei. 

 Dl Vadim Moţarschi – a întrebat ce înseamnă că personalul Centrului este 

compus din angajaţi de bază şi prestatori de servicii. 

 Dl Iurie Ciocan – a răspuns că pe lîngă acele 7 persoane, angajaţi de bază, 

care vor lucra permanent la Centru, la necesitate vor putea fi contractate şi alte 

persoane, în baza acordurilor de prestări servicii. În afara orelor de program pot fi 

contractaţi chiar şi membrii CEC, în calitate de experţi, aşa cum se întîmplă în 

unele ţări ca: Georgia, Armenia, Letonia etc. 
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 Dl Vadim Moţarschi – a menţionat că Centrul de instruire continuă în 

domeniul electoral trebuie să fie o subdiviziune a Comisiei Electorale Centrale, dar 

nu o instituţie aparte şi nici într-un caz instituţie publică.   

 Dl Eduard Răducan – a remarcat că ar fi mult mai bine dacă plafonul 

salariilor angajaţilor Centrului de instruire continuă în domeniul electoral ar fi 

stabilit prin hotărîre a Comisiei Electorale Centrale. 

 Dl Iurie Ciocan – a răspuns că CEC nu are competenţa de a stabili sau 

aproba salarii, nici măcar funcţionarilor electorali, care se salarizează conform 

salariului mediu pe economie. Angajaţii acestui Centru de instruire nu vor fi 

funcţionari electorali, respectiv Centrul nu poate fi inclus în organigrama Comisiei. 

 Dl Andrei Volentir – a menţionat că acest proiect a fost din timp distribuit 

membrilor Comisiei, iar ei au avut posibilitatea de a înainta propuneri şi 

amendamente pînă la începutul şedinţei, fie verbal, fie în scris. Secretarul CEC a 

menţionat că ar fi bine dacă membrii ar înainta unele propuneri concrete pe 

marginea acestui proiect, pentru a fi supuse votului, dar nu să banalizeze acest 

proiect.  

 Dl Vadim Moţarschi – a reiterat cele menţionate anterior şi anume faptul că 

Centrul de instruire în domeniul electoral nu poate avea statut de instituţie publică 

deoarece conform art. 26¹ din Codul electoral el a fost creat de Parlament ca o 

subdiviziune a Comisiei Electorale Centrale, ca o parte a Comisiei. Centrul nu 

poate fi nicidecum o instituţie publică separată. 

 Dl Alexandru Simionov – a propus ca acest proiect să fie amînat pentru 

şedinţa următoare, pentru a fi posibilă o examinare mai detaliată a acestuia, sub 

aspectul obiecţiilor şi propunerilor înaintate de dl Vadim Moţarschi. Dl Alexandru 

Simionov a menţionat că nu insistă ca această propunere să fie supusă votului. 

 

Dl Iurie Ciocan – a propus spre aprobare proiectul de hotărîre prezentat cu 

amendamentele înaintate şi acceptate prin consensul membrilor Comisiei. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____5____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___3_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

1. Se constituie Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral, cu statut 

de instituţie publică, subordonată Comisiei Electorale Centrale. 

 

2. Se aprobă Regulamentul Centrului de Instruire Continuă în Domeniul 

Electoral pe lîngă Comisia Electorală Centrală, conform anexei. 

 

3. În vederea asigurării condiţiilor de salarizare a personalului Centrului de 

Instruire Continuă în Domeniul Electoral pe lîngă Comisia Electorală Centrală, 

responsabilii din cadrul Direcţiei financiare şi audit şi ai Direcţiei juridice şi relaţii 

cu publicul vor elabora propunerile de modificare a cadrului normativ în vigoare 

pentru înaintarea acestora Guvernului Republicii Moldova.  

 

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.  
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Hotărîrea se anexează. 

 

5. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orăşenesc Briceni,  raionul 

Briceni”. 

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____8____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

Briceni. 

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

Briceni, dnei Goreacioc Ludmila, candidat supleant pe lista Partidului 

Comuniştilor din Republica Moldova. 

          3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.  

Hotărîrea se anexează. 

 

6. S-A AUDIAT: 

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

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

Cahul”. 

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____8____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

 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 Robu Ecaterina de pe lista Partidului Liberal 

Democrat din Moldova.   

          3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

Hotărîrea se anexează. 

 

7. S-A AUDIAT: 

 Dl Alexandru Simionov – a prezentat proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Tocuz,  raionul Căuşeni”. 

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 
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AU VOTAT: 

Pentru  ____8____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

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

Căuşeni, candidatului supleant Flocea Valentina de pe lista Partidului Liberal 

Democrat din Moldova.   

          3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

Hotărîrea se anexează. 

 

Dl Alexandru Simionov – a ieşit din sala de şedinţe. 

 

8. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Drochia”.  

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____7____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

Drochia. 

 2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul raional Drochia 

candidaţilor supleanţi: Chilari Tudor de pe lista Partidului Democrat din Moldova  

şi Tomaşenco Olga de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova.   

          3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

Hotărîrea se anexează. 

 

9. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Miciurin,  raionul Drochia”.  

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____7____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

Miciurin. 

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

Drochia, candidaţilor supleanţi Gosic Valentin şi Naghirneac Evghenia de pe lista 

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

Hotărîrea se anexează. 

 

10. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Mireşti,  raionul 

Hînceşti”.  

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____7____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

Mireşti. 

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

Hînceşti, candidatului supleant Doboş Mihail de pe lista Partidului Liberal.  

 3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.  

Hotărîrea se anexează. 

 

11. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Pogăneşti,  raionul 

Hînceşti”.  

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____7____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

Pogăneşti. 

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

Hînceşti, candidatului supleant Cristea Aliona de pe lista Partidului Popular Creştin 

Democrat.  

 3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.  

Hotărîrea se anexează. 

 

Membrii CEC au stabilit prin consens că proiectele ce urmau a fi prezentate de dl 

Ştefan Creangă să fie raportate de dl Vasile Gafton. 

 

12. S-A AUDIAT: 

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

unui mandat de consilier în Consiliul orăşenesc Nisporeni, raionul Nisporeni”.  
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S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____7____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

Nisporeni. 

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

Nisporeni, candidatului supleant Cebotari Ion de pe lista Partidului Comuniştilor 

din Republica Moldova.  

 3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.  

Hotărîrea se anexează. 

 

13. S-A AUDIAT: 

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

unui mandat de consilier în Consiliul comunal Mîrzeşti, raionul Orhei”.  

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____7____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

Mîrzeşti. 

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

Orhei, candidatului supleant Holodnic Vladimir de pe lista Partidului Democrat din 

Moldova.  

 3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.  

Hotărîrea se anexează. 

 

Dl Alexandru Simionov – a revenit în sala de şedinţe. 

 

14. S-A AUDIAT: 

 Dna Svetlana Guţu – a prezentat proiectul de hotărîre „Cu privire la unui 

mandat de consilier în Consiliul orăşenesc Străşeni, raionul Străşeni”.  

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____8____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

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

Străşeni, candidatului supleant Roşca Pavel de pe lista Partidului Liberal.  

          3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

Hotărîrea se anexează. 

 

15. S-A AUDIAT: 

 Dna Svetlana Guţu – a prezentat proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Zubreşti, raionul Străşeni”.  

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

AU VOTAT: 

Pentru  ____8____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

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

Străşeni, candidatului supleant Diacon Evghenii de pe lista Partidului Liberal.  

          3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

Hotărîrea se anexează. 

 

16. S-A AUDIAT: 

 Dna Svetlana Guţu – a prezentat proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Salcia, raionul Taraclia”.  

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

AU VOTAT: 

Pentru  ____8____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

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

Taraclia, candidatului supleant Trifonoglo Ulian de pe lista Partidului Comuniştilor 

din Republica Moldova.   

          3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

Hotărîrea se anexează. 

 

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

 

Preşedintele  
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