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           COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ 

           A REPUBLICII MOLDOVA 

 

 

 

 

PROCES-VERBAL nr. 113 

al şedinţei  

din 24.12.2012, ora 14.00       

        

Membri prezenţi: 9 

Membri absenţi: 0                                  

Statut şedinţă: deliberativă 

Preşedinte al şedinţei: dl Iurie Ciocan 

Secretar al şedinţei: dl Andrei Volentir 

 

 

Preşedintele de şedinţă a verificat cvorumul, a constatat prezenţa a 9 membri ai 

Comisiei, conform listei de înregistrare care se anexează la prezentul proces-verbal, a 

declarat şedinţa deschisă publicului interesat şi a anunţat că şedinţa este deliberativă, 

după care a propus membrilor să facă propuneri la ordinea de zi. 

Propuneri de modificare şi completare a ordinii de zi: 

Dl A. Simionov a propus excluderea punctului 4 de pe ordinea de zi şi a solicitat 

transferarea examinării chestiunilor de la punctele 34, 35 şi 38,39 de pe ordinea de zi la 

punctele 9-12. 

Dl Şt. Creangă a anunţat că va părăsi şedinţa după examinarea primelor trei puncte 

de pe ordinea de zi, a propus ca proiectele sale să fie raportate de dl A. Volentir şi a 

solicitat amînarea examinării punctului 4. 

Dl E. Răducan a susţinut propunerea dlui Şt. Creangă. 

Preşedintele de şedinţă I. Ciocan a anunţat că directorul Centrului de Instruire 

Continuă în Domeniul Electoral pe lîngă Comisia Electorală Centrală avea obligaţia să 

prezinte un raport în termen de 45 de zile şi a propus audierea punctului 4 fără dezbateri, 

să fie iniţiate discuţiile, după care să se ia o pauză pentru examinarea suplimentară a 

materialelor, iar la şedinţa următoare să se ia o decizie privind aprobarea structurii şi 

statului de personal ale Centrului. 

Nu au fost înaintate alte propuneri de modificare sau completare a ordinii de zi. 

Preşedintele şedinţei a propus spre aprobare proiectul ordinii de zi cu modificările 

anunţate şi examinarea subiectelor înscrise în aceasta. 

Preşedintele de şedinţă a supus votului proiectul ordinii de zi cu modificările 

propuse: 

 

ORDINEA DE ZI: 

 

1. Privind aprobarea avizului asupra proiectului de lege nr. 2847 din 28 noiembrie 2012 

pentru modificarea Codului penal al Republicii Moldova  

Raportor: Iurie Ciocan   
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2. Pentru aprobarea avizului asupra proiectului de lege nr. 466 din 6 martie 2012 cu privire 

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

înaintat cu titlu de iniţiativă legislativă de către deputatul în Parlament, Ana Guţu 

Raportor: Iurie Ciocan 

3. Privind aprobarea avizului asupra proiectului de lege nr. 2461 din 8 noiembrie 2011 

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

Raportor: Andrei Volentir 

4. Cu privire la aprobarea structurii şi statului de personal ale Centrului de Instruire 

Continuă în Domeniul Electoral pe lîngă Comisia Electorală Centrală 

Raportor: Iurie Ciocan  

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

Raportor: Eduard Răducan 

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

Călăraşi 

Raportor: Andrei Volentir  

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

Călăraşi 

Raportor: Andrei Volentir 

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

Călăraşi 

Raportor: Andrei Volentir 

9. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Ştefan Vodă 

Raportor: Alexandru Simionov 

10. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Marianca de Jos, 

raionul Ştefan Vodă 

Raportor: Alexandru Simionov 

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

raionul Ungheni 

Raportor: Alexandru Simionov 

12. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Măgurele, raionul 

Ungheni 

Raportor: Alexandru Simionov 

13. Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Sagaidac, raionul 

Cimişlia 

Raportor: Eduard Răducan  

14. Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Topala, raionul 

Cimişlia 

Raportor: Eduard Răducan 

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

Criuleni 

Raportor: Andrei Volentir  

16. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Baraboi, raionul 

Donduşeni 

Raportor: Vasile Gafton 

17. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Ochiul Alb, raionul 

Drochia 

Raportor: Vadim Moţarschi 

18. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orăşenesc Făleşti, raionul 

Făleşti 
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Raportor: Andrei Volentir 

19. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Călineşti, raionul 

Făleşti 

Raportor: Andrei Volentir 

20. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Hiliuţi, raionul 

Făleşti 

Raportor: Andrei Volentir 

21. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Horeşti, raionul 

Făleşti 

Raportor: Andrei Volentir 

22. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orăşenesc Floreşti, raionul 

Floreşti 

Raportor: Andrei Volentir 

23. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orăşenesc Mărculeşti, 

raionul Floreşti 

Raportor: Andrei Volentir 

24. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Roşietici, raionul 

Floreşti 

Raportor: Andrei Volentir 

25. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Văscăuţi, raionul 

Floreşti 

Raportor: Andrei Volentir 

26. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Vertiujeni, raionul 

Floreşti 

Raportor: Andrei Volentir 

27. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Danu, raionul 

Glodeni 

Raportor: Vasile Gafton 

28. Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Limbenii Noi, 

raionul Glodeni 

Raportor: Vasile Gafton   

29. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ivanovca, raionul 

Hînceşti 

Raportor: Eduard Răducan 

30. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Oneşti, raionul 

Hînceşti 

Raportor: Eduard Răducan 

31. Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Paşcani, raionul 

Hînceşti 

Raportor: Eduard Răducan 

32. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Bălceana, raionul 

Hînceşti 

Raportor: Eduard Răducan  

33. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Ialoveni 

Raportor: Eduard Răducan 

34. Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Ocniţa 

Raportor: Vasile Gafton 

35. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Cucuruzeni, 

raionul Orhei 
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Raportor: Andrei Volentir  

36. Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul orăşenesc Rezina, raionul 

Rezina 

Raportor: Andrei Volentir 

37. Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Vasilcău, raionul 

Soroca 

Raportor: Vadim Moţarschi 

38. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orăşenesc Teleneşti, raionul 

Teleneşti 

Raportor: Andrei Volentir 

39. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Pistruieni, raionul 

Teleneşti 

Raportor: Andrei Volentir 

40. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Dezghingea, UTA 

Găgăuzia 

Raportor: Svetlana Guţu 

41. Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Ferapontievca, UTA 

Găgăuzia 

Raportor: Svetlana Guţu  

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____7____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___2_____ 

 

Ordinea de zi a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei. 

 

Preşedintele de şedinţă 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 „Privind 

aprobarea Avizului asupra proiectului de lege nr. 2847 din 28 noiembrie 2012 pentru 

modificarea Codului penal al Republicii Moldova”: 

“În temeiul scrisorii nr. CJ10 416 din 14 decembrie 2012 a Comisiei juridice, 

numiri şi imunităţi a Parlamentului Republicii Moldova, prin care se solicită Comisiei 

Electorale Centrale expunerea opiniei asupra proiectului de lege nr. 2847 din 28 

noiembrie 2012 pentru modificarea Codului penal al Republicii Moldova, şi în 

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

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

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

1. Se aprobă avizul asupra proiectului de lege nr. 2847 din 28 noiembrie 2012 

pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, conform anexei. 

2. Prezenta hotărîre se remite Comisiei juridice, numiri şi imunităţi a 

Parlamentului Republicii Moldova, conform solicitării. 

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

Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

 

Aprobat 

prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale  

          nr.___ din 24 decembrie 2012 
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Avizul asupra proiectului de lege nr. 2847 din 28 noiembrie 2012 

pentru modificarea art.181
1 

din Codul penal al Republicii Moldova 

 

Comisia Electorală Centrală a examinat proiectul de lege nr. 2847 din 28 

noiembrie 2012 cu privire la modificarea art.181
1 

din Codul penal al Republicii Moldova, 

transmis pentru expunerea opiniei asupra acestuia, şi comunică următoarele obiecţii şi 

propuneri. 

1. Avînd în vedere crearea unor bunuri noi în legătură cu progresul tehnic şi 

posibilităţile imaginative şi tehnologiile electorale ale stafurilor electorale, considerăm că 

proiectul nu poate prevedea o listă exhaustivă a bunurilor pasibile de a fi puse în 

circulaţie (înmînate alegătorilor), astfel apriori lista nu poate cuprinde toate produsele 

care după natura lor se încadrează perfect în bunurile enumerate în proiectul în cauză.  

Spre exemplu, constatăm că în campaniile precedente alegătorilor le-au fost oferite 

obiecte ale căror valoare nu depăşea două unităţi convenţionale, dar care nu au fost 

incluse în lista celor admise spre distribuire, conform proiectului prezentat, cum ar fi: 

aromatizatoare pentru autovehicule, diversă birotică (creioane, carnete pentru note ş.a.), 

mărţişori, lanterne, seminţe în ambalaj electoral etc. 

Ca o soluţie, pentru neadmiterea unor restricţii neproporţionale, ar putea servi 

completarea acestei liste cu sintagma „et cetera”. Totodată, atît potrivit teoriei dreptului 

penal, cît şi în conformitate cu art.3 din Codul penal, tragerea la răspundere penală este 

posibilă numai în strictă conformitate cu legea penală, interpretarea extensivă 

defavorabilă fiind interzisă. 

 În vederea excluderii unor interpretări înguste, propunem a se introduce în 

redacţia actuală a art.181
1
 din Codul penal după sintagma „simbolul concurentului 

electoral şi/sau conţin un slogan electoral” cuvintele „semne distinctive ale concurentului 

electoral”.  

2. În ceea ce priveşte introducerea sancţiunii complementare de privare de dreptul 

de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, remarcăm următoarele. 

În conformitate cu art.65 alin.(1) din Codul penal „Privarea de dreptul de a ocupa 

anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate constă în interzicerea de a ocupa o 

funcţie sau de a exercita o activitate de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul 

la săvîrşirea infracţiunii”. 

Astfel, oferirea cadourilor electorale este în esenţă o acţiune de agitaţie electorală, 

respectiv numai de această activitate, teoretic, poate fi privată persoana condamnată. 

Totodată, practic, efectuarea agitaţiei electorale nu reprezintă ca atare o activitate 

profesională, prin urmare ea nu poate fi pasibilă privării. În concluzie, introducerea 

acestei sancţiuni complementare nu-şi va atinge scopul dorit, - interzicerea ocupării 

funcţiilor elective, deoarece va fi imposibil de a fi aplicată.  

Ca o soluţie poate servi introducerea expresă a interzicerii de a candida la funcţii 

elective pe un termen de 5 ani, respectiv urmează a fi completat art.13 alin.(2) din Codul 

electoral în modul corespunzător. 

3. Introducerea bunurilor consumabile („băuturi, produse alimentare, produse din 

tutun”) ca excepţie pentru bunurile admise în circulaţia electorală, în opinia noastră, este 

una binevenită, deoarece fenomenul oferirii de cadouri electorale  a fost pe larg 

mediatizat, acesta fiind îngrijorător pentru societate, întrucît trezeşte semne de întrebare 

privind libera voinţă a alegătorilor şi în final privind rezultatele alegerilor care în 

condiţiile descrise reflectă parţial preferinţele alegătorilor. 
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Referitor la înăsprirea sancţiunii de la 100-200 u.c. pînă la 200-500 u.c. şi privarea 

libertăţii de la 3 pînă la 5 ani obiecţii nu sînt. 

4. Totodată, pornind de la faptul că în conformitate cu art.1 alin.(1), art.(8) şi 

art.14 alin.(1) din Codul penal, care stabilesc expres că infracţiunile sînt prevăzute numai 

de legea penală (Codul penal) şi avînd în vedere redacţia în care este expus art.71 din 

Codul electoral (răspunderea contravenţională), considerăm oportun de a corela şi a 

aduce în concordanţă prevederile art.70 (răspunderea penală) cu cele de la art.71 din 

Codul electoral, şi anume prin a expune art.70 alin.(1) în următoarea redacţie (fiind 

excluse semnele constitutive ale componenţei de infracţiune): „Se consideră infracţiuni şi 

sînt pasibile de răspundere penală faptele prevăzute la art.181–182 din Codul penal al 

Republicii Moldova”. 

5. În funcţie de varianta finală a modificărilor propuse spre aprobare, urmează a se 

ajusta prevederile de la art. 38 alin. (7) din Codul electoral cu cele finale ale art.181
1 

din 

Codul penal”.  

 

În cadrul discuţiilor şi înaintării propunerilor la proiectul prezentat AU LUAT 

CUVÎNTUL: 

A. Simionov – a menţionat că punctele 2 şi 3 din proiectul de lege prevăd aceleaşi 

sancţiuni pentru ambele categorii de subiecţi: persoane fizice şi cele juridice, şi consideră 

că în proiect trebuie să se regăsească răspunderea persoanelor juridice pentru fapte de 

corupere a alegătorilor. A propus să se facă diferenţierea răspunderii între persoanele 

fizice şi cele juridice şi stabilirea cuantumului de sancţionare pentru fiecare categorie, în 

cazul persoanelor juridice cuantumul să fie mai mare şi suspendarea activităţii 

organizaţiei – persoană juridică, iar persoana din această organizaţie să fie pedepsită cu 

amendă, privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii elective. 

Şt. Creangă – a susţinut aplicarea sancţiunilor, dar aceste prevederi trebuie sincronizate 

cu Codul penal, unde se prevăd sancţiuni pentru ambele categorii. 

V. Gafton – a atras atenţia că norma de la alineatul (1) al articolului 181
1 

din CP trebuie 

îmbunătăţită prin completare, stabilindu-se subiecţii infracţiunii şi făcîndu-se 

diferenţierea între ei (persoane juridice şi persoane fizice). 

Şt. Urîtu – referindu-se la prevederea ce ţine de privarea de dreptul de a ocupa anumite 

funcţii elective, a remarcat că agitaţia electorală este doar o acţiune îndreptată spre 

atingerea altor scopuri, de exemplu pentru infractor agitaţia electorală este o acţiune 

îndreptată spre atingerea scopului de a avea profituri, în cazul dat de a ocupa o funcţie 

electivă, de a accede la putere sau de a promova pe cineva la putere.  

Raportorul I. Ciocan – a subliniat că nu poate fi interzisă efectuarea agitaţiei electorale ca 

pedeapsă complementară, ci doar să fie interzisă ocuparea anumitor funcţii elective. 

A. Simionov – a propus să fie stabilit în proiect organul constatator al infracţiunii de 

corupere a alegătorului. 

V. Gafton – a atras atenţia  că, deoarece este vorba de infracţiune, în CPP sînt stabilite 

competenţele materiale ale fiecărui organ de urmărire penală, deci a nu se confunda 

organul de urmărire penală cu organul de constatare, căci organe de constatare sunt foarte 

multe.  

Raportorul I. Ciocan – a concluzionat că în cadrul examinării s-a propus completarea 

avizului cu propunerile: 1) de a stabili în proiect sancţiuni aparte pentru persoanele 

juridice şi 2) de a stabili expres la alineatul (1) al articolului 181
1 

din CP subiecţii 

infracţiunii de corupere a alegătorilor. 

 

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat cu modificările formulate: 
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„În temeiul scrisorii nr. CJ10 416 din 14 decembrie 2012 a Comisiei juridice, 

numiri şi imunităţi a Parlamentului Republicii Moldova, prin care se solicită Comisiei 

Electorale Centrale expunerea opiniei asupra proiectului de lege nr. 2847 din 28 

noiembrie 2012 pentru modificarea Codului penal al Republicii Moldova, şi în 

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

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

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

1. Se aprobă avizul asupra proiectului de lege nr. 2847 din 28 noiembrie 2012 

pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, conform anexei. 

2. Prezenta hotărîre se remite Comisiei juridice, numiri şi imunităţi a 

Parlamentului Republicii Moldova, conform solicitării. 

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

Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

 

Aprobat 

prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale  

          nr. 1603 din 24 decembrie 2012 

 

Avizul asupra proiectului de lege 

pentru modificarea art.181
1 

din Codul penal al Republicii Moldova 

 

Comisia Electorală Centrală a examinat proiectul de lege cu privire la modificarea 

art.181
1 

din Codul penal al Republicii Moldova, transmis pentru expunerea opiniei asupra 

acestuia, şi comunică următoarele obiecţii şi propuneri. 

1. Avînd în vedere crearea unor bunuri noi în legătură cu progresul tehnic şi 

posibilităţile imaginative şi tehnologiile electorale ale stafurilor electorale, considerăm că 

proiectul nu poate prevedea o listă exhaustivă a bunurilor pasibile de a fi puse în 

circulaţie (înmînate alegătorilor), astfel apriori lista nu poate cuprinde toate produsele 

care după natura lor se încadrează perfect în bunurile enumerate în proiectul în cauză.  

Spre exemplu, constatăm că în campaniile precedente alegătorilor le-au fost oferite 

obiecte ale căror valoare nu depăşea două unităţi convenţionale, dar care nu au fost 

incluse în lista celor admise spre distribuire, conform proiectului prezentat, cum ar fi: 

aromatizatoare pentru autovehicule, diversă birotică (creioane, carnete pentru note ş.a.), 

mărţişori, lanterne, seminţe în ambalaj electoral etc. 

Ca o soluţie, pentru neadmiterea unor restricţii neproporţionale, ar putea servi 

completarea acestei liste cu sintagma „et cetera”. Totodată, atît potrivit teoriei dreptului 

penal, cît şi în conformitate cu art.3 din Codul penal, tragerea la răspundere penală este 

posibilă numai în strictă conformitate cu legea penală, interpretarea extensivă 

defavorabilă fiind interzisă. 

 În vederea excluderii unor interpretări înguste, propunem a se introduce în 

redacţia actuală a art.181
1
 din Codul penal după sintagma „simbolul concurentului 

electoral şi/sau conţin un slogan electoral” cuvintele „semne distinctive ale concurentului 

electoral”.  

2. În ceea ce priveşte introducerea sancţiunii complementare de privare de dreptul 

de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, remarcăm următoarele. 

În conformitate cu art.65 alin.(1) din Codul penal „Privarea de dreptul de a ocupa 

anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate constă în interzicerea de a ocupa o 
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funcţie sau de a exercita o activitate de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul 

la săvîrşirea infracţiunii”. 

Astfel, oferirea cadourilor electorale este în esenţă o acţiune de agitaţie electorală, 

respectiv numai de această activitate, teoretic, poate fi privată persoana condamnată. 

Totodată, practic, efectuarea agitaţiei electorale nu reprezintă ca atare o activitate 

profesională, prin urmare ea nu poate fi pasibilă privării. În concluzie, introducerea 

acestei sancţiuni complementare nu-şi va atinge scopul dorit, - interzicerea ocupării 

funcţiilor elective, deoarece va fi imposibil de a fi aplicată.  

Ca o soluţie poate servi introducerea expresă a interzicerii de a candida la funcţii 

elective pe un termen de 5 ani, respectiv urmează a fi completat art.13 alin.(2) din Codul 

electoral în modul corespunzător. 

3. Introducerea bunurilor consumabile („băuturi, produse alimentare, produse din 

tutun”) ca excepţie pentru bunurile admise în circulaţia electorală, în opinia noastră, este 

una binevenită, deoarece fenomenul oferirii de cadouri electorale  a fost pe larg 

mediatizat, acesta fiind îngrijorător pentru societate, întrucît trezeşte semne de întrebare 

privind libera voinţă a alegătorilor şi în final privind rezultatele alegerilor care în 

condiţiile descrise reflectă parţial preferinţele alegătorilor. 

Referitor la înăsprirea sancţiunii de la 100-200 u.c. pînă la 200-500 u.c. şi privarea 

libertăţii de la 3 pînă la 5 ani obiecţii nu sînt.  

În acelaşi timp, considerăm necesar de a introduce sancţiuni diferenţiate pentru 

persoane fizice şi cele juridice, respectiv, urmează a fi determinaţi subiecţii infracţiunii, 

ori în varianta propusă nu este clară posibilitatea atragerii la răspundere penală a 

persoanelor juridice (spre exemplu, încadrarea juridică a faptelor de oferire a cadourilor 

electorale de către organizaţii de binefacere).  

4. Totodată, pornind de la faptul că în conformitate cu art.1 alin.(1), art.(8) şi 

art.14 alin.(1) din Codul penal, care stabilesc expres că infracţiunile sînt prevăzute numai 

de legea penală (Codul penal) şi avînd în vedere redacţia în care este expus art.71 din 

Codul electoral (răspunderea contravenţională), considerăm oportun de a expune art.70 

alin.(1) din Codul electoral în următoarea redacţie: „Se consideră infracţiuni şi sînt 

pasibile de răspundere penală faptele prevăzute la art.181–182 din Codul penal al 

Republicii Moldova”. 

5. În funcţie de varianta finală a modificărilor propuse spre aprobare, urmează a se 

ajusta prevederile de la art. 38 alin. (7) din Codul electoral cu cele finale ale art.181
1 

din 

Codul penal”. 

 

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

modificările aduse. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____9____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: aprobarea proiectului cu modificările propuse. 

 

Hotărîrea nr. 1603 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei.  

 

2. S-A AUDIAT: 

Raportorul Iurie Ciocan a prezentat proiectul de hotărîre „Pentru aprobarea avizului 

asupra proiectului de lege nr. 466 din 6 martie 2012 cu privire la completarea şi 
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modificarea Codului electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, înaintat cu titlu de 

iniţiativă legislativă de către deputatul în Parlament, Ana Guţu”: 

“În temeiul scrisorii nr. AG357 din 5 decembrie 2012, prin care se solicită 

Comisiei Electorale Centrale expunerea opiniei asupra proiectului de lege nr. 466 din 6 

martie 2012 cu privire la modificarea şi completarea Codului electoral nr. 1381-XIII din 

21 noiembrie 1997, înaintat cu titlu de iniţiativă legislativă de către deputatul în 

Parlament, Ana Guţu, şi în conformitate cu prevederile art.18 din Codul electoral nr. 

1381-XIII din 21 noiembrie 1997, art. 21 din Legea nr. 780-XV din  27 decembrie 2001 

privind actele legislative, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 

 

1. Se aprobă avizul asupra proiectului de lege nr. 466 din 6 martie 2012 pentru 

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

înaintat cu titlu de iniţiativă legislativă de către deputatul în Parlament, Ana Guţu, 

conform anexei. 

2. Prezenta hotărîre se remite deputatului în Parlament, Ana Guţu, conform 

solicitării. 

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

Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.  

Aprobat 

prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale  

nr.  ___  din 24 decembrie 2012 

 

Avizul asupra proiectului de lege  

nr. 466 din 6 martie 2012 cu privire la modificarea şi completarea Codului electoral 

nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, înaintat cu titlu de iniţiativă legislativă de 

către deputatul în Parlament, Ana Guţu 

 

În adresa Comisiei Electorale Centrale a fost transmis spre examinare proiectul de 

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

1997, înaintat cu titlu de iniţiativă legislativă de către deputatul în Parlament, Ana Guţu. 

Proiectul de lege propune introducerea metodei complementare de exercitare a 

dreptului de vot prin oferirea posibilităţii cetăţenilor Republicii Moldova, cu domiciliul 

sau reşedinţa în străinătate sau care se află temporar în afara graniţelor, să-şi exprime 

opţiunea de vot prin corespondenţă. 

În cadrul examinării proiectului de lege Comisia a constatat ambiguităţi în ceea ce 

priveşte aplicarea procedurilor electorale la exercitarea votului prin corespondenţă, pe 

care le expunem mai jos: 

1) Cu privire la competenţa organului electoral în partea ce ţine de verificarea şi 

numărarea buletinelor de vot transmise prin corespondenţă. 

În textul proiectului de lege se propune, ca buletinele de vot să fie expediate, prin 

intermediul serviciilor poştale, către Comisia Electorală Centrală. Însă, responsabilitatea 

de organizare a procedurii de votare şi numărare a buletinelor de vot revine birourilor 

electorale ale secţiilor de votare. Totodată, secţiile de votare constituite în străinătate 

aparţin circumscripţiei electorale Chişinău, iar activitatea lor este coordonată de Consiliul 

electoral de circumscripţie Chişinău; 

2) Art.46 alin.(6) din Codul electoral permite concurenţilor electorali să-şi retragă 

candidatura cu 7 zile pînă la ziua alegerilor. În acelaşi timp, în cazul votului prin 

corespondenţă, alegătorii îşi exercită opţiunea pînă în ziua alegerilor, astfel este necesar 

de a stabili expres la art. 57 alin.(1) din Codul electoral că voturile exprimate pentru 
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concurenţii retraşi vor fi declarate nevalabile, evitîndu-se astfel eventualele ambiguităţi. 

Sau, urmează a fi redus termenul în interiorul căruia candidaţii pot să-şi retragă 

candidatura; 

3) Acordarea posibilităţii de a vota prin corespondenţă alegătorilor care se află 

temporar peste hotarele Republicii Moldova va afecta siguranţa votării şi va spori riscul 

votului multiplu, pentru că majoritatea cetăţenilor care se află temporar în afara graniţelor 

Republicii Moldova nu se află la evidenţa consulară sau a autorităţilor publice ale statelor 

gazdă. Numărul acestei categorii este mult mai mare în raport cu numărul alegătorilor cu 

înregistrarea la domiciliu sau reşedinţă peste hotarele Republicii Moldova. În condiţiile 

existente, este dificilă contracararea votării multiple, întrucît majoritatea cetăţenilor 

Republicii Moldova aflaţi în străinătate votează în baza listelor suplimentare (spre ex., la 

alegerile parlamentare din 28.11.2010, în listele suplimentare au fost incluşi 62 412 de 

alegători, iar în listele electorale de bază – 8823 de alegători, aproximativ de 7 ori mai 

mulţi). Astfel, cetăţeanul Republicii Moldova fără înregistrare la domiciliu sau reşedinţă 

peste hotarele ţării poate solicita exercitarea votului prin corespondenţă, iar, ulterior, 

poate vota la oricare secţie de votare din afara ţării; 

4) Proiectul de lege nu stabileşte clar arealul de aplicare a votului prin 

corespondenţă: pe teritoriul Republicii Moldova sau în afara acesteia. Or, aplicabilitatea 

acesteia doar pentru cetăţenii aflaţi peste hotarele Republicii Moldova poate fi dedusă din 

norma propusă la art. 38
1
 din Codul electoral şi din nota informativă prezentată la proiect. 

În acelaşi timp, proiectul de lege nu reglementează expres aplicarea votului prin 

corespondenţă numai pentru alegerile parlamentare şi referendumurile republicane; 

5) Posibilitatea punerii în aplicare a procedurii numai după lansarea Registrului de 

stat al alegătorilor, pentru că doar acest sistem informaţional unic va permite atestarea 

faptului exercitării de către alegător a dreptului de vot; 

6) Proiectul de lege nu stabileşte termenul pentru tipărirea buletinului de vot în 

vederea asigurării votării prin corespondenţă. De regulă, buletinul de vot se aprobă cu o 

săptămînă înainte de ziua alegerilor (excepţie făcînd referendumul), pentru a reduce la 

minim numărul candidaţilor retraşi. În cazul votării prin corespondenţă, procedura de 

aprobare şi tipărire a buletinelor de vot urmează a fi revăzută în vederea asigurării 

acţiunilor ce ţin de transmiterea de către organele electorale a buletinelor de vot 

alegătorilor, iar aceştia din urmă să le completeze şi să le returneze, prin intermediul 

serviciului poştal, pînă la expirarea timpului rezervat votării sau o altă dată pînă la ziua 

alegerilor; 

7) Propunerea potrivit căreia recepţionarea plicurilor să fie sistată de organul 

electoral 5 zile mai tîrziu de la ziua alegerilor contravine timpului rezervat votării (ziua 

alegerilor, orele 07.00-21.00). Totodată, proiectul de lege nu propune soluţii referitor la 

plicurile care vor ajunge în afara timpului rezervat votării; 

8) Completarea art. 38
1
 cu un nou alineat, (4

1
), presupune existenţa unui registru 

de stat al alegătorilor care votează prin corespondenţă separat de Registrul de stat al 

alegătorilor din Republica Moldova care va fi pus în aplicare începînd cu anul 2015. 

Existenţa a două registre separate este inoportună şi nejustificată, or cel din urmă registru 

va îngloba întreaga informaţie despre alegători, fiind un sistem unic integrat de evidenţă a 

alegătorilor din Republica Moldova. 

 

În contextul celor expuse, remarcăm faptul că sfera de reglementare a proiectului 

de lege prezentat este una oportună şi benefică, însă proiectul necesită a fi revizuit în 

vederea garantării mecanismului de securizare în cazul implementării procedurii de vot 

prin corespondenţă, după cum urmează: 



11/58 

 

1) desemnarea organului electoral responsabil de organizarea, coordonarea şi 

desfăşurarea votului prin corespondenţă. 

În proiect se propune, ca organul responsabil să fie Comisia Electorală Centrală, 

care în calitatea sa de organ de stat constituit pentru realizarea politicii electorale, 

gestionează, însă nu organizează nemijlocit procedura de votare şi numărare a buletinelor 

de vot, această responsabilitate revenindu-i birourilor electorale ale secţiilor de votare. 

În acelaşi timp, secţiile de votare constituite în afara Republicii Moldova aparţin 

circumscripţiei electorale Chişinău. 

Prin urmare, Comisia propune, ca procedura de votare prin corespondenţă să se 

efectueze prin intermediul Comisiei Electorale Centrale, însă buletinele de vot completate 

să fie expediate pentru numărare şi totalizare Consiliului electoral de circumscripţie 

Chişinău. 

2) stabilirea datei alegerilor, termenele de constituire a circumscripţiilor şi 

organelor electorale. 

Recomandările în domeniu indică asupra faptului că desfăşurarea în bune condiţii 

a procesului votării prin corespondenţă trebuie racordată la estimarea timpului efectiv 

necesar pentru ca buletinele de vot să fie trimise alegătorilor şi apoi returnate şi procesate 

în timp util. În scopul asigurării acestor proceduri ar fi necesar un interval de timp de 

minim trei luni pentru desfăşurarea unui scrutin. 

Astfel, Comisia propune, ca autorul proiectului să ia în calcul posibilitatea 

modificării termenelor de stabilire a datei alegerilor parlamentare, referendumului 

republican, inclusiv alegerilor locale generale, pentru a nu crea un decalaj între durata 

perioadelor electorale pentru cele două tipuri de alegeri la nivel naţional, precum şi 

termenele de constituire a organelor electorale inferioare. 

3) identificarea alegătorilor care au dreptul să exercite votul prin corespondenţă. 

Autorul proiectului propune, ca votul prin corespondenţă să fie exercitat atît de 

către alegătorii care au domiciliu sau reşedinţă în străinătate, cît şi de cei care se află 

temporar peste hotarele Republicii Moldova, ceea ce poate afecta siguranţa exercitării 

votului prin corespondenţă şi spori riscul votului multiplu. 

Pentru minimalizarea riscului de votare multiplă şi siguranţa exercitării votului 

prin corespondenţă, Comisia propune, ca votul prin corespondenţă să fie exercitat de 

către cetăţenii Republicii Moldova cu drept de vot care au dreptul legal de şedere în afara 

ţării şi deţin acte de identitate ce atestă domiciliul sau reşedinţa în străinătate, întrucît 

aceştia se află la evidenţa atît a autorităţilor publice ale statelor unde s-au stabilit, cît şi a 

misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare ale Republicii Moldova din statele 

respective. Mai mult, atestarea domiciliului sau reşedinţei alegătorilor din străinătate va 

constitui un factor de siguranţă că buletinele de vot transmise vor ajunge la destinatari. 

4) procedura de depunere a cererii de înregistrare. 

Proiectul de lege nu conţine prevederi referitoare la depunerea unei cereri de 

înregistrare în vederea exercitării votului prin corespondenţă. 

Astfel, Comisia propune, ca cetăţenii Republicii Moldova cu drept de vot care îşi 

au stabilit legal domiciliul sau reşedinţa în străinătate şi doresc să voteze prin 

corespondenţă să adreseze, în prealabil, o cerere de înregistrare (scrisă, on-line) către 

Comisia Electorală Centrală, care va fi responsabilă de expedierea plicurilor, Consiliului 

electoral de circumscripţie Chişinău revenindu-i atribuţia de recepţionare a acestora. 

Cererea urmează să conţină exprimarea acordului de a vota prin corespondenţă şi de 

radiere din lista electorală de bază. Această procedură se impune în vederea asigurării 

evidenţei alegătorilor care îşi exprimă opţiunea de a vota prin corespondenţă, precum şi 

estimării numărului necesar de buletine de vot.  
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5) tipărirea buletinelor de vot. 

Proiectul de lege nu conţine prevederi referitoare la tipărirea buletinelor de vot. 

Prin urmare, Comisia propune, ca pentru asigurarea votării prin corespondenţă buletinele 

de vot să fie tipărite cu 40 de zile înainte de ziua alegerilor sau ziua referendumului 

republican. Ţinem să subliniem şi faptul că organele electorale trebuie să fie acelea care 

să suporte cheltuielile legate de transmiterea şi retransmiterea buletinelor. 

6) modificarea termenelor de desemnare, înregistrare şi retragere a candidaţilor 

în alegeri.  

Asigurarea votării prin corespondenţă determină modificarea termenelor de 

desemnare, înregistrare şi retragere a candidaţilor. Astfel, Comisia propune, ca termenele 

de desemnare, înregistrare şi retragere a candidaţilor să se modifice în cazul alegerilor 

parlamentare. În acelaşi timp, pentru a nu crea un decalaj pentru cele două tipuri de 

alegeri la nivel naţional, Comisia propune modificarea termenelor de desemnare, 

înregistrare şi retragere a candidaţilor şi în cazul alegerilor locale generale. Ca o soluţie ar 

fi extinderea termenului de înregistrare a candidaţilor pînă la 45 de zile înainte de ziua 

alegerilor. 

7) stabilirea documentelor necesare pentru exercitarea votului prin 

corespondenţă. 

Avînd în vedere că unele dintre documentele necesare pentru exercitarea votului 

prin corespondenţă (atestatul personalizat ce conţine semnul distinctiv sub formă de cod 

de bare, copia buletinului de identitate sau a paşaportului) indicate în proiectul de lege 

pot compromite secretul votului, Comisia propune următoarea listă a documentelor: 
- buletinul de vot; 

- atestatul pentru exercitarea prin corespondenţă a dreptului de vot; 

- un autocolant cu menţiunea „Votat” care va fi aplicat pe buletinul de vot în 

interiorul cercului unui singur patrulater; 

- un plic interior (fără nici o inscripţie) în care va fi introdus buletinul de vot; 

- instrucţiunea cu privire la procedura exprimării votului prin corespondenţă; 

- un plic exterior pentru returnarea corespondenţei la Consiliul electoral de 

circumscripţie Chişinău, care va avea imprimată, ca adresă a destinatarului, adresa 

Consiliului electoral de circumscripţie Chişinău; 

- un plic exterior pentru transmiterea corespondenţei către cetăţenii Republicii 

Moldova înregistraţi, care va avea imprimată, ca adresă a destinatarului, adresa 

acestora. 

8) procedura de exprimare a votului prin corespondenţă. 

În proiectul de lege se prevede că alegătorul care votează prin corespondenţă îşi 

exprimă opţiunea de vot prin bifarea interiorului cercului unui singur patrulater din 

buletinul de vot. Potrivit prevederilor Codului electoral, în interiorul cercului unui singur 

patrulater din buletinul de vot alegătorul aplică ştampila cu inscripţia „Votat”. Prin 

urmare, Comisia propune, ca exprimarea votului prin corespondenţă să se realizeze prin 

aplicarea autocolantului cu menţiunea „Votat” în interiorul cercului unui singur patrulater 

din buletinul de vot. Totodată, este necesar de a stabili un termen limită pentru 

recepţionarea plicurilor cu buletinele de vot, şi anume ora 21.00 a zilei votării. 

9) procedura de numărare şi totalizare a rezultatelor votării prin corespondenţă. 

Proiectul înaintat nu descrie procedura de numărare a voturilor prin corespondenţă, 

procedură esenţială pentru generalizarea şi validarea rezultatelor votării. Este necesar de 

a reglementa modul în care organele electorale vor număra aceste buletine de vot (separat 

sau împreună cu restul buletinelor completate), în ce condiţii se vor declara nevalabile 

buletinele de vot şi cum va fi întocmit procesul-verbal privind rezultatele numărării 
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voturilor (veridicitatea datelor reflectate în procesul-verbal influenţează rezultatele 

votării). Astfel, urmează a fi revăzute normele legislaţiei electorale cu privire la 

descrierea procedurii de numărare şi totalizare a voturilor, precum şi datele reflectate în 

procesul-verbal privind rezultatele numărării voturilor. În acelaşi timp, procedura de 

numărare şi totalizare a rezultatelor votării presupune din partea organelor electorale 

realizarea unor acţiuni suplimentare, ceea ce determină extinderea termenului de 

totalizare a rezultatelor votării pentru circumscripţia electorală Chişinău şi, implicit, 

pentru totalizarea rezultatelor votării pe ţară”. 

 

Raportorul I. Ciocan a menţionat  că, deşi ideea de a extinde posibilităţile de votare 

pentru persoanele aflate în străinătate este una ce trebuie avută în vedere, proiectul de 

lege propus spre avizare nu se încadrează în normele legale existente în vigoare sub 

diverse aspecte şi anume aceste considerente au fost formulate de  Direcţia juridică. 

 

În cadrul discuţiilor şi înaintării propunerilor la proiectul prezentat AU LUAT 

CUVÎNTUL: 

V. Moţarschi – a menţionat că proiectul este bine argumentat şi structurat, dar are obiecţii 

faţă de sintagma „oportună şi benefică” ce se referă la sfera de reglementare a proiectului 

de lege prezentat şi a propus excluderea din aviz a sintagmei respective, argumentînde-şi 

propunerea prin faptul că nu este de competenţa CEC să aprecieze cum este sfera de 

reglementare, deoarece acest lucru ţine de voinţa politică a Parlamentului. 

Raportorul I. Ciocan – a subliniat că anume sfera de reglementare este importantă şi 

actuală, nu e vorba de proiect, pentru că el necesită îmbunătăţire substanţială. 

Şt. Urîtu – consideră că proiectul atinge o sferă importantă şi actuală, a propus amînarea 

examinării proiectului de aviz, pentru că îl consideră incoerent, expus ambiguu, deoarece 

la începutul avizului se vorbeşte despre interzicerea scoaterii buletinului de vot, dar în a 

doua parte chiar se propune acest lucru. De asemenea, într-o parte se vorbeşte despre 

bifare, în alta despre ştampilare care va rămîne ca procedură, în aviz se propune utilizarea 

unui autocolant de securizare şi în acest context a propus să se renunţe la ştampile din 

cauza costurilor înalte şi faptului că sunt vechi şi inutilizabile din această cauză. Ar fi mai 

bine să se bifeze şi într-un caz şi în altul şi de fapt să se vorbească de votul anticipat, şi nu 

de votul prin corespondenţă, ceea ce, desigur, presupune un alt proiect de act legislativ. A 

propus restructurarea avizului, încît să nu fie construit din 2 părţi, avizul trebuie sau să 

constate toate îngrijorările, sau să expună îngrijorările şi soluţiile posibile. 

V. Moţarschi – s-a interesat dacă asupra acestui proiect de lege raportorul a mai dat vreun 

aviz şi ce fel de aviz a fost (favorabil sau negativ). 

Raportorul I. Ciocan – a răspuns că avizul dat anterior era elaborat în aceeaşi cheie, 

considerînd că este o normă care necesită a fi dezvoltată, dar care nu poate fi luată în 

considerare în condiţiile actuale, pentru că nu dă soluţii de rezolvare a problemei. A 

remarcat, de asemenea, că prima parte a avizului se referă la proiectul propriu-zis, iar a 

doua parte abordează problema în principiu. Forma acestui proiect de lege nu poate fi 

acceptată. 

E. Răducan – a propus amînarea examinării proiectului, pentru ca să fie luată în 

considerare şi opinia membrilor CEC. 

 

Preşedintele de şedinţă a supus votului propunerea dlor Şt. Urîtu şi E. Răducan de 

amînare a examinării proiectului de aviz pentru o perioadă nedeterminată.   

 

REZULTATUL VOTĂRII: 
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Pentru  ____1____,  Contra ____4_____, S-au abţinut ___4_____. 

Propunerea de amînare a examinării nu a întrunit numărul necesar de voturi. 

 

Raportorul a propus aprobarea textului final al avizului cu unele ajustări: 

  

“În temeiul scrisorii nr. AG357 din 5 decembrie 2012, prin care se solicită 

Comisiei Electorale Centrale expunerea opiniei asupra proiectului de lege nr. 466 din 6 

martie 2012 cu privire la modificarea şi completarea Codului electoral nr. 1381-XIII din 

21 noiembrie 1997, înaintat cu titlu de iniţiativă legislativă de către deputatul în 

Parlament, Ana Guţu, şi în conformitate cu prevederile art.18 din Codul electoral nr. 

1381-XIII din 21 noiembrie 1997, art. 21 din Legea nr. 780-XV din 27 decembrie 2001 

privind actele legislative, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 

1. Se aprobă avizul asupra proiectului de lege nr. 466 din 6 martie 2012 cu privire 

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

înaintat cu titlu de iniţiativă legislativă de către deputatul în Parlament, Ana Guţu, 

conform anexei. 

2. Prezenta hotărîre se remite deputatului în Parlament, Ana Guţu, conform 

solicitării. 

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

Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.  

 

Aprobat 

prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale  

          nr. 1604 din 24 decembrie 2012 

 

Avizul asupra proiectului de lege  

nr. 466 din 6 martie 2012 cu privire la modificarea şi completarea Codului electoral 

nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, înaintat cu titlu de iniţiativă legislativă de 

către deputatul în Parlament, Ana Guţu 

 

În adresa Comisiei Electorale Centrale a fost transmis spre examinare proiectul de 

lege nr. 466 din 6 martie 2012 cu privire la modificarea şi completarea Codului electoral 

nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, înaintat cu titlu de iniţiativă legislativă de către 

deputatul în Parlament, Ana Guţu. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare introducerea metodei alternative de 

exercitare a dreptului de vot – oferirea cetăţenilor Republicii Moldova cu domiciliu sau 

reşedinţă în străinătate sau care se află temporar în afara graniţelor a posibilităţii de a-şi 

exprima opţiunea electorală prin corespondenţă. 

În urma examinării proiectului de lege, Comisia Electorală Centrală constată că 

acesta conţine  ambiguităţi în ceea ce priveşte instituirea şi aplicarea procedurilor 

electorale speciale pentru exercitarea votului prin corespondenţă. Astfel, proiectul supus 

avizării ridică un şir de probleme care sînt în măsură să pună în dificultate Comisia la 

aplicarea viitoarei legi, şi anume: 

1) Cu privire la competenţa organului electoral în partea ce ţine de verificarea şi 

numărarea buletinelor de vot transmise prin corespondenţă. 

În textul proiectului se propune ca buletinele de vot să fie expediate, prin 

intermediul serviciilor poştale, către Comisia Electorală Centrală. Însă, în conformitate cu 

prevederile art. 30, art. 52-53, art. 55-56, art.58 ale Codului electoral, responsabilitatea de 

organizare a procedurii de votare şi numărare a buletinelor de vot revine birourilor 
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electorale ale secţiilor de votare. Totodată, este de menţionat că secţiile de votare 

constituite în străinătate aparţin circumscripţiei electorale Chişinău, iar activitatea 

birourilor electorale ale acestora  este coordonată de Consiliul electoral de circumscripţie 

Chişinău; 

2) Art.46 alin.(6) din Codul electoral oferă oricărui concurent electoral dreptul de 

a-şi retrage candidatura, cel tîrziu cu 7 zile pînă la ziua alegerilor. În acelaşi timp, în 

cazul votului prin corespondenţă, alegătorii îşi exercită opţiunea pînă în ziua alegerilor, 

astfel este necesar de a stabili expres că voturile exprimate pentru concurenţii retraşi vor 

fi declarate nevalabile, fiind revăzute în acest sens şi prevederile art. 57 alin. (1) din 

Codul electoral. O altă măsură ar putea fi reducerea termenului în interiorul căruia 

candidaţii pot să-şi retragă candidatura; 

3) Acordarea posibilităţii alegătorilor care se află temporar peste hotarele 

Republicii Moldova de a vota prin corespondenţă este în măsură să afecteze siguranţa 

votului şi să sporească riscul votului multiplu, în condiţiile în care majoritatea cetăţenilor 

care se află temporar în afara graniţelor Republicii Moldova nu sînt luaţi la evidenţa 

consulară sau a autorităţilor publice ale statelor gazdă. Numărul cetăţenilor din această 

categorie este mult mai mare decît numărul alegătorilor cu înregistrarea la domiciliu sau 

reşedinţa peste hotarele Republicii Moldova. În această situaţie, este dificilă 

contracararea votării multiple, întrucît majoritatea cetăţenilor moldoveni aflaţi în 

străinătate votează în baza listelor suplimentare (spre ex., la alegerile parlamentare din 

28.11.2010, în listele electorale de bază au fost incluşi 8823 alegători, aproximativ de 7 

ori mai puţini decît cei incluşi în listele electorale suplimentare – 62 412 alegători). Or, 

cetăţeanul Republicii Moldova fără înregistrare la domiciliu sau la reşedinţă peste 

hotarele ţării poate solicita exercitarea votului prin corespondenţă, iar, ulterior, poate vota 

la oricare secţie de votare din afara ţării; 

4) Proiectul de lege nu stabileşte în mod expres sfera de aplicare a votului prin 

corespondenţă: pe teritoriul Republicii Moldova sau din afara acesteia. Or, aplicabilitatea 

acestei prevederi doar pentru cetăţenii aflaţi peste hotarele Republicii Moldova poate fi 

dedusă din norma propusă la art. 38
1
 din Codul electoral şi din nota informativă ce 

însoţeşte proiectul. În acelaşi timp, proiectul de lege nu reglementează în mod explicit 

aplicarea votului prin corespondenţă numai pentru alegerile parlamentare şi 

referendumurile republicane; 

5) Punerea în aplicare a procedurii de vot prin corespondenţă înainte de 

implementarea Registrului de stat al alegătorilor este dificilă, întrucît acest sistem 

informaţional va permite atestarea faptului exercitării de către alegător a dreptului de vot 

şi, respectiv, este unicul instrument de prevenire a votului multiplu; 

6) Proiectul de lege nu stabileşte termenul pentru tipărirea buletinelor de vot în 

vederea asigurării unui cadru temporal adecvat votării prin corespondenţă. De regulă, 

textul buletinului de vot se aprobă cu o săptămînă înainte de ziua alegerilor, pentru a 

reduce la minim posibilele riscuri legate de  retragerea din cursă a vreunui concurent 

electoral după ce buletinele de vot vor fi tipărite. În cazul implementării votului prin 

corespondenţă, urmează a fi revăzută procedura de aprobare şi tipărire a buletinelor de 

vot, în vederea asigurării, în timp util, a acţiunilor ce ţin de transmiterea de către organele 

electorale a buletinelor de vot alegătorilor, iar aceştia din urmă să le completeze şi să le 

returneze, prin intermediul serviciului poştal, pînă la expirarea timpului rezervat votării 

sau o altă dată pînă la ziua alegerilor; 

7) Dispoziţia legală, propusă în proiect, potrivit căreia recepţionarea plicurilor va 

fi sistată de organul electoral abia peste 5 zile după ziua alegerilor, contravine, 
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conceptual, timpului rezervat votării (ziua alegerilor, orele 07.00-21.00) şi este în măsură 

să împiedice procedurile de totalizare a rezultatelor votării;  

8) Completarea art. 38
1
 cu un nou alineat, (4

1
), presupune existenţa unui registru 

de stat al alegătorilor care votează prin corespondenţă separat de Registrul de stat al 

alegătorilor din Republica Moldova care va fi pus în aplicare începînd cu anul 2015. 

Considerăm că existenţa a două registre separate este inoportună şi nejustificată, această 

iniţiativă contravenind concepţiei Sistemului Informaţional Automatizat de Stat 

”Alegeri”, aprobată prin Legea nr.101 din 15.05.2008. Or, Registrul de stat al alegătorilor 

este un sistem unic integrat de evidenţă a alegătorilor din Republica Moldova. 

 

În contextul celor expuse, Comisia Electorală Centrală menţionează că, deşi 

obiectul de reglementare a proiectului de lege prezentat constă în instituirea unor 

instrumente legale suplimentare de asigurare a condiţiilor de exercitare a dreptului de vot 

pentru o categorie de cetăţeni ai Republicii Moldova, acesta necesită a fi ajustat în 

vederea garantării mecanismelor de securizare a votului, în cazul implementării 

procedurii de vot prin corespondenţă, după cum urmează: 

1) desemnarea organului electoral responsabil de organizarea, coordonarea şi 

desfăşurarea votului prin corespondenţă. 

În proiect se propune ca organul responsabil să fie Comisia Electorală Centrală, 

care în calitatea sa de organ de stat constituit pentru realizarea politicii electorale, 

gestionează, însă nu organizează nemijlocit procedura de votare şi numărare a buletinelor 

de vot, această responsabilitate revenindu-i birourilor electorale ale secţiilor de votare. 

În acelaşi timp, secţiile de votare constituite în afara Republicii Moldova aparţin 

circumscripţiei electorale municipale Chişinău. 

Prin urmare,  propunem ca procedura de votare prin corespondenţă să se efectueze 

prin intermediul Comisiei Electorale Centrale, însă buletinele de vot completate să fie 

expediate pentru numărare şi totalizare Consiliului electoral de circumscripţie Chişinău. 

 

2) stabilirea datei alegerilor, termenele de constituire a circumscripţiilor şi 

organelor electorale. 

Recomandările în domeniu indică asupra faptului că desfăşurarea în bune condiţii 

a procesului votării prin corespondenţă trebuie racordată la estimarea timpului efectiv 

necesar pentru ca buletinele de vot să fie trimise alegătorilor şi apoi returnate şi procesate 

în timp util. În scopul asigurării acestor proceduri ar fi necesar un interval de timp de 

minim trei luni pentru desfăşurarea unui scrutin. 

Astfel,  propunem ca autorul proiectului să ia în calcul posibilitatea modificării 

termenelor de stabilire a datei alegerilor parlamentare, referendumului republican, 

inclusiv a alegerilor locale generale, pentru a nu crea un decalaj între durata perioadelor 

electorale în cazul celor două tipuri de alegeri la nivel naţional, şi termenele de 

constituire a organelor electorale inferioare. 

3) identificarea alegătorilor care au dreptul să exercite votul prin corespondenţă. 

Autorul proiectului propune ca votul prin corespondenţă să fie exercitat atît de 

către alegătorii care au domiciliu sau reşedinţa în străinătate, cît şi de cei care se află 

temporar peste hotarele Republicii Moldova, ceea ce poate afecta siguranţa exercitării 

votului prin corespondenţă şi spori riscul votului multiplu. 

Pentru minimalizarea riscului de votare multiplă şi siguranţa exercitării votului 

prin corespondenţă, propunem ca acesta să fie exercitat de către cetăţenii Republicii 

Moldova cu drept de vot care au dreptul legal de şedere în afara ţării şi deţin acte de 

identitate ce atestă domiciliul sau reşedinţa în străinătate, întrucît aceşti alegători se află 
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la evidenţa atît a autorităţilor publice ale statelor unde s-au stabilit, cît şi a misiunilor 

diplomatice sau oficiilor consulare ale Republicii Moldova din statele respective. Mai 

mult, atestarea domiciliului sau reşedinţei alegătorilor din străinătate va constitui un 

factor de siguranţă că buletinele de vot transmise vor ajunge la destinatari. 

4) procedura de depunere a cererii de înregistrare. 

Proiectul de lege nu conţine prevederi ce ţin de depunerea unei cereri de 

înregistrare în vederea exercitării votului prin corespondenţă. 

Astfel, propunem ca cetăţenii Republicii Moldova cu drept de vot, care îşi au 

stabilit legal domiciliul sau reşedinţa în străinătate şi doresc să voteze prin corespondenţă, 

să adreseze, în prealabil, o cerere de înregistrare (scrisă, on-line) către Comisia Electorală 

Centrală, care va fi responsabilă de expedierea plicurilor, Consiliului electoral de 

circumscripţie Chişinău revenindu-i atribuţia de recepţionare a acestora. Cererea urmează 

să conţină exprimarea acordului de a vota prin corespondenţă şi de radiere din lista 

electorală de bază. Această procedură se impune în vederea asigurării evidenţei 

alegătorilor care îşi exprimă opţiunea de a vota prin corespondenţă, precum şi estimării 

numărului necesar de buletine de vot.  

5) tipărirea buletinelor de vot. 

Proiectul de lege nu conţine prevederi referitoare la tipărirea buletinelor de vot. 

Prin urmare, se propune ca pentru asigurarea votării prin corespondenţă buletinele de vot 

să fie tipărite cu 40 de zile înainte de ziua alegerilor sau ziua referendumului republican. 

Ţinem să subliniem şi faptul că organele electorale trebuie să fie acelea care să suporte 

cheltuielile legate de transmiterea şi retransmiterea buletinelor.  

6) modificarea termenelor de desemnare, înregistrare şi retragere a candidaţilor 

în alegeri.  

Asigurarea votării prin corespondenţă determină modificarea termenelor de 

desemnare, înregistrare şi retragere a candidaţilor. Astfel, se propune ca termenele de 

desemnare, înregistrare şi retragere a candidaţilor să se modifice în cazul alegerilor 

parlamentare. În acelaşi timp, pentru a nu crea un decalaj pentru cele două tipuri de 

alegeri la nivel naţional, se propune modificarea termenelor de desemnare, înregistrare şi 

retragere a candidaţilor şi în cazul alegerilor locale generale. Una dintre soluţiile este 

extinderea termenului de înregistrare a candidaţilor pînă la 45 de zile înainte de ziua 

alegerilor. 

7) stabilirea documentelor necesare pentru exercitarea votului prin 

corespondenţă. 

Avînd în vedere că unele dintre documente necesare pentru exercitarea votului 

prin corespondenţă (atestatul personalizat ce conţine semnul distinctiv sub formă de cod 

de bare, copia buletinului de identitate sau a paşaportului) indicate în proiectul de lege 

pot compromite secretul votului, se propune următoarea listă a documentelor: 
- buletinul de vot; 

- atestatul pentru exercitarea prin corespondenţă a dreptului de vot; 

- un autocolant cu menţiunea „Votat” care va fi aplicat pe buletinul de vot în 

interiorul cercului unui singur patrulater; 

- un plic interior (fără nici o inscripţie) în care va fi introdus buletinul de vot; 

- instrucţiunea cu privire la procedura exprimării votului prin corespondenţă; 

- un plic exterior pentru returnarea corespondenţei la Consiliul electoral de 

circumscripţie Chişinău, care va avea imprimată, ca adresă a destinatarului, adresa 

Consiliului electoral de circumscripţie Chişinău; 
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- un plic exterior pentru transmiterea corespondenţei la cetăţenii Republicii 

Moldova înregistraţi, care va avea imprimată, ca adresă a destinatarului, adresa 

acestora. 

8) procedura de exprimare a votului prin corespondenţă. 

În proiectul de lege se prevede că alegătorul care votează prin corespondenţă îşi 

exprimă opţiunea de vot prin bifarea interiorului cercului unui singur patrulater din 

buletinul de vot. Potrivit prevederilor Codului electoral, în interiorul cercului unui singur 

patrulater din buletinul de vot alegătorul aplică ştampila cu inscripţia „Votat”. Prin 

urmare, se propune ca exprimarea votului prin corespondenţă să se realizeze prin 

aplicarea autocolantului cu menţiunea „Votat” în interiorul cercului unui singur patrulater 

din buletinul de vot. Totodată, este necesar de a stabili un termen limită pentru 

recepţionarea plicurilor cu buletine de vot şi anume ora 21.00 a zilei votării. 

9) procedura de numărare şi totalizare a rezultatelor votării prin corespondenţă. 

Proiectul înaintat nu descrie procedura de numărare a voturilor prin corespondenţă, 

procedură esenţială pentru generalizarea şi validarea rezultatelor votării. Este necesar de 

a reglementa modul în care organele electorale vor număra aceste buletine de vot (separat 

sau împreună cu restul buletinelor exprimate), în ce condiţii se vor declara nevalabile 

buletinele de vot şi cum vor întocmi ele procesul-verbal privind rezultatele numărării 

voturilor (veridicitatea datelor reflectate în procesul-verbal influenţează rezultatele 

votării). Astfel, urmează a fi revăzute normele legislaţiei electorale cu privire la 

descrierea procedurii de numărare şi totalizare a voturilor, precum şi datelor reflectate în 

procesul-verbal privind rezultatele numărării voturilor. În acelaşi timp, procedura de 

numărare şi totalizare a rezultatelor votării presupune realizarea de către organele 

electorale a unor acţiuni suplimentare, ceea ce determină extinderea termenului de 

totalizare a rezultatelor votării pentru circumscripţia electorală Chişinău şi, implicit, 

pentru totalizarea rezultatelor votării pe ţară”.   

 

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

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____7____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___2_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1604 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei.  

 

Dl E. Răducan a ieşit din sala de şedinţe (membri prezenţi – 8). 

 

3. S-A AUDIAT: 

Raportorul Andrei Volentir a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Privind 

aprobarea avizului asupra proiectului de lege nr. 2461 din 8 noiembrie 2011 pentru 

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

“Ca urmare a înaintării demersului nr. AG 358 din 5 decembrie 2012, de către 

deputatul în Parlamentul Republicii Moldova, Ana Guţu, prin care se solicită Comisiei 

Electorale Centrale examinarea şi avizarea proiectului de lege nr. 2461 din 8 noiembrie 

2011 pentru modificarea şi completarea Codului electoral, şi în conformitate cu 

prevederile art.18 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, art. 21 din 

Legea nr. 780-XV din 27 decembrie 2001 privind actele legislative, Comisia Electorală 

Centrală h o t ă r ă ş t e: 
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 1. Se aprobă avizul asupra proiectului de lege nr. 2461 din 8 noiembrie 2011 

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

1997, conform anexei. 

2. Prezenta hotărîre se remite Parlamentului Republicii Moldova, conform 

solicitării. 

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

Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

 

Aprobat 

prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale  

          nr.____ din   24  decembrie 2012 

 

Avizul asupra proiectului de lege 

 nr. 2461 din 8 noiembrie 2011 pentru modificarea şi completarea 

Codului electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 

 

 Comisia Electorală Centrală a examinat proiectul de lege nr. 2461 din 8 

noiembrie 2011 pentru  modificarea şi completarea Codului electoral, înaintat cu titlu de 

iniţiativă de un grup de deputaţi în Parlamentul Republicii Moldova şi, în limita 

competenţei sale, expune următoarele. 

Cu referire la Art. I al proiectului de lege – potrivit autorilor scopul completării 

art. 8 al Codului electoral, prin extinderea perioadei de efectuare a votării, constă în 

asigurarea realizării dreptului de vot de către un număr mai mare de alegători, şi anume 

de către cetăţenii Republicii Moldova aflaţi în străinătate. În legătură cu aceasta, este de 

precizat că odată cu modificarea perioadei de timp destinată votării este imperioasă 

ajustarea mai multor proceduri electorale aferente votării la noile condiţii de efectuare a 

acesteia, în special în ceea ce priveşte:  securizarea votării, care presupune păstrarea şi 

asigurarea integrităţii pe parcursul a 2 zile a buletinelor de vot utilizate, precum şi a celor 

neutilizate; asigurarea confidenţialităţii informaţiei din listele electorale cu privire la 

participarea alegătorilor la votare; ajustarea termenelor de prezentare a raporturilor 

financiare; revizuirea normei privind interdicţia efectuării agitaţiei electorale în ziua 

alegerilor şi cea precedentă alegerilor.  

În afară de aceasta, este necesară estimarea şi acoperirea cheltuielilor bugetare 

suplimentare legate de:  

- salarizarea membrilor şi funcţionarilor din cadrul organelor electorale:  

prelungirea perioadei de degrevare sau convocare, achitarea recompensei persoanelor 

nedegrevate pentru încă o zi de activitate (în condiţiile art. 32 alin. (4) din Codul 

electoral);  

- procurarea bunurilor şi serviciilor;  

- servicii de transport;  

- antrenarea suplimentară a responsabililor autorităţilor publice cu care 

conlucrează Comisia în procesul de organizare a alegerilor (MAI - paza secţiilor de 

votare şi a materialelor electorale, Ministerul Economiei - alimentarea fără întrerupere cu 

energie electrică, MAEIE - asigurarea personalului necesar şi acordarea asistenţei 

logistice în procesul de constituire şi funcţionare a organelor electorale din străinătate; 

APL – asigurarea tehnico-materială a localurilor secţiilor de votare etc.)   

În această ordine de idei, considerăm că efectuarea votării într-o singură zi este o 

soluţie legislativă rezonabilă în raport cu densitatea populaţiei cu drept de vot din ţara 

noastră.   
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În aceste condiţii, considerăm că există suficient potenţial pentru valorificarea 

altor proceduri electorale menite să sporească rata de participare a alegătorilor, cum ar fi 

soluţia oferită de norma introdusă recent în art. 53 alin. (6)  al Codului electoral, potrivit 

căreia „Biroul  electoral decide asupra prelungirii, cu cel mult 2 ore, a termenului 

votării pentru a le permite alegătorilor, care stau în rînd la secţia de votare respectivă, 

să-şi realizeze drepturile, informînd despre prelungire consiliul electoral de 

circumscripţie şi Comisia Electorală  Centrală”. Codul electoral mai prevede, de 

asemenea, pentru cetăţenii Republicii Moldova aflaţi în afara hotarelor ţării dreptul la 

înregistrarea prealabilă,  care are ca scop stabilirea numărului estimativ al alegătorilor 

care pot vota în străinătate şi a buletinelor de vot ce necesită a fi tipărite şi distribuite în 

acest scop. Procedura înregistrării prealabile este stabilită de Regulamentul privind 

înregistrarea prealabilă a cetăţenilor Republicii Moldova aflaţi în străinătate, aprobat prin 

hotărîrea Comisiei nr. 3354 din 20 iulie 2010, cu modificările ulterioare. 

Avînd în vedere interesul autorilor iniţiativei legislative de a facilita participarea la 

votare a cetăţenilor moldoveni aflaţi peste hotarele ţării, menţionăm, totodată, o altă 

soluţie legislativă în vigoare – deschiderea secţiilor de votare suplimentare, în afara 

misiunilor diplomatice, în condiţiile art. 29
1
 alin. (3) din Codul electoral, care este în 

măsură să satisfacă doleanţele de participare a grupurilor compacte de cetăţeni din 

diasporă.  

         Cît priveşte Art. II din proiect, potrivit căruia articolul 53 al Codului electoral se va 

modifica, Comisia Electorală Centrală califică această iniţiativă ca fiind necesară şi 

oportună. Excluderea paşapoartelor de tip ex-sovietic din categoria actelor de identitate în 

baza cărora se efectuează votarea, în opinia Comisiei, va asigura o uniformizare a 

acestora, ţinîndu-se cont, totodată, de necesitatea facilitării procedurilor de întocmire, 

administrare şi actualizare a listelor electorale. În acelaşi timp, Comisia relevă faptul că 

Registrul de stat al alegătorilor, care urmeaza a fi implementat pînă în anul 2015, depinde 

de datele oferite de Registrul de stat al populaţiei.  

Avînd în vedere că în condiţiile pct. 1 al Hotărîrii Guvernului  nr. 844 din 18 

decembrie 2009 cu privire la asigurarea tuturor cetăţenilor Republicii Moldova cu 

buletine de identitate, cetăţenilor Republicii Moldova li se eliberează buletine de 

identitate în mod gratuit la prima documentare, Comisia Electorală Centrală constată că 

amendamentul la art. 53 al Codului electoral în redacţia propusă de autorii proiectului nu 

va afecta în vreun fel drepturile electorale ale cetăţenilor, inclusiv în ceea ce priveşte 

participarea acestora la scrutine.”. 

 

Preşedintele de şedinţă a oferit cuvîntul pentru a pune întrebări raportorului. 

AU LUAT CUVÎNTUL: 

V. Moţarschi – a întrebat ce înţelege raportorul prin sintagma ”uniformizarea actelor de 

identitate” şi în ce mod excluderea paşapoartelor sovietice va duce la uniformizarea 

actelor de identitate. În prezent se admite votarea în baza actelor care nu sunt uniforme, 

cum ar fi buletinul de identitate provizoriu, legitimaţia de marinar etc. 

Raportorul A. Volentir – a răspuns că celelalte acte care se propune a rămîne în vigoare 

sînt mecanolizibile, iar paşaportul ex-sovietic – nu. Se propune prin proiect să rămînă în 

vigoare actele de identitate naţionale mecanolizibile.  

V. Moţarschi – a menţionat că din textul avizului reiese că admiterea la votare a 

alegătorilor cu paşapoarte sovietice de modelul anului 1974 ar pune în dificultate 

implementarea Registrului de stat al alegătorilor, or acesta, după cum se afirmă în aviz, 

depinde de Registrul de Stat al Populaţiei. Din aviz rezultă că cetăţenii care deţin 

paşapoarte de tip ex-sovietic nu sînt luaţi la evidenţă de Registrul de Stat al Populaţiei.  
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Raportorul A. Volentir – a relevat că, în primul rînd, Registrul de stat al alegătorilor nu 

depinde în exclusivitate de datele oferite Registrul de Stat al Populaţiei şi, în al doilea 

rînd, nu toate paşapoartele sovietice conţin codul numeric personal. Pentru a introduce 

datele alegătorilor în Registrul de stat al alegătorilor este nevoie de textul actului scris cu 

grafie latină. 

I. Ciocan – a intervenit, spunînd că proiectul ţine de voinţa politică a unor deputaţi în 

Parlament privind excluderea paşapoartelor de tip ex-sovietic, acestea fiind considerate 

nespecifice Republicii Moldova ca stat independent şi suveran. Proiectul este, în opinia 

sa, de asemenea, benefic şi necesar. 

 

Dl E. Răducan a revenit (membri prezenţi – 9). 

 

A. Simionov – a propus să nu se facă referire în aviz la cele două aspecte: Registrul de 

stat al alegătorilor şi HG nr. 844/2009, pentru că nu sînt relevante. RSA operează cu 

IDNP (conform art. 38 (3) CE), participarea la votare cu paşapoarte de tip sovietic nu va 

influenţa modul de gestionare a RSA, iar HG ar putea fi oricînd modificată (sau abrogată) 

în sensul constrîngerii drepturilor electorale, prin faptul că cetăţenii pot fi lipsiţi de 

dreptul de a li se elibera gratuit acte de identitate la prima documentare. În ceea ce 

priveşte dreptul de a alege, nu trebuie să abordăm problema prin prisma oportunităţii 

politice. Dacă va fi pusă în aplicare legea propusă, cetăţenii din stînga Nistrului ce deţin 

paşapoarte de tip sovietic ar putea fi excluşi din procesul de votare. A propus să se 

introducă în aviz ideea despre asigurarea drepturilor de vot ale cetăţenilor domiciliaţi în 

stînga Nistrului. 

Şt. Urîtu – s-a interesat cine a înaintat proiectul.  

Raportorul A.Volentir – autorul proiectului este Ana Guţu, iar proiectul a fost înaintat de 

un grup de deputaţi (Ana Guţu, Valeriu Munteanu, Oleg Bodrug, Boris Vieru).  

Şt. Urîtu – s-a interesat dacă raportorul crede că prin oferirea posibilităţii biroului 

electoral de a prelungi votarea cu 2 ore compensează ceea ce se propune în proiectul de 

lege privind ridicarea ratei de participare a alegătorilor, considerînd că mecanismele 

propuse nu asigură posibilităţi suficiente de votare tuturor alegătorilor, avînd în vedere că 

numai 10% din cetăţenii aflaţi peste hotare votează. 

Raportorul A. Volentir – a menţionat că legislaţia oferă cîteva soluţii la cererea de 

ridicare a ratei de participare la votare. Prin amendarea recentă a legislaţiei, s-au introdus 

prevederi noi conform cărora biroul electoral în străinătate poate prelungi votarea cu 2 

ore şi pot fi deschise alte secţii de votare decît cele pe lîngă misiuni diplomatice şi 

consulare.   

E. Răducan – s-a interesat care va fi modul de înlocuire a paşapoartelor de tip ex-sovietic 

şi care va fi strategia. 

I. Ciocan – a remarcat că în proiect se spune că după ce va fi elaborată şi aprobată 

strategia respectivă de către Guvern, actele vor fi înlocuite. 

 

Preşedintele de şedinţă a anunţat că urmează dezbaterile la proiect. 

AU LUAT CUVÎNTUL: 

A. Simionov – a relevat că prin susţinerea abordării propuse de autorii proiectului CEC 

devine parte a jocului politic al unui actor, consideră că proiectul trebuie abordat prin 

prisma garantării drepturilor politice ale cetăţenilor RM, menţionînd că un număr mare de 

aproximativ 240 mii de cetăţeni deţin aceste paşapoarte şi beneficiază de drepturi sociale, 

deci sunt valabile. Este inadmisibil ca CEC să aprobe limitarea drepturilor politice ale 

acestei categorii de cetăţeni. A propus să nu se facă referire la RSA şi HG nr. 844/2009, 
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să se introducă în aviz ideea despre garantarea eficientă a dreptului la votare al cetăţenilor 

din stînga Nistrului. 

V. Moţarschi – a declarat că nu susţine proiectul avizului şi a argumentat prin faptul că, 

pe de o parte, CEC consideră oportun şi binevenit să se introducă în sistemul dreptului 

electoral posibilitatea votării prin corespondenţă, îngrijindu-se de o categorie de alegători 

(cei aflaţi peste hotare), iar, pe de altă parte, CEC este de părere că e oportun şi binevenit 

să excludă o altă categorie de alegători care deţin acte de identitate perfect valabile, ceea 

ce demonstrează o dualitate de poziţie exprimată de CEC. În această situaţie va înainta 

opinie separată. 

I. Ciocan – vizavi de dualitatea de poziţii, a remarcat că aflîndu-ne la mijloc de ciclu 

electoral, mai rîmînînd 2 ani pînă la următoarele alegeri, anume acum Parlamentul sub 

aspect tehnic are oportunitatea să amendeze legislaţia. Cetăţenii pot cere să li se elibereze 

acum acte de identitate gratuit. 

Şt. Urîtu – a menţionat că mecanismele propuse în prima parte a avizului nu sînt 

suficiente pentru a ridica rata participării a alegătorilor la votare şi trebuie căutate noi 

soluţii pentru a oferi cetăţenilor de peste hotare posibilităţi de a participa la votare. 

Referitor la paşapoartele de tip ex-sovietic, consideră că sînt cele mai vulnerabile, 

deoarece de ele se pot folosi cetăţeni din stînga Nistrului care nu sînt loaiali Republicii 

Moldova şi, în genere, reducerea numărului actelor în baza cărora se efectuează votarea 

este benefică pentru tot procesul electoral. Celelalte acte nu sînt atît de vulnerabile. 

Cetăţenii au avut posibilitate să-şi perfecteze actele RM, din 1992 pînă în prezent. 

Proiectul în această parte trebuie susţinut. Partea I de asemenea trebuie susţinută, dar 

căutate alte argumente, acelea prezentate de autor nu rezistă criticii. 

E. Răducan – a propus ca în aviz să se reflecte îngrijorarea CEC vizavi de elaborarea 

strategiei de înlocuire a actelor de identitate de model vechi. 

Şt. Creangă – a menţionat că prima parte a avizului este bine argumentată, fiind 

evidenţiat în această parte şi aspectul economic al problemei. Referitor la excluderea 

paşapoartelor, a relevat că în cazul aprobării acestei propuneri prin act legislativ 

(amendarea CE) Guvernul va elabora într-un termen rapid strategia respectivă. 

 

Preşedintele de şedinţă a menţionat că au fost înaintate de către A. Simionov 4 propuneri: 

1) de a exclude referirea la Registrul de stat al alegătorilor, 2) de a exclude referirea la 

HG nr. 844/2009, 3) de a exclude sintagma ”necesară şi oportună” şi 4) de a introduce 

ideea despre îngrijorarea CEC faţă de procedurile de documentare a cetăţenilor 

domiciliaţi în stînga Nistrului şi în cazul în care raportorul le acceptă, să fie supuse 

votului.  

V. Gafton – a propus ca variantă de compromis: înlocuirea la Art. II a cuvintelor ”califică 

această iniţiativă ca fiind necesară şi benefică” cu textul ”califică această iniţiativă ca 

fiind un drept constituţional al oricărui deputat”, excluderea textului ce ţine de 

uniformizare, completarea avizului cu ideea că la art. 53 (3) se păstrează litera d) privind 

perfectarea actului de identitate provizoriu, - astfel nu vor fi lezate drepturile nimănui şi 

nu vor exista motive de temeri. 

 

Dl E. Răducan a ieşit din sala de şedinţe (membri prezenţi – 8). 

 

Raportorul A. Volentir a atras atenţia că în I parte autorul proiectului nu justifică 

cheltuielile suplimentare legate de salarizarea funcţionarilor electorali care vor costa 

bugetul aproximativ 15 mln. lei şi acest argument economic trebuie remarcat în aviz. În 

ceea ce priveşte partea a II-a nu consideră că s-ar leza drepturile vreunei părţi a 
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alegătorilor, legislaţia RM nu face deosebire între cetăţeni pe criteriul geografic, toţi sînt 

egali. Cetăţenii din stînga Nistrului se documentează în aceleaşi condiţii ca şi toţi 

cetăţenii din RM, la oficiile teritoriale ale ÎS ”CRIS ”Registru”. Privind referirea la HG 

nr. 844/2009, concepţia argumentului său a constat în faptul că, deoarece prin HG se 

oferă posibilitatea documentării gratuite, aceasta ne face să constatăm că nu se lezează 

drepturile electorale şi acest lucru nu putea să nu îl menţioneze în aviz. În ceea ce 

priveşte Registrul de stat al alegătorilor, neuniformizarea actelor ne încurcă la 

implementarea lui şi aceasta trebuia menţionat în aviz. 

 

Preşedintele de şedinţă I. Ciocan a supus votului cele 3 propuneri ale dlui Simionov, de 

excludere a unor sintagme (prima – la uniformizarea şi implementarea RSA, a doua – 

privind HG 844/2009 prin care aceste acte sînt păstrate în circulaţie, a treia – aprecierea 

de către CEC că acest proiect este necesar şi oportun), cu care nu a fost de acord 

raportorul, dar conform procedurii ele trebuie supuse la vot. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____2____,  Contra ____4_____, S-au abţinut ___2_____. 

Propunerile înaintate de  A. Simionov nu au întrunit numărul necesar de voturi. 

 

Preşedintele de şedinţă I. Ciocan a supus votului a 4-a propunere formulată de A. 

Simionov privind completarea avizului cu ideea despre îngrijorarea CEC asupra 

procedurilor de documentare a cetăţenilor domiciliaţi în stînga Nistrului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____6____,  Contra ____2_____, S-au abţinut ___0_____. 

Propunerea formulată a întrunit majoritatea de voturi şi va fi introdusă în textul avizului.  

 

Preşedintele de şedinţă a oferit cuvîntul raportorului. 

Raportorul a menţionat că proiectul de hotărîre nu a suportat modificări şi a propus 

aprobarea lui împreună cu avizul ajustat, conform propunerilor formulate: 

 

” Hotărîre privind aprobarea avizului asupra proiectului de lege 

 nr. 2461 din 8 noiembrie 2011 pentru modificarea şi completarea 

Codului electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997  

 

Ca urmare a  înaintării demersului nr. AG 358 din 5 decembrie 2012, de către 

deputatul în Parlamentul Republicii Moldova, Ana Guţu, prin care se solicită Comisiei 

Electorale Centrale examinarea şi avizarea proiectului de lege nr. 2461 din 8 noiembrie 

2011 pentru modificarea şi completarea Codului electoral, şi în conformitate cu 

prevederile art.18 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, art. 21 din 

Legea nr. 780-XV din  27 decembrie 2001 privind actele legislative, Comisia Electorală 

Centrală h o t ă r ă ş t e: 

1. Se aprobă avizul asupra proiectului de lege nr. 2461 din 8 noiembrie 2011 

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

1997, conform anexei. 

2. Prezenta hotărîre se remite Parlamentului Republicii Moldova, conform 

solicitării. 

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

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

prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale  

nr. 1605 din 24  decembrie 2012 

 

Avizul asupra proiectului de lege 

 nr. 2461 din 8 noiembrie 2011 pentru modificarea şi completarea 

Codului electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 

 

 Comisia Electorală Centrală a examinat proiectul de lege nr. 2461 din 8 

noiembrie 2011 pentru  modificarea şi completarea Codului electoral, înaintat cu titlu de 

iniţiativă de un grup de deputaţi în Parlamentul Republicii Moldova şi, în limita 

competenţei sale, expune următoarele. 

Cu referire la Art. I al proiectului de lege – potrivit autorilor scopul completării 

art. 8 al Codului electoral, prin extinderea perioadei de efectuare a votării, constă în 

asigurarea realizării dreptului de vot de către un număr mai mare de alegători, şi anume 

de către cetăţenii Republicii Moldova aflaţi în străinătate. În legătură cu aceasta, este de 

precizat că odată cu modificarea perioadei de timp destinată votării este imperioasă 

ajustarea mai multor proceduri electorale aferente votării la noile condiţii de efectuare a 

acesteia, în special în ceea ce priveşte:  securizarea votării, care presupune păstrarea şi 

asigurarea integrităţii pe parcursul a 2 zile a buletinelor de vot utilizate, precum şi a celor 

neutilizate; confidenţialitatea informaţiei din listele electorale cu privire la participarea 

alegătorilor la votare; termenele de prezentare a rapoartelor financiare; ajustarea normei 

privind interdicţia efectuării agitaţiei electorale în ziua alegerilor şi cea precedentă 

alegerilor.  

În afară de aceasta, este necesară estimarea şi acoperirea cheltuielilor bugetare 

suplimentare legate de:  

- salarizarea membrilor şi funcţionarilor din cadrul organelor electorale:  

prelungirea perioadei de degrevare sau convocare, achitarea recompensei persoanelor 

nedegrevate pentru încă o zi de activitate (în condiţiile art. 32 alin. (4) din Codul 

electoral);  

- procurarea bunurilor şi serviciilor;  

- servicii de transport;  

- antrenarea suplimentară a responsabililor autorităţilor publice cu care 

conlucrează Comisia în procesul de organizare a alegerilor (MAI - paza secţiilor de 

votare şi a materialelor electorale, Ministerul Economiei - alimentarea fără întrerupere cu 

energie electrică, MAEIE - asigurarea personalului necesar şi acordarea asistenţei 

logistice în procesul de constituire şi funcţionare a organelor electorale din străinătate; 

APL – asigurarea tehnico-materială a localurilor secţiilor de votare etc.)   

În această ordine de idei, considerăm că efectuarea votării într-o singură zi este o 

soluţie legislativă rezonabilă în raport cu densitatea populaţiei cu drept de vot din ţara 

noastră.   

În aceste condiţii, considerăm că există suficient potenţial pentru valorificarea 

altor proceduri electorale menite să sporească rata de participare a alegătorilor, cum ar fi 

soluţia oferită de norma introdusă recent în art. 53 alin. (6)  al Codului electoral, potrivit 

căreia „Biroul  electoral decide asupra prelungirii, cu cel mult 2 ore, a termenului 

votării pentru a le permite alegătorilor, care stau în rînd la secţia de votare respectivă, 

să-şi realizeze drepturile, informînd despre prelungire consiliul electoral de 

circumscripţie şi Comisia Electorală  Centrală”. Codul electoral mai prevede, de 
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asemenea, pentru cetăţenii Republicii Moldova aflaţi în afara hotarelor ţării dreptul la 

înregistrarea prealabilă,  care are ca scop stabilirea numărului estimativ al alegătorilor 

care pot vota în străinătate şi a buletinelor de vot ce necesită a fi tipărite şi distribuite în 

acest scop. Procedura înregistrării prealabile este stabilită de Regulamentul privind 

înregistrarea prealabilă a cetăţenilor Republicii Moldova aflaţi în străinătate, aprobat prin 

hotărîrea Comisiei nr. 3354 din 20 iulie 2010, cu modificările ulterioare. 

Avînd în vedere interesul autorilor iniţiativei legislative de a facilita participarea la 

votare a cetăţenilor moldoveni aflaţi peste hotarele ţării, menţionăm, totodată, o altă 

soluţie legislativă în vigoare – deschiderea secţiilor de votare suplimentare, în afara 

misiunilor diplomatice, în condiţiile art. 29
1
 alin. (3) din Codul electoral, care este în 

măsură să satisfacă doleanţele de participare a grupurilor compacte de cetăţeni din 

diasporă.  

         Cît priveşte Art. II din proiect, potrivit căruia articolul 53 al Codului electoral se va 

modifica, Comisia Electorală Centrală califică această iniţiativă ca fiind necesară şi 

oportună. Excluderea paşapoartelor de tip ex-sovietic din categoria actelor de identitate în 

baza cărora se efectuează votarea, în opinia Comisiei, va asigura o uniformizare a 

acestora, ţinîndu-se cont, totodată, de necesitatea facilitării procedurilor de întocmire, 

administrare şi actualizare a listelor electorale. În acelaşi timp, Comisia relevă faptul că 

Registrul de stat al alegătorilor, care urmeaza a fi implementat pînă în anul 2015, depinde 

de datele oferite de Registrul de stat al populaţiei.  

         Avînd în vedere că în condiţiile pct. 1 al Hotărîrii Guvernului  nr. 844 din 18 

decembrie 2009 cu privire la asigurarea tuturor cetăţenilor Republicii Moldova cu 

buletine de identitate, cetăţenilor Republicii Moldova li se eliberează buletine de 

identitate în mod gratuit la prima documentare, Comisia Electorală Centrală constată că 

amendamentul la art. 53 al Codului electoral în redacţia propusă de autorii proiectului nu 

va afecta în vreun fel drepturile electorale ale cetăţenilor, inclusiv în ceea ce priveşte 

participarea acestora la scrutine. În acelaşi timp, menţionăm că propunerea de amendare a 

articolului 53 din Codul electoral urmează a fi admisă  în condiţiile asigurării  

documentării  cetăţenilor, inclusiv din stinga Nistrului. 

În acelaşi timp,  cu referire la Art. III  din proiect, Comisia atrage atenţia asupra 

necesităţii includerii cetăţenilor care locuiesc în stînga Nistrului, deţinători ai 

paşapoartelor de tip ex-sovietic, în categoria subiecţilor în privinţa cărora urmează a fi 

aplicată strategia de înlocuire a actelor de tip sovietic.” 

 

Dl E. Răducan a revenit (membri prezenţi – 9). 

 

Dl A. Simionov a declarat următoarea opinie separată: 

“Opinie separată la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale din 24 decembrie 

2012 privind aprobarea avizului asupra proiectului de lege nr. 2461 din 8 noiembrie 

2011 pentru modificarea şi completarea Codului electoral nr. 1381-XIII din 21 

noiembrie 1997 

 

În temeiul punctului 25 din Regulamentul cu privire la activitatea Comisiei 

Electorale Centrale, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 137 din 14 februarie 2006, cu 

modificările ulterioare, prezint opinia separată la hotărîrea CEC din 24 decembrie 2012 

privind aprobarea avizului asupra proiectului de lege nr. 2461 din 8 noiembrie 2011 

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

1997. 
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Opinia separată se referă la Art. II din proiectul de lege în partea ce ţine de 

excluderea paşapoartelor de tip ex-sovietic din lista actelor de identitate în baza cărora 

cetăţenii Republicii Moldova îşi pot exercita dreptul de vot. 

 Articolul 38 din Constituţia Republicii Moldova, Dreptul de vot şi dreptul de a 

fi ales prevede că „(1) Voinţa poporului constituie baza puterii de stat. Această voinţă 

se  exprimă  prin  alegeri  libere, care au loc  în  mod  periodic  prin sufragiu universal, 

egal, direct, secret şi liber exprimat. (2) Cetăţenii  Republicii Moldova au drept de vot de 

la vîrsta de 18 ani,  împliniţi  pînă în ziua alegerilor inclusiv, excepţie  făcînd  cei puşi 

sub interdicţie în modul stabilit de lege”.  

Astfel, Legea Supremă stabileşte în mod expres condiţiile minime pentru 

exercitarea dreptului de vot al cetăţenilor Republicii Moldova, şi anume criteriul de vîrstă 

şi cetăţenie. În aceste condiţii, norma legală privind actele de identitate în baza cărora 

cetăţenii îşi pot exercita efectiv dreptul de vot nu trebuie să vină în limitarea exercitării 

acestui drept constituţional.  

De asemenea, este necesar a ţine cont şi de standardele internaţionale în materie 

electorală care stabilesc că „garantarea dreptului electoral necesită ca cetăţenilor să le 

fie permisă votarea în bază nediscriminatorie şi fără careva diferenţieri bazate pe 

factori sociali sau economici
1
”.  Ori, în cazul dat, cînd pînă în prezent se permitea 

votarea în baza paşaportului de tip ex-sovietic, anume din considerentul factorilor sociali 

sau economici, acum acest drept prin modificarea legislativă în cauză va fi limitat. 

În cauza Hirst c. Regatului Unit (nr. 2) [MC], nr. 74025/01, § 62, CEDO 2005-IX, 

Curtea a observat în general că alte condiţii impuse asupra drepturilor garantate de 

articolul  3 din Protocolul nr. 1 trebuie să reflecte, sau să nu contravină, preocupării de a 

menţine integritatea  şi eficacitatea procedurii electorale care viza determinarea voinţei 

poporului prin sufragiu universal. 

În cazul aprobării modificărilor în cauză o parte din cetăţenii Republicii Moldova va 

fi lipsită de exercitarea efectivă a dreptului de vot şi în consecinţă va fi afectată 

integritatea  şi eficacitatea procedurii electorale care vizează determinarea voinţei 

poporului prin sufragiu universal, dat fiind că potrivit datelor MTIC în prezent circa 240 

mii de cetăţeni ai Republicii Moldova deţin paşapoarte de tip ex-sovietic, ceea ce 

constituie circa 9 % din totalul alegătorilor înscrişi în listele electorale. 

Comisia Electorală Centrală s-a exprimat şi asupra oportunităţii modificării în cauză 

care, în opinia mea, are o conotaţie pur politică, fapt ce constituie o încălcare a 

principiului imparţialităţii în activitatea CEC. 

Totodată, referinţa la Hotărîrea Guvernului nr. 844 din 18 decembrie 2009 este 

irelevantă, dat fiind faptul că Guvernul poate în orice moment să facă careva modificări 

în actul normativ în cauză, astfel restrîngînd categoriile de cetăţeni care beneficiază 

gratuit de primul buletin de identitate. Mai mult ca atît, pentru a obţine buletinul de 

identitate, cetăţenii urmează să prezinte un şir de acte de stare civilă, fapt ce ar putea 

servi ca o barieră administrativă suplimentară în obţinerea actului de identitate.  

Referinţa în aviz la Registrul de stat al alegătorilor, care urmează a fi implementat 

pînă în anul 2015, nu este un argument plauzibil pentru excluderea paşapoartelor de tip 

ex-sovietic din lista actelor de identitate. Conform art. 38
1
 din Codul electoral, formarea 

listelor electorale se face de către Comisia Electorală Centrală în baza Registrului de stat 

al alegătorilor constituit în baza Registrului de stat al populaţiei, care este pus gratuit la 

dispoziţia Comisiei de către autoritatea ce îl deţine. Elementele cheie ale Registrului de 

stat al alegătorilor sînt următoarele:  

                                                 
1
 http://www.osce.org/odihr/elections/13957 „EXISTING COMMITMENTS FOR 

DEMOCRATIC ELECTIONS IN OSCE PARTICIPATING STATES”, pag. 15, punct 5.2 

http://www.osce.org/odihr/elections/13957
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a) numele şi prenumele; 

b) data, luna şi anul naşterii; 

c) numărul de identificare de stat (IDNP); 

d) adresa de domiciliu (ţara, localitatea, strada, casa, apartamentul); 

e) adresa de reşedinţă (ţara, localitatea, strada, casa, apartamentul); 

f) seria şi numărul actului de identitate (buletin de identitate, paşaport, livret). 

Astfel, legea stabileşte expres cerinţele pentru identificarea alegătorului, ori 

paşaportul de tip ex-sovietic conţine toate elementele solicitate. 

Totodată, este necesar a menţiona că Art. III din proiectul de lege prevede că 

Guvernul în decurs de 30 de zile va elabora strategia de înlocuire a actelor de tip sovietic. 

Art. 13
1
 alin. (4) din Legea cu privire la actele legislative prevede că strategia reprezintă 

un document într-o anumită politică care cuprinde direcţia orientativă de activităţi pentru 

un termen mediu (4-7 ani) sau lung  (8-15 ani), avînd drept scop identificarea modalităţii 

şi mecanismului de realizare a obiectivelor în problemele abordate. În aceste condiţii este 

binevenit ca Guvernul să implementeze strategia menţionată după care să fie efectuate 

modificările în cauză, ori în situaţia creată cetăţenilor le este încălcat un drept 

fundamental. 

Alexandru Simionov 

Membru al Comisiei Electorale Centrale”.  

 

Dl V. Moţarschi a declarat următoarea opinie separată: 

„OPINIE SEPARATĂ 

la hotărîrea CEC din 24 decembrie 2012 privind aprobarea avizului asupra 

proiectului de lege nr. 2461 din 8 noiembrie 2011 pentru modificarea şi completarea 

Codului electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 
 

În temeiul pct. 25 din Regulamentul cu privire la activitatea Comisiei Electorale 

Centrale, îmi expun opinia separată la hotărîrea CEC din 24 decembrie 2012 privind 

aprobarea avizului asupra proiectului de lege nr. 2461 din 8 noiembrie 2011 pentru 

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

partea ce ţine de avizarea pozitivă de către CEC a amendamentului propus în Art. II din 

proiectul de lege, potrivit căruia art. 53 al Codului electoral se va modifica în sensul 

excluderii paşapoartelor de tip ex-sovietic din categoria actelor de identitate în baza 

cărora se efectuează votarea. 

Astfel, argumentele pe care îmi întemeiez punctul meu de vedere sînt următoarele: 

I. Nu pot fi de acord cu afirmaţia CEC expusă în sensul că excluderea 

paşapoartelor de tip ex-sovietic din categoria actelor de identitate în baza cărora se 

efectuează votarea „va asigura o uniformizare a acestora”. 

Este foarte vag acest argument legat de „uniformizarea actelor”, or art. 53 

alin. (3) din Codul electoral mai prevede, pe lîngă buletinele de identitate şi paşapoartele 

de tip ex-sovietic, posibilitatea votării cu următoarele acte: 

1. actul de identitate provizoriu (aşa-zis de tip F-9); 

2. paşaportul pentru intrare-ieşire din ţară; 

3. livretul de marinar; 

4. legitimaţia de serviciu pentru militarii în termen; 

5. livretul eliberat de Centrul Serviciului Civil pentru persoanele care satisfac 

serviciul civil. 

Toate aceste acte sînt diferite în felul lor, avînd semne de protecţie diferite, numere 

şi serii diferite etc. Aşadar, urmînd logica expusă în hotărîrea CEC vizavi de 
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„uniformizarea actelor”, rezultă ca ar trebui excluse toate aceste acte sus-enumerate şi să 

se permită votarea doar în baza buletinul de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova 

cu fişa de însoţire. 

În conformitate cu prevederile art. 53 alin. (3) din Legea nr. 780-XV 27 decembrie 

2001 privind actele legislative, codul trebuie să întrunească ca trăsături calitative, 

inclusiv, claritatea şi logica. Este evident că o asemenea argumentare ambiguă din partea 

CEC, care este instituţia responsabilă pentru realizarea politicii electorale în scopul bunei 

desfăşurări a alegerilor, nu va duce la consolidarea clarităţii şi logicii reglementărilor 

cuprinse în Codul electoral. 

II. Un alt argument invocat de CEC în hotărîre este faptul că Registrul de stat al 

alegătorilor urmează a fi implementat pînă în anul 2015, iar acesta depinde de datele 

oferite de Registrul de stat al populaţiei. 

Acesta este un argument la fel de nefondat, deoarece din aceste afirmaţii ar rezulta 

că cetăţenii Republicii Moldova, deţinători ai paşapoartelor de tip ex-sovietic, nu sînt 

incluşi în Registrul de stat al populaţiei. 

Mai mult ca atît, conform redacţiei în vigoare a art. 53 alin. (3) din Codul 

electoral, votarea se permite cu paşapoartele de tip ex-sovietic modelul anului 1974 cu 

menţiunea privind cetăţenia Republicii Moldova, numărul de identificare de stat al 

persoanei fizice (IDNP) şi înregistrarea la domiciliu, precum şi cu paşapoartele de tip ex-

sovietic modelul anului 1974 care nu au număr de identificare de stat (IDNP), au 

menţiunea: „valabil pe un termen nelimitat”, cetăţenia Republicii Moldova şi 

înregistrarea la domiciliu. 

Prin urmare, aceşti cetăţeni ai Republicii Moldova, indiferent de tipul actului de 

identitate pe care îl deţin, fac parte din populaţia Republicii Moldova şi sînt luaţi la 

evidenţă în Registrul de stat al populaţiei care, în temeiul art. 13 alin. (1) din Legea 

nr. 467-XV din 21 noiembrie 2003 cu privire la informatizare şi la resursele 

informaţionale de stat, reprezintă un sistem unic integrat de evidenţă automatizată 
a cetăţenilor Republicii Moldova, a cetăţenilor străini şi a apatrizilor domiciliaţi 

permanent sau aflaţi temporar pe teritoriul ţării, precum şi a cetăţenilor Republicii 

Moldova plecaţi peste hotare pentru a se stabili permanent sau temporar pe un termen 

mai mare de 3 luni. 

III. Ultimul argument, invocat în hotărîrea CEC în sensul excluderii paşapoartelor 

de tip ex-sovietic din categoria actelor de identitate în baza cărora se efectuează votarea, 

este că amendamentul la art. 53 al Codului electoral nu va afecta în vreun fel drepturile 

electorale ale cetăţenilor, inclusiv în ceea ce priveşte participarea acestora la scrutine, 

deoarece acestora li se eliberează buletine de identitate în mod gratuit la prima 

documentare. 

În acest sens în avizul CEC se face referire la Hotărîrea Guvernului nr. 844 din 

18 decembrie 2009 cu privire la asigurarea tuturor cetăţenilor Republicii Moldova cu 

buletine de identitate, dar totodată se face abstracţie de alt act normativ relevant pentru 

speţa dată - Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 21 din 16 ianuarie 2003 cu 

privire la stabilirea termenului de valabilitate a actelor de identitate de tip vechi. 

Consemnez că în conformitate cu pct. 2 din Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova 

nr. 21 din 16 ianuarie 2003, începînd cu 1 iulie 2005, paşapoartele de uz intern emise de 

fosta U.R.S.S. (modelul anului 1974) sînt valabile pe un termen nelimitat pentru 

pensionari şi persoanele care, din considerente religioase, au renunţat la actele de 

identitate din Sistemul naţional de paşapoarte al Republicii Moldova, cu condiţia 

existenţei în aceste paşapoarte a următoarelor menţiuni, confirmate prin semnătura şi 

ştampila organului abilitat: 
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- pentru pensionari - menţiunea despre cetăţenia Republicii Moldova şi numărul de 

identificare de stat al persoanei fizice (IDNP); 

- pentru persoanele care au renunţat la acte din considerente religioase - cetăţenia 

Republicii Moldova şi menţiunea „Valabil pe termen nelimitat”. 

Aşadar, conform cadrului normativ în vigoare, paşapoartele de uz intern emise de 

fosta U.R.S.S. (modelul anului 1974) sînt valabile pe un termen nelimitat pentru anumite 

categorii de cetăţeni. În aceste condiţii, este ilegal de a interzice dreptul de a vota al 

deţinătorilor de asemenea paşapoarte, or aceştia deţin aceste acte de identitate în mod 

legal, iar aceste acte confirmă statutul de cetăţean al Republicii Moldova, fiind întrunită 

una dintre cele 3 condiţii stabilite de art. 11 din Codul electoral pentru a putea exercita 

dreptul de a alege (celelalte 2 condiţii stabilite de art. 11 din Codul electoral sînt vîrsta şi 

lipsa restricţiilor prevăzute în art. 13 din Codul electoral). 

Mai mult ca atît, potrivit Codului bunelor practici în materie electorală al Comisiei 

de la Veneţia (CDL-AD(2002)23rev), cele cinci principii fundamentale care stau la baza 

patrimoniului electoral european sînt sufragiul universal, egal, liber exprimat, secret şi 

direct, iar sufragiul universal presupune, în principiu, că fiecare persoană are dreptul de 

a alege şi de a fi ales, tinînd cont doar de următoarele condiţii: 

a. Condiţia de vîrstă; 

b. Condiţia de naţionalitate; 

c. Condiţia de reşedinţă; 

d. Suspendarea dreptului de a alege şi de a fi ales. 

La fel ca şi art. 11 şi 13 din Codul electoral, nici Codul bunelor practici în materie 

electorală al Comisiei de la Veneţia nu prevede careva condiţii referitor la tipul actelor de 

identitate, important este ca din acestea să rezulte vîrsta, naţionalitatea şi reşedinţa. 

IV. În cele din urmă, concluzionez prin a afirma că avizul pozitiv dat de CEC cu 

referire la amendarea art. 53 din Codul electoral contravine principiilor participării la 

alegeri consfinţite în Constituţia Republicii Moldova, Codul electoral, actele 

internaţionale de profil, precum şi statutului instituţiei potrivit căruia CEC trebuie să 

apere interesele tuturor alegătorilor indiferent de actul de identitate pe care îl deţin 

aceştia. CEC ar trebui să manifeste acelaşi interes pozitiv pe care îl manifestă în ultima 

perioadă pentru apărarea drepturilor alegătorilor aflaţi peste hotare inclusiv în raport cu 

pensionarii, care au aceleaşi drepturi civile şi politice. 

Vadim Moţarschi, 

Membru al Comisiei Electorale Centrale”. 

 

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

modificările formulate. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____6____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___3____. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1605 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei. 

 

Dl Şt. Creangă a părăsit şedinţa, dl A. Simionov şi dl V. Gafton au ieşit din sala de 

şedinţe (membri prezenţi – 6). 

 

4. S-A AUDIAT: 
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Raportorul Iurie Ciocan a anunţat că el este raportorul pentru acest proiect, dar, 

deoarece în sală este prezent directorul CICDE, Petru Culeac, i-a oferit acestuia cuvîntul 

să prezinte proiectul de hotărîre „Cu privire la aprobarea structurii şi statului de personal 

ale Centrului de Instruire Continuă în Domeniul Electoral pe lîngă Comisia Electorală 

Centrală”: 

“În temeiul art. 18, 26
1
 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, 

pct.6 din Regulamentul Centrului de Instruire Continuă în Domeniul Electoral pe lîngă 

Comisia Electorală Centrală, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 1030 din 09 decembrie 2011, 

pct. 3 din hotărîrea CEC nr. 1493 din 2 noiembrie 2012, Comisia Electorală Centrală h o t 

ă r ă ş t e: 

1. Se aprobă structura şi statul de personal ale Centrului de Instruire Continuă în 

Domeniul Electoral pe lîngă Comisia Electorală Centrală în număr de 7 unităţi, conform 

anexei nr. 1. 

2. Se aprobă organigrama Centrului de Instruire Continuă în Domeniul Electoral 

pe lîngă Comisia Electorală Centrală, conform anexei nr. 2. 

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2013, se publică pe site-ul 

Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

Anexa nr. 1 

 

STRUCTURA ŞI STATUL DE PERSONAL ALE 

CENTRULUI DE INSTRUIRE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ELECTORAL 

PE LÎNGĂ COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ 

 

Directorul Centrului – 1 post, funcţie de conducere 

Director adjunct – 1 post, funcţie de conducere 

Specialist principal-metodist – 1 post, funcţie de execuţie 

Specialist coordonator-metodist – 1 post, funcţie de execuţie 

Specialist coordonator-metodist – 1 post, funcţie de execuţie 

Contabil-şef – 1 post, funcţie de execuţie 

Metodist – 1 post, funcţie de execuţie 
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Anexa nr. 2 

 

Organigrama 

Centrului de Instruire Continuă în Domeniul Electoral 

pe lîngă Comisia Electorală Centrală

 
”. 

  

Director 

Metodist 
Director adjunct 

Specialist principal-
metodist 

Specialist 
coordonator-metodist 

Specialist 
coordonator-metodist 

Contabil-şef 
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În cadrul prezentării dl P. Culeac a informat despre procedura parcursă pentru aprobarea 

statelor de personal şi a structurii CICDE: expedierea scrisorilor către Ministerul 

Finanţelor şi Ministerul Muncii şi examinarea avizelor primite, ultimul la 12 decembrie şi 

comisia trebuie să ţină seama de aceste avize. 

 

Preşedintele de şedinţă a propus amînarea examinării proiectului prezentat pînă la şedinţa 

următoare şi a supus votului propunerea enunţată. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____6____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0____. 

 

S-A DECIS continuarea examinării proiectului în şedinţa următoare. 

 

5. S-A AUDIAT: 

Raportorul Eduard Răducan a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire 

la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Cantemir”:  

  “Consiliul raional Cantemir, prin decizia nr. 12/31-XXV din 6 decembrie 2012, a 

ridicat, în legătură cu incompatibilitatea funcţiei, mandatele consilierilor Hîncu Ion, ales 

pe lista Partidului Liberal şi Malaşevschi Andrei, ales pe lista Partidului Liberal 

Democrat din Moldova. 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 raional Cantemir le revin  candidaţilor 

supleanţi Buzdugan Ion de pe lista Partidului Liberal şi Pîrciu Pavel de pe lista Partidului 

Liberal Democrat din Moldova. Listele candidaţilor supleanţi au fost confirmate prin 

hotărîrea Judecătoriei Leova din 14 iulie 2011.  

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

noiembrie 1997, 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 raional Cantemir. 

 2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul raional Cantemir candidaţilor  

supleanţi Buzdugan Ion de pe lista Partidului Liberal şi Pîrciu Pavel de pe lista Partidului 

Liberal Democrat din Moldova. 

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

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

 

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat.  

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

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____6____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0____. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1606 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei. 

 

6. S-A AUDIAT: 
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Raportorul Andrei Volentir a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire 

la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Sipoteni, raionul Călăraşi”:  

”Consiliul comunal Sipoteni, prin decizia nr. 09/01 din 13 noiembrie 2012, a ridicat, 

în legătură cu incompatibilitatea funcţiei, mandatele consilierilor Coţofană Gheorghe şi 

Adam Elizaveta, aleşi pe lista Partidului Republican din Moldova, şi Trifan Elena, aleasă 

pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova. Astfel, au devenit vacante trei 

mandate de consilier atribuite formaţiunilor nominalizate.  

În conformitate cu documentele electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatele de consilier în Consiliul comunal Sipoteni le revin  candidaţilor 

supleanţi Bricicari Andrei şi Adam Mihail de pe lista Partidului Republican din Moldova 

şi Dragancea Dumitru de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova. Listele 

candidaţilor supleanţi au fost confirmate prin hotărîrea Judecătoriei Călăraşi din 17 iunie 

2011.  

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

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

 1. Se ia act de vacanţa a trei mandate de consilier în Consiliul comunal Sipoteni. 

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

Călăraşi, candidaţilor supleanţi Bricicari Andrei şi Adam Mihail de pe lista Partidului 

Republican din Moldova, şi Dragancea Dumitru de pe lista Partidului Comuniştilor din 

Republica Moldova.   

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

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

 

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat.  

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

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____6____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0____. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1607 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei. 

 

Dl A. Simionov şi dl V. Gafton au revenit (membri prezenţi – 8). 

 

7. S-A AUDIAT: 

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

la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Bravicea, raionul Călăraşi”:  

”Consiliul sătesc Bravicea, prin decizia nr. 06/04 din 15 octombrie 2012, a ridicat, 

în legătură cu incompatibilitatea funcţiei, mandatul consilierului Godovaniuc Elena, 

aleasă pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova. Astfel, a devenit vacant un 

mandat de consilier atribuit formaţiunii nominalizate.  

În conformitate cu documentele electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatul de consilier în Consiliul sătesc Bravicea îi revine candidatului 

supleant Dînga Rodica de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, confirmată 

prin hotărîrea Judecătoriei Călăraşi din 15 iunie 2011.  

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

noiembrie 1997, 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 Bravicea. 
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 2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Bravicea, raionul Călăraşi, 

candidatului supleant Dînga Rodica de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova.   

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

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

 

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat.  

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

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____8____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0____. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1608 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei.  

 

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 Păuleşti, raionul Călăraşi”:  

”Consiliul sătesc Păuleşti, prin decizia nr. 07/11 din 13 decembrie 2012, a ridicat, la 

cerere, mandatul consilierului Olar Varvara, aleasă pe lista Partidului Liberal. Astfel, a 

devenit vacant un mandat de consilier atribuit formaţiunii nominalizate.  

În conformitate cu documentele electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatul de consilier în Consiliul sătesc Păuleşti îi revine candidatului supleant 

Ţîcu Xenia de pe lista Partidului Liberal, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Călăraşi 

din 14 iunie 2011.  

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

noiembrie 1997, 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 Păuleşti. 

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

candidatului supleant Ţîcu Xenia 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.  

Preşedintele de şedinţă 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. 1609 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei.  

 

9. S-A AUDIAT: 

Raportorul Alexandru Simionov a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu 

privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Ştefan Vodă”:  

”Consiliul raional Ştefan Vodă, prin decizia nr. 6/16 din 22 noiembrie 2012, a 

ridicat, în legătură cu incompatibilitatea funcţiei, mandatul consilierului Uţa Valentina, 
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aleasă pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova. Astfel, a devenit vacant 

un mandat de consilier atribuit formaţiunii nominalizate.  

În conformitate cu documentele electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatul de consilier în Consiliul raional Ştefan Vodă îi revine candidatului 

supleant Naşco Parascovia de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, 

confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Ştefan Vodă din 16 iunie 2011.  

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

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

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

  2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul raional Ştefan Vodă candidatului 

supleant Naşco Parascovia de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova.   

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

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

 

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat.  

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

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____8____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0____. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1610 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei. 

 

10. S-A AUDIAT: 

Raportorul Alexandru Simionov a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu 

privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Marianca de Jos, raionul 

Ştefan Vodă”:  

„Consiliul sătesc Marianca de Jos, prin decizia nr. 08/6 din 29 noiembrie 2012, a 

ridicat, la cerere, mandatul consilierului Popa Natalia, aleasă pe lista Partidului 

Comuniştilor din Republica Moldova. Astfel, a devenit vacant un mandat de consilier 

atribuit formaţiunii nominalizate.  

În conformitate cu documentele electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatul de consilier în Consiliul sătesc Marianca de Jos îi revine candidatului 

supleant Doni Chiril de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, 

confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Ştefan Vodă din 14 iunie 2011. La atribuirea 

mandatului de consilier s-a ţinut cont de declaraţia candidatului supleant Rusu Oleg de pe 

lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, prin care acesta refuză mandatul de 

consilier.     

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

noiembrie 1997, 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 Marianca de Jos. 

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

Ştefan Vodă, candidatului supleant Doni Chiril 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.  
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Preşedintele de şedinţă 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. 1611 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei. 

 

11. S-A AUDIAT: 

Raportorul Alexandru Simionov a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu 

privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Boghenii Noi, raionul 

Ungheni”:  

”Consiliul comunal Boghenii Noi, prin decizia nr. 7/5 din 30 noiembrie 2012, a 

ridicat, în legătură cu incompatibilitatea funcţiei, mandatul consilierului Godea Ana, 

aleasă pe lista Partidul Comuniştilor din Republica Moldova. Astfel, a devenit vacant un 

mandat de consilier atribuit formaţiunii nominalizate.  

În conformitate cu documentele electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatul de consilier în Consiliul comunal Boghenii Noi îi revine candidatului 

supleant Cucoară Clava de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, 

confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Ungheni din 1 iulie 2011. 

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

noiembrie 1997, 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 Boghenii Noi. 

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

Ungheni, candidatului supleant Cucoară Clava de pe lista Partidului Comuniştilor din 

Republica Moldova.   

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

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

 

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat.  

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

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____8____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0____. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1612 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei. 

 

12. S-A AUDIAT: 

Raportorul Alexandru Simionov a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu 

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

Ungheni”: 

„Consiliul sătesc Măgurele, prin decizia nr. 6/1 din 7 noiembrie 2012, a ridicat, în 

legătură cu incompatibilitatea funcţiei, mandatul consilierului Coşciug Anastasia, aleasă 

pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova. Astfel, a devenit vacant un mandat de 

consilier atribuit formaţiunii nominalizate.  
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În conformitate cu documentele electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatul de consilier în Consiliul sătesc Măgurele îi revine candidatului 

supleant Tarlapan Tudor de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, confirmată 

prin hotărîrea Judecătoriei Ungheni din 13 iunie 2011. 

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

noiembrie 1997, 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 Măgurele. 

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

candidatului supleant Tarlapan Tudor de pe lista  Partidului Liberal Democrat din 

Moldova.   

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

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

 

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat. Preşedintele de şedinţă a supus 

votului propunerea de aprobare a proiectului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____8____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0____. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1613 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei. 

 

Dl A. Simionov a părăsit şedinţa şi dl I. Ciocan a ieşit din sala de şedinţe (membri 

prezenţi – 6). 

 

În continuare preşedinte de şedinţă: Ştefan Urîtu. 

 

13. S-A AUDIAT: 

Raportorul Eduard Răducan a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire 

la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Sagaidac, raionul Cimişlia”:  

”Consiliul sătesc Sagaidac, prin decizia nr. 6/1 din 28 noiembrie 2012, a ridicat, la 

cerere, mandatul consilierului Pavlencu Ion, ales pe lista Partidului Liberal Democrat din 

Moldova, şi în legătură cu incompatibilitatea funcţiei, mandatul consilierului Cojocaru 

Nina, aleasă pe lista Partidului Democrat din Moldova. 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 sătesc Sagaidac le revin candidaţilor 

supleanţi Mereacre Galina de pe lista Partidului Democrat din Moldova şi Safaler Elena 

de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova. Listele candidaţilor supleanţi au 

fost confirmate prin hotărîrea Judecătoriei Cimişlia din 16 iunie 2011. La atribuirea 

mandatului s-a ţinut cont de declaraţia candidatului supleant Munteanu Elena de pe lista 

Partidului Liberal Democrat din Moldova, prin care aceasta refuză mandatul de consilier.  

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

noiembrie 1997, 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 sătesc Sagaidac.  

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

candidaţilor supleanţi Safaler Elena de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova 

şi Mereacre Galina de pe lista Partidului Democrat din Moldova. 
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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”. 

 

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat.  

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

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____6____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0____. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1614 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei. 

 

14. S-A AUDIAT: 

Raportorul Eduard Răducan a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire 

la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Topala, raionul Cimişlia”:  

”Consiliul sătesc Topala, prin decizia nr. 04/02 din 25 mai 2012, a ridicat, la cerere, 

mandatul consilierului Dolghii Sergiu, ales pe lista Partidului Comuniştilor din Republica 

Moldova, şi a declarat vacant mandatul consilierului Iaţcu Tudor, în legătură cu decesul 

acestuia, 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 sătesc Topala le revin candidaţilor supleanţi 

Paiu Dumitru de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova şi Voloh 

Nicolae de pe lista Partidului Liberal. Listele candidaţilor supleanţi au fost confirmate 

prin hotărîrea Judecătoriei Cimişlia din 16 iunie 2011.  

 Totodată, s-a constatat că, deşi decizia consiliului local a fost adoptată la data de 25 

mai 2012, materialele au parvenit la Comisia Electorală Centrală abia la 20 decembrie 

2012, fiind depăşit termenul prevăzut de legislaţie.  

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

noiembrie 1997, 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 sătesc Topala.  

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

candidaţilor supleanţi Paiu Dumitru de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica 

Moldova şi Voloh Nicolae de pe lista Partidului Liberal.  

3. Se atenţionează secretarul Consiliului sătesc Topala 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”. 

 

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat.  

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

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____6____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0____. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1615 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei. 
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15. S-A AUDIAT: 

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

la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cimişeni, raionul Criuleni”: 

”Consiliul sătesc Cimişeni, prin decizia nr. 5.1 din 5 decembrie 2012, a declarat vacant 

mandatul consilierului Ţăranu Lidia, în legătură cu decesul acesteia aleasă pe lista Partidului 

Liberal Democrat din Moldova.  

În conformitate cu documentele electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatul de consilier în Consiliul sătesc Cimişeni îi revine candidatului supleant 

Gaidău Simion de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, confirmată prin 

hotărîrea Judecătoriei Criuleni din 17 iunie 2011. La atribuirea mandatului s-a ţinut cont de 

declaraţia candidatului supleant Punga  Constantin de pe lista Partidului Liberal Democrat 

din Moldova, prin care acesta refuză mandatul de consilier.  

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

noiembrie 1997, 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 Cimişeni. 

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

candidatului supleant Gaidău Simion de pe lista Partidului Liberal Democrat  din Moldova.   

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

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

 

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat.  

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

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____6____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0____. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1616 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei. 

 

16. S-A AUDIAT: 

Raportorul Vasile Gafton a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Baraboi, raionul Donduşeni”:  

”Consiliul sătesc Baraboi, prin decizia nr. 4/3 din 4 iulie 2012, a ridicat, la cerere, 

mandatul consilierului Botezatu Tudor, ales pe lista Partidului Liberal. Astfel, a devenit 

vacant un mandat de consilier atribuit formaţiunii nominalizate.  

În conformitate cu documentele electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatul de consilier în Consiliul sătesc Baraboi îi revine candidatului supleant 

Ion Grandrabura de pe lista Partidului Liberal, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei 

Donduşeni din 24 iunie 2011.  

Totodată, s-a constatat că, deşi decizia consiliului local a fost adoptată la data de 4 

iulie 2012, materialele au parvenit la Comisia Electorală Centrală  abia la 12 decembrie 

curent, fiind depăşit termenul prevăzut de legislaţie.  

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

noiembrie 1997, 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 Baraboi. 

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

candidatului supleant Grandrabura Ion de pe lista Partidului Liberal.  



40/58 

 

3. Se atenţionează secretarul Consiliului comunal Baraboi 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”. 

 

Dl I. Ciocan a revenit (membri prezenţi – 7).  

 

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat.  

 

Preşedintele de şedinţă Şt. Urîtu 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. 1617 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei. 

 

În continuare preşedinte de şedinţă: I. Ciocan. 

 

17. S-A AUDIAT: 

Raportorul Vadim Moţarschi a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire 

la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Ochiul Alb, raionul Drochia”:  

”Consiliul sătesc Ochiul Alb, prin decizia nr. 5/2 din 5 noiembrie 2012, a declarat 

vacant mandatul consilierului Zbancă Leonid, ales pe lista Partidului Liberal Democrat 

din Moldova, în legătură cu decesul acestuia. Astfel, a devenit vacant un mandat de 

consilier atribuit formaţiunii nominalizate.  

În conformitate cu documentele electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatul de consilier în Consiliul sătesc Ochiul Alb îi revine candidatului 

supleant Condrat Leonid de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, 

confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Drochia din 10 iunie 2011. La atribuirea 

mandatului s-a ţinut cont de declaraţiile candidaţilor supleanţi Şonţu Minodora şi Guţu 

Lilian de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, prin care aceştia refuză 

mandatul de consilier. 

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

noiembrie 1997, 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 Ochiul Alb. 

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

Drochia, candidatului supleant Condrat Leonid de pe lista Partidului Liberal Democrat 

din Moldova.   

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

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

 

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat.  

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

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____7____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0____. 
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S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1618 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei. 

 

18. S-A AUDIAT: 

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

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

”Consiliul orăşenesc Făleşti, prin decizia nr. 06/6 din 29 noiembrie 2012, a ridicat, 

la cerere, mandatul consilierului Iurevici Vladislav, ales pe lista Partidului Liberal 

Democrat din Moldova. Astfel, a devenit vacant un mandat de consilier atribuit 

formaţiunii nominalizate.   

În conformitate cu documentele electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatul de consilier în Consiliul orăşenesc Făleşti îi revine candidatului 

supleant Bejenari Marianna de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, 

confirmată prin hotărîrea suplimentară a Judecătoriei Făleşti din 12 septembrie 2011. La 

atribuirea mandatului s-a ţinut cont de declaraţia candidatului supleant Chiriac Vasile de 

pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, prin care acesta refuză mandatul de 

consilier.              

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

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

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

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

candidatului supleant Bejenari Marianna de pe lista Partidului Liberal Democrat din 

Moldova.    

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

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

 

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat.  

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

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____7____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0____. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1619 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei. 

 

19. S-A AUDIAT: 

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

la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Călineşti, raionul Făleşti”:  

”Consiliul sătesc Călineşti, prin decizia nr. 6/2 din 16 noiembrie 2012, a ridicat, în 

legătură cu incompatibilitatea funcţiei, mandatul consilierului Ghemu Leonid, ales pe 

lista Partidului Liberal Democrat din Moldova. Astfel, a devenit vacant un mandat de 

consilier atribuit formaţiunii nominalizate.   

În conformitate cu documentele electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatul de consilier în Consiliul sătesc Călineşti îi revine candidatului 

supleant Logan Irina de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, confirmată 

prin hotărîrea Judecătoriei Făleşti din 17 iunie 2011.  
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În temeiul art. 18 alin. (2) şi 133 alin. (12) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 

noiembrie 1997, 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 Călineşti. 

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

candidatului supleant Logan Irina de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova.    

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

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

 

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat.  

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

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____7____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0____. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1620 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei. 

 

 

20. S-A AUDIAT: 

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

la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Hiliuţi, raionul Făleşti”: 

“Consiliul comunal Hiliuţi, prin decizia nr. 09/14 din 12 decembrie 2012, a ridicat, 

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

consilierului Manoli Petru, ales  pe lista Partidului Liberal. Astfel, a devenit vacant un 

mandat de consilier atribuit formaţiunii nominalizate.  

În conformitate cu documentele electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatul de consilier în Consiliul comunal Hiliuţi îi revine candidatului 

supleant Furtuna Petru de pe lista Partidului Liberal, confirmată prin hotărîrea  

Judecătoriei Făleşti din 15 iunie 2011. 

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

noiembrie 1997, 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 Hiliuţi. 

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

candidatului supleant Furtuna Petru 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.  

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

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____7____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0____. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1621 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei. 

 

21. S-A AUDIAT: 
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Raportorul Andrei Volentir a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire 

la atribuirea unui mandate de consilier în Consiliul comunal Horeşti, raionul Făleşti”: 

“Consiliul comunal Horeşti, prin decizia nr. 8/3 din 15 noiembrie 2012, a declarat 

vacant mandatul consilierului Gîrbu Vasile, în legătură cu decesul acestuia, ales pe lista 

Partidului Liberal Democrat din Moldova. Astfel, a devenit vacant un mandat de consilier 

atribuit formaţiunii nominalizate.  

În conformitate cu documentele electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatul de consilier în Consiliul comunal Horeşti îi revine candidatului 

supleant Josanu Liudmila de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, 

confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Făleşti din 15 iunie 2011.  

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

noiembrie 1997, 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 Horeşti. 

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

candidatului supleant Josanu Liudmila de pe lista Partidului Liberal Democrat din 

Moldova.   

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

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

 

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat.  

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

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____7____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0____. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1622 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei. 

 

22. S-A AUDIAT: 

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

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

“Consiliul orăşenesc Floreşti, prin decizia nr. 37/11 din 8 noiembrie 2012, a ridicat, 

la cerere, mandatul consilierului Ţurcanu Amelia, aleasă pe lista Partidului Liberal 

Democrat din Moldova. Astfel, a devenit vacant un mandat de consilier atribuit 

formaţiunii nominalizate. 

În conformitate cu documentele electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatul de consilier în Consiliul orăşenesc Floreşti îi revine candidatului 

supleant Musteaţa Ala de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, confirmată 

prin hotărîrea Judecătoriei Floreşti din 16 iunie 2011.  

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

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

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

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

candidatului supleant Musteaţa Ala 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.  



44/58 

 

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

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____7____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0____. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1623 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei. 

 

23. S-A AUDIAT: 

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

la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orăşenesc Mărculeşti, raionul Floreşti”: 

“Consiliul orăşenesc Mărculeşti, prin decizia nr. 06/01 din 15 noiembrie 2012, a 

declarat vacant mandatul consilierului Tertea Vasile, în legătură cu decesul acestuia, ales 

pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova. Astfel, a devenit vacant un 

mandat de consilier atribuit formaţiunii nominalizate.  

În conformitate cu documentele electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatul de consilier în Consiliul orăşenesc Mărculeşti îi revine candidatului 

supleant Borşcevschi-Sochirca Elena de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica 

Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Floreşti din 13 iunie 2011.  

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

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

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

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

Floreşti, candidatului supleant Borşcevschi-Sochirca Elena de pe lista Partidului 

Comuniştilor din Republica Moldova.   

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

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

 

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat.  

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

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____7____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0____. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1624 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei. 

 

24. S-A AUDIAT: 

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

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

“Consiliul comunal Roşietici, prin decizia nr. 7/1 din 23 noiembrie 2012, a ridicat, 

în legătură cu incompatibilitatea funcţiei, mandatul consilierului Rotaru Iulian, ales pe 

lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova. Astfel, a devenit vacant un mandat 

de consilier atribuit formaţiunii nominalizate.   

În conformitate cu documentele electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatul de consilier în Consiliul comunal Roşietici îi revine candidatului 
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supleant Chilaru Constantin de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, 

confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Floreşti din 13 iunie 2011.  

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

noiembrie 1997, 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 Roşietici. 

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

candidatului supleant Chilaru Constantin de pe lista Partidului Comuniştilor din 

Republica Moldova.    

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

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

 

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat.  

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

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____7____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0____. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1625 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei. 

 

25. S-A AUDIAT: 

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

la atribuirea unui mandate de consilier în Consiliul comunal Văscăuţi, raionul Floreşti”: 

“Consiliul comunal Văscăuţi, prin decizia nr. 06/05 din 27 noiembrie 2012, a 

declarat vacant mandatul consilierului Carauş Ilia, în legătură cu decesul acestuia, ales pe 

lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova. Astfel, a devenit vacant un mandat 

de consilier atribuit formaţiunii nominalizate.  

În conformitate cu documentele electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatul de consilier în Consiliul comunal Văscăuţi îi revine candidatului 

supleant Ţurcan Maria de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, 

confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Floreşti din 13 iunie 2011.  

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

noiembrie 1997, 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 Văscăuţi. 

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

candidatului supleant Ţurcan Maria de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica 

Moldova.  

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

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

 

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat.  

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

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0____. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 
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Hotărîrea nr. 1626 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei. 

 

26. S-A AUDIAT: 

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

la atribuirea unui mandate de consilier în Consiliul sătesc Vertiujeni, raionul Floreşti”: 

“Consiliul sătesc Vertiujeni, prin decizia nr. 04/02 din 5 noiembrie 2012, a declarat 

vacant mandatul consilierului Scoarţă Feodor, în legătură cu decesul acestuia, ales pe 

lista Partidului Democrat din Moldova. Astfel, a devenit vacant un mandat de consilier 

atribuit formaţiunii nominalizate.  

În conformitate cu documentele electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, 

 mandatul de consilier în Consiliul sătesc Vertiujeni îi revine candidatului supleant 

Goncearuc Vitali de pe lista Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin 

hotărîrea Judecătoriei Floreşti din 14 iunie 2011.  

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

noiembrie 1997, 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 Vertiujeni. 

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

candidatului supleant Goncearuc Vitali de pe lista Partidului Democrat din Moldova.  

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

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

 

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat.  

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

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____7____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0____. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1627 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei. 

 

27. S-A AUDIAT: 

Raportorul Vasile Gafton a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Danu, raionul Glodeni”:  

Consiliul comunal Danu, prin decizia nr. 2/3 din  9 aprilie 2012, a ridicat, în 

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

Partidului Comuniştilor din Republica Moldova. Astfel, a devenit vacant un mandat de 

consilier atribuit formaţiunii nominalizate.   

În conformitate cu documentele electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatul de consilier în Consiliul comunal Danu îi revine candidatului supleant 

Ceban Maria de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, confirmată prin 

hotărîrea Judecătoriei Glodeni din 13 iunie 2011. 

Totodată, s-a constatat că, deşi decizia consiliului local a fost adoptată la data de 9 

aprilie 2012, materialele au parvenit la Comisia Electorală Centrală  abia la 6 decembrie 

curent, fiind depăşit termenul prevăzut de legislaţie.  

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

noiembrie 1997, 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 Danu. 
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2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Danu, raionul Glodeni, 

candidatului supleant Ceban Maria de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica 

Moldova. 

3. Se atenţionează secretarul Consiliului comunal Danu 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”. 

 

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat.  

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

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____7____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0____. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1628 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei. 

 

28. S-A AUDIAT: 

Raportorul Vasile Gafton a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Limbenii Noi, raionul Glodeni”:  

„Consiliul sătesc Limbenii Noi, prin decizia nr. 8/3 din 26 octombrie 2012, a ridicat, 

în legătură cu incompatibilitatea funcţiei, mandatele consilierilor  Bujor Lucia, aleasă pe 

lista Partidului Liberal Democrat din Moldova şi Nanu Rodica, aleasă pe lista Partidului 

Democrat din Moldova. 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 sătesc Limbenii Noi le revin candidaţilor 

supleanţi Bologan Serghei de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova şi Bantuş 

Iraida de pe lista Partidului Democrat din Moldova. Listele candidaţilor supleanţi au fost 

confirmate prin hotărîrea  Judecătoriei Glodeni din 14 iunie 2011. La atribuirea 

mandatelor s-a ţinut cont de certificatul Primăriei satului Limbenii Noi, prin care se 

confirmă că doamna Bujor Aliona, candidat supleant căreia urma să i se atribuie 

mandatul de consilier, se află peste hotarele ţării. 

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

noiembrie 1997 şi pct. 25 din Instrucţiunea cu privire la atribuirea mandatelor de 

consilier în consiliile raionale, orăşeneşti (municipale), de sector şi săteşti (comunale), 

aprobată prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 384 din 12 decembrie 2006, cu 

modificările ulterioare, 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 sătesc Limbenii Noi. 

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

Glodeni, candidaţilor supleanţi Bologan Serghei de pe lista Partidului Liberal Democrat 

din Moldova şi Bantuş Iraida 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 anunţat că raportul este încheiat.  

Preşedintele de şedinţă a propus să-i fie adresate întrebări raportorului. 
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AU LUAT CUVÎNTUL: 

Şt. Urîtu – a întrebat raportorul, dacă este vreun document că persoana care se află peste 

hotare, doamna Bujor Aliona, a fost anunţată despre faptul că urmează să i se atribuie 

mandat de consilier sau că a fost anunţată despre aceasta. 

Raportorul V. Gafton – a răspuns că CEC i-a fost prezentat la solicitare un document, 

semnat de primarul localităţii, secretarul consiliului şi şeful de post, Ostapi Vasile, că 

persoana respectivă, din spusele mamei sale, e plecată pentru cel puţin 3 ani în Franţa, 

din 2011 după alegerile locale generale, şi că aceasta a predat conducerea întreprinderii 

sale doamnei Irina Bantuş. 

Şt. Urîtu – a propus amînarea examinării proiectului. 

  

Preşedintele de şedinţă a supus votului propunerea de amînare a examinării proiectului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____2____,  Contra ____5_____, S-au abţinut ___0____. 

 

Propunerea de amînare a examinării proiectului prezentat nu a întrunit numărul necesar 

de voturi. 

 

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

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____5____,  Contra ____1_____, S-au abţinut ___1____. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1629 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei. 

 

 

29. S-A AUDIAT: 

Raportorul Eduard Răducan a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire 

la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ivanovca, raionul Hînceşti”:  

“Consiliul comunal Ivanovca, prin decizia nr. 4/2 din 15 noiembrie 2012, a ridicat, 

în legătură cu incompatibilitatea funcţiei, mandatul consilierului Ţîbuleac Nina, aleasă pe 

lista Partidului Liberal Democrat din Moldova. Astfel, a devenit vacant un mandat de 

consilier atribuit formaţiunii nominalizate.   

În conformitate cu documentele electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatul de consilier în Consiliul comunal Ivanovca îi revine candidatului 

supleant Rusnac Vladimir de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, 

confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Hînceşti din 14 iunie 2011.  

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

noiembrie 1997, 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 Ivanovca. 

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

Hînceşti, candidatului supleant Rusnac Vladimir de pe lista Partidului Liberal Democrat 

din Moldova.    

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

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

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

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____7____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0____. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1630 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei. 

 

30. S-A AUDIAT: 

Raportorul Eduard Răducan a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire 

la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Oneşti, raionul Hînceşti”:  

“Consiliul comunal Oneşti, prin decizia nr. 5.12 din 20 noiembrie 2012, a ridicat, în 

legătură cu incompatibilitatea funcţiei, mandatul consilierului Botnari Rodica, aleasă pe 

lista Partidului Liberal. Astfel, a devenit vacant un mandat de consilier atribuit 

formaţiunii nominalizate.   

În conformitate cu documentele electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatul de consilier în Consiliul comunal Oneşti îi revine candidatului 

supleant Comanici Natalia de pe lista Partidului Liberal, confirmată prin hotărîrea 

Judecătoriei Hînceşti din 15 iunie 2011.  

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

noiembrie 1997, 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 Oneşti. 

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

candidatului supleant Comanici Natalia 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.  

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

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____7____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0____. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1631 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei. 

 

 

31. S-A AUDIAT: 

Raportorul Eduard Răducan a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire 

la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Paşcani, raionul Hînceşti”:  

“Consiliul comunal Paşcani, prin decizia nr. 6/5 din 19 noiembrie 2012, a ridicat, în 

legătură cu incompatibilitatea funcţiei, mandatele consilierilor  Ursu Ecaterina şi 

Siminică Vasile, aleşi pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, şi Ţîple 

Valentina, aleasă pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova. Astfel, au 

devenit vacante trei mandate de consilier atribuite formaţiunilor nominalizate.  
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În conformitate cu documentele electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatele de consilier în Consiliul comunal Paşcani le revin candidaţilor 

supleanţi Bălan Nicolae şi Plămădeală Maria de pe lista Partidului Liberal Democrat din 

Moldova şi Rotaru Nicolai de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova. 

Listele candidaţilor supleanţi au fost confirmate prin hotărîrea  Judecătoriei Hînceşti din 

13 iunie 2011. 

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

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

1. Se ia act de vacanţa a trei mandate de consilier în Consiliul comunal Paşcani. 

2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul comunal Paşcani, raionul Hînceşti, 

candidaţilor supleanţi Bălan Nicolae şi Plămădeală Maria de pe lista Partidului Liberal 

Democrat din Moldova şi Rotaru Nicolai de pe lista Partidului Comuniştilor din 

Republica Moldova.    

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

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

 

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat.  

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

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____7____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0____. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1632 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei. 

 

 

32. S-A AUDIAT: 

Raportorul Eduard Răducan a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire 

la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Bălceana, raionul Hînceşti”:  

“Consiliul sătesc Bălceana, prin decizia nr. 5/7 din 20 octombrie 2012, a ridicat, în 

legătură cu incompatibilitatea funcţiei, mandatul consilierului Trestianu Vladislav, ales 

pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova. Astfel, a devenit vacant un mandat de 

consilier atribuit formaţiunii nominalizate.   

În conformitate cu documentele electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatul de consilier în Consiliul sătesc Bălceana îi revine candidatului 

supleant Popovici Ion de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, confirmată 

prin hotărîrea Judecătoriei Hînceşti din 13 iunie 2011.  

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

noiembrie 1997, 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 Bălceana. 

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

candidatului supleant Popovici Ion de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova.    

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

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

 

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat.  

Preşedintele de şedinţă a supus votului propunerea de aprobare a proiectului. 
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REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____7____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0____. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1633 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei. 

 

33. S-A AUDIAT: 

Raportorul Eduard Răducan a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire 

la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Ialoveni”:  

“Consiliul raional Ialoveni, prin decizia nr. 06-22 din 29 noiembrie 2012, a ridicat, 

în legătură cu incompatibilitatea funcţiei, mandatul consilierului Silistraru Mihail, ales pe 

lista Partidului Liberal Democrat din Moldova. Astfel, a devenit vacant un mandat de 

consilier atribuit formaţiunii nominalizate.   

 În conformitate cu documentele electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatul de consilier în Consiliul raional Ialoveni îi revine candidatului 

supleant Gonţa Victor de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, confirmată 

prin hotărîrea Judecătoriei Ialoveni din 8 iunie 2011.  

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

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

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

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul raional Ialoveni candidatului 

supleant Gonţa Victor de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova.    

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

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

 

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat.  

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

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____7____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0____. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1634 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei. 

 

34. S-A AUDIAT: 

Raportorul Vasile Gafton a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Ocniţa: 

„Consiliul raional Ocniţa, prin deciziile  nr. 7/15 şi 7/16 din 12 decembrie 2012, a 

ridicat, la cerere, mandatele consilierilor Djangulaşvili Vladimir, ales pe lista Partidului 

Liberal Democrat din Moldova, şi Bodnari Valeriu, ales pe lista Partidului Democrat din 

Moldova. 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 raional Ocniţa le revin candidaţilor supleanţi Gutium 

Valentina de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova şi Gaidău Constantin de pe 

lista Partidului Democrat din Moldova. Listele au fost confirmate prin hotărîrea Judecătoriei 

Ocniţa din 15 iunie 2011. La atribuirea mandatelor s-a ţinut cont de declaraţiile candidaţilor 
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supleanţi Călcîi Andrei, Guţu Damian, Liciu Natalia, Punga Dumitru, Rotari Sergiu, Groapă 

Viorel de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova şi Macarenco Vladislav, 

Lipoveţchii Iurii de pe lista Partidului Democrat din Moldova prin care aceştia refuză 

mandatele de consilier. 

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

noiembrie 1997, 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 raional Ocniţa. 

2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul raional Ocniţa candidaţilor supleanţi 

Gutium Valentina de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova şi Gaidău 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”. 

 

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat.  

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

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____7____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0____. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1635 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei. 

 

35. S-A AUDIAT: 

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

la atribuirea unui mandat  de consilier în Consiliul comunal Cucuruzeni, raionul Orhei”:  

“Consiliul comunal Cucuruzeni, prin decizia nr. 9.11 din 7 noiembrie 2012, a 

ridicat, în legătură cu incompatibilitatea funcţiei, mandatul consilierului Conica Tamara, 

aleasă pe lista Partidului  Liberal. Astfel, a devenit vacant un mandat de consilier atribuit 

formaţiunii nominalizate.  

În conformitate cu documentele electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatul de consilier în Consiliul comunal Cucuruzeni îi revine candidatului 

supleant Adomniţa Ion de pe lista Partidului  Liberal, confirmată prin hotărîrea 

Judecătoriei Orhei din 20 iunie 2011.  

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

21 noiembrie 1997, 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 Cucuruzeni. 

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

candidatului supleant Adomniţa Ion 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.  

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

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____7____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0____. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 
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Hotărîrea nr. 1636 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei. 

 

36. S-A AUDIAT: 

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

la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul orăşenesc Rezina, raionul Rezina”: 

“Consiliul orăşenesc Rezina, prin deciziile nr. 8/1 şi 8/2 din 4 decembrie 2012 , a 

ridicat, în legătură cu incompatibilitatea funcţiei, mandatele consilierilor Cocîrla 

Vladimir, ales pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, şi Gaidei Ion, ales 

pe lista Partidului Democrat din Moldova. 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 orăşenesc Rezina le revin candidaţilor 

supleanţi Scurtu Zinaida de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova şi 

Boico Nicolae de pe lista Partidului Democrat din Moldova. Listele candidaţilor supleanţi 

au fost confirmate prin hotărîrea Judecătoriei Rezina din 14 iunie 2011.  

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

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

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

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

candidaţilor supleanţi Scurtu Zinaida de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica 

Moldova şi Boico Nicolae de pe lista Partidului Democrat din Moldova. 

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

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

 

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat.  

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

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____7____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0____. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1637 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei. 

 

37. S-A AUDIAT: 

Raportorul Vadim Moţarschi a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire 

la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Vasilcău, raionul Soroca”: 

“Consiliul comunal Vasilcău, prin decizia nr. 11.7 din 22 noiembrie 2012, a ridicat, 

în legătură cu incompatibilitatea funcţiei, mandatul consilierului independent Cioca Nina 

şi mandatul consilierului Noviţchi Veaceslav, ales pe lista Partidului Comuniştilor din 

Republica Moldova. Astfel, au devenit vacante două mandate de consilier în consiliul 

respectiv. După restabilirea şirului descrescător, mandatul de consilier îi revine Partidului 

Liberal Democrat din Moldova. 

În conformitate cu documentele electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatele de consilier în Consiliul comunal Vasilcău le revin  candidaţilor 

supleanţi Sîrghii Anatolie de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova şi 

Andrievscaia Aurelia de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova. Listele 
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candidaţilor supleanţi au fost confirmate prin hotărîrea Judecătoriei Soroca din 27 iunie 

2011.  

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

din 21 noiembrie 1997, 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 Vasilcău. 

2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul comunal Vasilcău, raionul Soroca, 

candidaţilor supleanţi Sîrghii Anatolie de pe lista Partidului Liberal Democrat din 

Moldova şi Andrievscaia Aurelia de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica 

Moldova.   

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

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

 

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat.  

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

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____7____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0____. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1638 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei. 

 

38. S-A AUDIAT: 

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

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

“Consiliul orăşenesc Teleneşti, prin decizia nr. 8/11 din 26 noiembrie 2012, a 

ridicat, în legătură cu incompatibilitatea funcţiei, mandatul consilierului Vicol Victoria, 

aleasă pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova. Astfel, a devenit vacant un 

mandat de consilier atribuit formaţiunii nominalizate.  

În conformitate cu documentele electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatul de consilier în Consiliul orăşenesc Teleneşti îi revine candidatului 

supleant Vîrlan Natalia de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, confirmată 

prin hotărîrea Judecătoriei Teleneşti din 16 iunie 2011.  

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

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

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

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

Teleneşti, candidatului supleant Vîrlan Natalia de pe lista Partidului Liberal Democrat 

din Moldova.  

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

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

 

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat.  

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

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____7____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0____. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 
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Hotărîrea nr. 1639 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei. 

 

39. S-A AUDIAT: 

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

la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Pistruieni, raionul Teleneşti”: 

“Consiliul comunal Pistruieni, prin decizia nr. 6/1 din 30 octombrie 2012, a ridicat, 

la cerere, mandatul consilierului Rotari Svetlana, aleasă pe lista Partidului Liberal 

Democrat din Moldova. Astfel, a devenit vacant un mandat de consilier atribuit 

formaţiunii nominalizate.  

În conformitate cu documentele electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatul de consilier în Consiliul comunal Pistruieni îi revine candidatului 

supleant Gupcovschi Natalia de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, 

confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Teleneşti din 16 iunie 2011.  

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

noiembrie 1997, 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 Pistruieni. 

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

Teleneşti, candidatului supleant Gupcovschi Natalia de pe lista Partidului Liberal 

Democrat din Moldova.  

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

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

 

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat.  

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

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____7____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0____. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1640 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei. 

 

40. S-A AUDIAT: 

Raportorul Svetlana Guţu a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Dezghingea, UTA Găgăuzia”:  

“Consiliul sătesc Dezghingea, prin decizia nr. 7/2 din 14 noiembrie 2012, a ridicat, 

la cerere, mandatul consilierului Secrier Elena, aleasă pe lista Partidului Liberal 

Democrat din Moldova. Astfel, a devenit vacant un mandat de consilier atribuit 

formaţiunii nominalizate.  

În conformitate cu documentele electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatul de consilier în Consiliul sătesc Dezghingea îi revine candidatului 

supleant Berezian Denis de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, confirmată 

prin hotărîrea Judecătoriei Comrat din 14 iunie 2011.  

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

noiembrie 1997, 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 Dezghingea. 
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2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Dezghingea, UTA Găgăuzia, 

candidatului supleant Berezian Denis de pe lista Partidului Liberal Democrat din 

Moldova.  

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

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

 

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat.  

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

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____7____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0____. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1641 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei. 

 

41. S-A AUDIAT: 

Raportorul Svetlana Guţu a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Ferapontievca, UTA Găgăuzia”: 

“Consiliul sătesc Ferapontievca, prin decizia nr. 7 din 27 noiembrie 2012, a ridicat, 

în legătură cu incompatibilitatea funcţiei, mandatele consilierilor Covalenco Alla, aleasă 

pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, şi Şevcenco Elena, aleasă pe 

lista Partidului Democrat din Moldova. 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 sătesc Ferapontievca le revin candidaţilor 

supleanţi Bocearnicova Valentina de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica 

Moldova şi Efrem Valentina de pe lista Partidului Democrat din Moldova. Listele 

candidaţilor supleanţi au fost confirmate prin hotărîrea Judecătoriei Comrat din 24 iunie 

2011.  

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

noiembrie 1997, 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 sătesc 

Ferapontievca. 

2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul sătesc Ferapontievca, UTA 

Găgăuzia, candidaţilor supleanţi Bocearnicova Valentina de pe lista Partidului 

Comuniştilor din Republica Moldova şi Efrem Valentina de pe lista Partidului Democrat 

din Moldova. 

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

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

 

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat.  

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

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____7____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0____. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 



57/58 

 

Hotărîrea nr. 1642 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei. 

 

 
Preşedintele şedinţei a constatat că ordinea de zi a fost epuizată  

şi a declarat şedinţa închisă. 

 

 

 

Preşedintele şedinţei  

 

Iurie CIOCAN 

Secretarul şedinţei Andrei VOLENTIR 
 
 
 
Ex.: Angela MUSTEAŢA 
Tel: 251-477 
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