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COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ 

A REPUBLICII MOLDOVA 

 

 

 
 

PROCES-VERBAL nr. 150 

al şedinţei ordinare 

din 15.10.2013, ora 15.00 
 

Statut şedinţă: deliberativă 

Preşedinte al şedinţei: dl Ștefan Urîtu 

Secretar al şedinţei: dl Andrei Volentir 
 

Preşedintele de şedinţă a verificat cvorumul, a constatat prezenţa a 5 membri ai Comisiei 

(lipsește I.Ciocan, Șt.Creangă, E.Răducan, V.Moțarschi), conform listei membrilor Comisiei 

prezenţi în şedinţă care se anexează la prezentul proces-verbal. 

Preşedintele de şedinţă a declarat şedinţa deschisă publicului interesat şi a anunţat că şedinţa 

este deliberativă, după care a solicitat membrilor să facă propuneri la ordinea de zi ce conţine 

27 puncte. 

Dl A.Volentir a propus includerea rubricii – Diverse. 

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

ședință a supus votului proiectul ordinii de zi: 
 

ORDINEA DE ZI: 
 

1. Pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 2180 din 1 octombrie 2013 

„Cu privire la constituirea Consiliului electoral de circumscripție electorală comunală 

Ucrainca nr. 25, raionul Căușeni”. 

Raportor:  Andrei Volentir 

2. Cu privire la securizarea procesului de votare la alegerile locale noi în comuna Ucrainca, 

raionul Căușeni. 

Raportor:  Andrei Volentir 

3. Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Ochiul Roș, 

raionul Anenii Noi . 

Raportor:  Andrei Volentir 

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

Anenii Noi . 

Raportor:  Andrei Volentir 

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

consilier din Consiliul raional Cahul 

Raportor:  Andrei Volentir 

6. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Andrușul de Sus, 

raionul Cahul. 

Raportor:  Andrei Volentir 

7. Cu privire la ridicarea unui mandat de consilier în Consiliul raional Căușeni. 

Raportor:  Andrei Volentir 

8. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Zaim, raionul 

Căușeni. 

Raportor:  Andrei Volentir 
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9. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Criuleni. 

Raportor:  Andrei Volentir 

10. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Mărăndeni, raionul 

Fălești. 

Raportor:  Andrei Volentir 

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

Fălești. 

Raportor:  Andrei Volentir 

12. Cu privire la sesizarea Oficiului teritorial Bălți al Cancelariei de Stat privind starea de 

incompatibilitate a unor consilieri din Consiliul raional Glodeni. 

Raportor:  Andrei Volentir 

13. Cu privire la ridicarea unui mandat de consilier în Consiliul raional Glodeni. 

Raportor:  Andrei Volentir 

14. Cu privire la sesizarea Oficiului teritorial Orhei al Cancelariei de Sat privind starea de 

incompatibilitate a unui consilier din Consiliul sătesc Bulăești, raionul Orhei. 

Raportor:  Andrei Volentir 

15. Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Crihana, raionul 

Orhei. 

Raportor:  Andrei Volentir 

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

Hîncești. 

Raportor:  Andrei Volentir 

17. Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Secăreni, raionul 

Hîncești 

Raportor:  Andrei Volentir 

18. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Costești, raionul 

Ialoveni. 

Raportor:  Andrei Volentir 

19. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Rîșcani, raionul 

Rîșcani. 

Raportor:  Andrei Volentir 

20. Cu privire la ridicarea unui mandat de consilier în Consiliul raional Sîngerei. 

Raportor:  Andrei Volentir 

21. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Șoldănești. 

Raportor:  Andrei Volentir 

22. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Ștefan Vodă. 

Raportor:  Andrei Volentir 

23. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Feștelița, raionul 

Ștefan Vodă. 

Raportor:  Andrei Volentir 

24. Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Slobozia, raionul 

Ștefan Vodă. 

Raportor:  Andrei Volentir 
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25. Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Cetireni, raionul 

Ungheni. 

Raportor:  Andrei Volentir 

26. Pentru abrogarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale ne. 1625 din 24 decembrie 2012. 

Raportor:  Andrei Volentir 

27. Pentru abrogarea unor hotărîri ale Comisiei Electorale Centrale. 

Raportor:  Andrei Volentir 

28. Cu privire la executarea unei decizii a Curţii Supreme de Justiţie. 

Raportor:  Andrei Volentir 

29. Diverse  

Raportor:  Andrei Volentir 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

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

 

Ordinea de zi cu 29 puncte a fost aprobată cu votul unanim al membrilor prezenţi în şedinţă. 
 

Preşedintele de şedinţă a propus să se treacă la examinarea subiectelor înscrise pe ordinea de 

zi. 
 

1. S-A AUDIAT: 

Raportorul Andrei Volentir – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Pentru 

modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 2180 din 1 octombrie 2013 „Cu privire 

la constituirea Consiliului electoral de circumscripție electorală comunală Ucrainca nr. 25, 

raionul Căușeni”: 

„ La 11 octombrie 2013 Comisiei Electorale Centrale i-a fost prezentat de către organizaţia 

raională Căuşeni a Partidului Comuniştilor din Republica  Moldova un demers prin care se 

solicită excluderea prin revocare a domnului Babin Dmitrii din componenţa Consiliului 

electoral de circumscripţie electorală comunală Ucrainca nr. 25 în legătură cu faptul deţinerii 

de către acesta a mandatului de consilier în Consiliul comunal Ucrainca şi desemnarea 

doamnei Cojocari Valentina în calitate de membru cu drept de vot deliberativ din partea 

Partidului Comuniştilor din Republica  Moldova. Persoana propusă a trecut instruirea în 

cadrul Comisiei Electorale Centrale la 9 octombrie 2013, fiindu-i acordat certificat de 

funcţionar electoral.                                         

În conformitate cu art. 18 alin. (2), 27 alin. (2) şi art. 29 alin. (11) din Codul electoral 

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

 

1. Se modifică hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2180 din 1octombrie 2013 

„Cu privire la constituirea Consiliului electoral de circumscripţie electorală comunală 

Ucrainca nr. 25, raionul Căuşeni”, după cum urmează: 

- se exclude din componenţa Consiliului electoral de circumscripţie electorală comunală 

Ucrainca nr. 25 domnul Babin Dmitrii, desemnat de Partidul Comuniştilor din Republica  

Moldova; 

- se include în componenţa Consiliului electoral de circumscripţie electorală comunală 

Ucrainca nr. 25 doamna Cojocari Valentina, pedagog, educator, grădiniţa de copii s. Ucrainca, 

din partea Partidului Comuniştilor din Republica  Moldova. 

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

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

 

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat.  

Preşedintele  de  şedinţă  a  oferit  cuvîntul  membrilor  pentru a fi puse întrebări raportorului. 
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AU LUAT CUVÎNTUL: 

Dl Șt.Urîtu – a întrebat raportorul care este balanța gender – femei/bărbați în componența 

Consiliului electoral de circumscripție electorală comunală Ucrainca nr. 25, raionul Căuşeni. 

A propus ca recomandare  partidelor de a ține cont de balanța gender. 

Dl A.Volentir – a răspuns că potrivit datelor statistice majoritatea membrilor organelor 

electorale sunt femei, însă președinți ai birourilor electorale sunt aleși bărbați. A menționat că 

partidele politice parlamentare prezintă candidaturile lor în componenţa biroului electoral al 

secţiei de votare potrivit dreptului lor discreționar. 
 

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

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____5____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___. 
 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2213  a fost aprobată cu votul unanim al membrilor prezenţi în şedinţă. 
 

2. S-A AUDIAT: 

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

securizarea procesului de votare la alegerile locale noi în comuna Ucrainca, raionul Căușeni ”: 

„În vederea realizării Programului de acţiuni pentru organizarea şi desfăşurarea 

alegerilor locale noi ale primarului comunei Ucrainca din data de 10 noiembrie 2013, aprobat 

prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2156 din 11 septembrie 2013, în temeiul art. 

18, art. 26 lit. b), j) şi art. 53 alin. (1) din Codul electoral nr. 1381 -XIII din 21 noiembrie 

1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 

1.  Se  aprobă  modelele  ştampilelor  speciale  „Alegeri  locale  10.11.2013”  şi  

„Alegeri locale 24.11.2013 Turul II”, conform anexei nr. 1. 

2. Biroul electoral al  secţiei de votare din comuna Ucrainca, raionul Căuşeni, va 

aplica în actele de identitate în baza cărora alegătorii participă la votare, în ziua de 10 

noiembrie 2013, ştampila specială cu menţiunea „Alegeri locale 10.11.2013” şi, după caz,  în  

ziua  de  24  noiembrie  2013  ştampila  specială  cu  menţiunea  „Alegeri  locale 24.11.2013 

Turul II”. 

3. Funcţionarii electorali, care vor înmîna buletinul de vot, vor aplica ştampila specială 

corespunzătoare în fişa de însoţire a buletinului de identitate sau în alt act de identitate în baza 

căruia alegătorul votează. Locul aplicării ştampilei se stabileşte după cum urmează:  

- la pagina 8 a fişei de însoţire a buletinului de identitate; 

-  la rubrica ”Menţiuni” a fişei de însoţire a Buletinului de identitate de tip nou (pus în 

aplicare de la 07.03.2013); 

-  la  pag.  4  (rubrica  ”Menţiuni”)  a  Buletinului  de  identitate  provizoriu  (pus  în 

aplicare de la 07.03.2013); 

-  la  pagina  4  sau  6  a  paşaportului  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 şi a paşaportului de tip ex-sovietic, 

modelul anului 1974, fără număr de identificare de stat (IDNP), cu menţiunile „valabil pe un 

termen nelimitat”, cetăţenia Republicii Moldova şi înregistrarea la domiciliu  –  pentru 

persoanele  care  au  renunţat  la  actele  de  identitate  ale  Republicii  Moldova  din 

considerente religioase. 

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. 



5/17 

 

 

 

Anexă 

la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale 

nr.    din 15 octombrie 2013 

 

 

Ştampilele speciale 

 

1. Modelul ştampilei speciale aplicabile în ziua de 10 noiembrie 2013: 

 

 

 

 

2. Ştampila aplicabilă în ziua de 10 noiembrie 2013 reprezintă o placă dreptunghiulară 

cu lungimea de 25 mm şi lăţimea de 10 mm, avînd imprimată inscripţia „Alegeri locale 

10.11.2013”. 

 

3. Modelul ştampilei speciale aplicabile în ziua de 24 noiembrie 2013: 

 

 

 

 

4. Ştampila aplicabilă în ziua de 24 noiembrie 2013 reprezintă o placă dreptunghiulară 

cu lungimea de 25 mm şi lăţimea de 10 mm, avînd imprimată inscripţia „Alegeri locale 

24.11.2013 Turul II”. 

 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____5____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2214  a fost aprobată cu votul unanim al membrilor prezenţi în şedinţă. 

 

3. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ochiul Roș, raionul Anenii Noi ”: 

„Consiliul comunal Ochiul Roş, prin decizia nr. 05/13 din 7 iulie 2011, a ridicat, în 

legătură cu incompatibilitatea funcţiei, mandatul consilierului Scorţa Anatoli, 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 Ochiul Roş îi revine candidatului supleant 

Scutelnic Alexandr de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, confirmată 

prin hotărîrea Judecătoriei Anenii Noi din 15 iunie 2011.  

În temeiul art.18 alin. (2), 133 alin. (12) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 

noiembrie 1997 şi în conformitate cu pct. 29 din Regulamentul cu privire la procedura de 

ridicare şi validare a mandatelor de consilier aprobată prin hotărîrea Comisiei Electorale 

Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 

 

 

Alegeri locale  

10.11.2013 

Alegeri locale  

24.11.2013 

Turul II 
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1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ochiul Roş. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Ochiul Roş, raionul Anenii 

Noi, candidatului supleant Scutelnic Alexandr de pe lista Partidului Comuniştilor din 

Republica Moldova. 

3. Se atenționează secretarul Consiliului comunal Ochiul Roș asupra necesității 

respectării termenelor stabilite de legislația în vigoare privind ținerea 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  oferit  cuvîntul  membrilor  pentru a fi puse întrebări raportorului. 

 

AU LUAT CUVÎNTUL: 

Dl Șt.Urîtu – a remarcat că propunerea cu atenționarea secretarului Consiliului local Ochiul 

Roș este una suplimentară, pentru că în proiect nu este inclus acest punct . 

Dl A.Volentir – a menționat că posibil acest punct a fost scăpat la broșurare, deoarece în 

proiectul de hotărîre elaborat în cadrul direcției este prevăzut acest lucru. A menționat că 

proiectul urmează a se citi cu un punct aparte în partea rezolutivă a hotărîrii, prin care să fie 

atenţionat secretarul Consiliului comunal Ochiul Roş asupra necesităţii respectării termenelor 

stabilite de legislaţia în vigoare privind ţinerea lucrărilor de secretariat. 

Dl Șt.Urîtu – a întrebat raportorul dacă nu este cazul de a atenționa și Cancelaria de Stat pe 

marginea acestui caz, deoarece în termen de 2 ani s-a privat altă persoană de dreptul de a 

deține mandatul de consilier. 

Dl A.Volentir – a propus să adresăm printr-o scrisoare de însoțire, Cancelariei de Stat un 

demers prin care să solicităm efectuarea unui control privind motivele care au stat la baza 

nerespectării termenului, din neglijență sau alte motive, în funcție de răspunsul Cancelariei de 

Stat vom avea o claritate asupra modului în care vom acționa în continuare.  

 

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

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____5____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2215  a fost aprobată cu votul unanim al membrilor prezenţi în şedinţă. 

 

4. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Ochiul Roș, raionul Anenii Noi ”: 

„Secretarul Consiliului comunal Ochiul Roş din raionul Anenii Noi a transmis Comisiei 

Electorale Centrale cererile de demisie ale consilierilor Greiţer Inga şi Paşcan Petru, aleşi pe 

lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova. Cererile au fost depuse la consiliu în 

data de 24 mai 2013, iar documentele necesare atribuirii mandatelor de consilier candidaţilor 

supleanţi au parvenit la Comisie în data de 29 iulie şi, respectiv, 12 septembrie 2013. Întrucît 

lista candidaţilor supleanţi ai Partidului Comuniştilor din Republica Moldova s-a epuizat, a 

fost restabilit şirul descrescător, conform căruia cea mai mare valoare numerică îi revine listei 

de candidaţi ai Partidului Liberal Democrat din Moldova. 

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

mandatele de consilier în Consiliul comunal Ochiul Roş le revin candidaţilor supleanţi 

Iachimovici Maria şi Diacenco Svetlana de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, 

confirmată prin hotărîrea suplimentară a Judecătoriei Anenii Noi din 14 august 2013.  
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La atribuirea mandatelor de consilier s-a ţinut cont de adeverinţele eliberate de primărie 

prin care se confirmă aflarea peste hotarele ţării a candidaţilor supleanţi Gaţmaniuc Elmira, 

Iachimovici Serghei, Ostapenco Serghei, Şcerbina Evghenia şi Lobor Alexandr de pe lista 

Partidului Liberal Democrat din Moldova. 

În temeiul art. 18 alin. (2), 22 lit. u), 133 alin. (9) şi (12) din Codul electoral nr.1381-

XIII din 21 noiembrie 1997, art. 5 alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 

privind statutul alesului local, şi în conformitate cu pct. 17, 23 şi 29 din Regulamentul cu 

privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea 

Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală h o t ă 

r ă ş t e: 

1. Se ridică, în legătură cu cererile de demisie, mandatele consilierilor Greiţer Inga şi 

Paşcan Petru, aleşi pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova în Consiliul 

comunal Ochiul Roş.  

2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul comunal Ochiul Roş, raionul Anenii 

Noi, candidaţilor supleanţi Iachimovici Maria şi Diacenco Svetlana 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 ____5____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2216  a fost aprobată cu votul unanim al membrilor prezenţi în şedinţă. 

 

5. S-A AUDIAT: 

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

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

Consiliul raional Cahul ”: 

„Prin sesizarea nr. 18 din 7 mai 2013, însoţită de documente, un grup de consilieri din 

Consiliul raional Cahul a informat Comisia Electorală Centrală asupra stării de 

incompatibilitate în care s-ar afla consilierul Orlov Mihail, ales pe lista Partidului Democrat 

din Moldova, indicîndu-se prevederile de la art. 7 alin. (1) lit. d) din Legea nr.768-XIV din 2 

februarie 2000 privind statutul alesului local, conform căreia mandatul de consilier este 

incompatibil cu calitatea de şef, de şef adjunct (inclusiv interimatul acestor funcţii) în 

structurile subordonate autorităţilor publice locale (instituţii publice, servicii, întreprinderi 

municipale). Din materialele prezentate se constată că dl Orlov Mihail deţine mandat de 

consilier în Consiliul raional Cahul, ocupînd totodată şi funcţia de director-interimar al IMSP 

„Spitalul Raional Cahul” din 14 octombrie 2010. 

Pe parcursul examinării de către Comisia Electorală Centrală a sesizării, s-a constatat 

că prevederea legală sus-numită privind situaţiile de incompatibilitate a constituit obiectul 

sesizării la Curtea Constituţională. 

La 16 iulie 2013 Curtea Constituţională a adoptat hotărîrea nr. 19 pentru controlul 

constituţionalităţii unor prevederi ale art. 7 din Legea 768-XIV din 2 februarie 2000 privind 

statutul alesului local, în redacţia Legii nr. 168 din 11 iulie 2012. Curtea a opinat că 

prevederile legale care stabilesc incompatibilităţile mandatului alesului local, de la lit.c) şi d) 

ale alin. (l) art.7 din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local, 
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 în redacţia Legii nr. 168 din 11 iulie 2012, astfel cum au fost interpretate prin Legea 

nr. 263 din 16 noiembrie 2012, nu se aplică aleşilor locali, care şi-au obţinut mandatul în 

urma alegerilor locale desfăşurate pînă la data intrării în vigoare a Legii nr. 168 din 11 iulie 

2012 pentru modificarea Legii nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local 

– 14 septembrie 2012.  

Astfel, avînd în vedere că atît obţinerea mandatului de consilier, cît şi ocuparea 

funcţiei au avut loc anterior intrării în vigoare a modificărilor privind situaţiile de 

incompatibilitate la Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000, în temeiul art. 18 alin. (2) din 

Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş 

t e: 

1. Se respinge ca nefondată sesizarea, grupului de consilier din Consiliul raional 

Cahul, privind starea de incompatibilitate a consilierului Orlov Mihail, ales pe lista Partidului 

Democrat din Moldova din Consiliul raional Cahul. 

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

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

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

 

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat.  

Preşedintele  de  şedinţă  a  oferit  cuvîntul  membrilor  pentru a fi puse întrebări raportorului. 

 

AU LUAT CUVÎNTUL: 

Dl A.Simionov  –  a întrebat raportorul de ce s-a tergiversat atît de mult examinarea acestei 

chestiuni, dat fiind faptul că au mai fost situații de asemenea fel, referitor la interimatul 

funcției. Totodată, a întrebat ce funcții au consilierii nominalizați la moment. 

Dl A.Volentir – a  răspuns că în timpul examinăriia apărut o circumstanță nouă, Curtea 

Constituțională a examinat o sesizare pe acest subiect. A precizat că aceste persoane nu dețin 

funcții de conducere, ci au fost împuterniciți cu dreptul de a exercita atribuții administrative, 

din calitatea de medic de familie pe o perioadă determinată. 

Dl Șt.Urîtu – consideră că este necesar de a examina fiecare sesizare în parte pentru că este 

caz individual. 

Dl A.Simionov – a propus ca acest proiect de hotărîre să fie amînat și pregătit cîte un proiect 

de hotărîre pentru fiecare sesizare în parte. 

 

Preşedintele de şedinţă a supus votului propunerea dlui A.Simionov de amînare a proiectului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____4____, Contra ____1_____, S-au abţinut ___0___. 

 

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

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____1____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___4___. 

 

Preşedintele de şedinţă a informat membrii Comisiei că proiectul de hotărîre nu a fost aprobat, 

se transferă pentru altă ședință a Comisiei. 

 

6. S-A AUDIAT: 

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

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

„Consiliul sătesc Andruşul de Sus, prin decizia nr. 4/6 din 24 iulie 2013, a ridicat, în 

legătură cu absenţa fără motive întemeiate de la trei şedinţe consecutive ale consiliului, 
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mandatul consilierului Avramenco Nina aleasă pe lista Partidului Democrat din Moldova. 

Astfel, a devenit vacant un mandat de consilier atribuit formaţiunii nominalizate.  

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

mandatul de consilier în Consiliul sătesc Andruşul de Sus îi revine candidatului supleant 

Calin Vladislav de pe lista Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea 

Judecătoriei Cahul din 27 iunie 2011.  

În temeiul art. 18 alin. (2) şi 133 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 

noiembrie 1997 şi în conformitate cu pct. 29 din Regulamentul cu privire la procedura de 

ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale 

Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 

 

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

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

candidatului supleant Calin Vladislav 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 ____5____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2217  a fost aprobată cu votul unanim al  membrilor prezenţi în şedinţă. 

 

7. S-A AUDIAT: 

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

ridicarea unui mandat de consilier în Consiliul raional Căușeni ”: 

„Prin sesizarea înregistrată la Comisia Electorală Centrală în data de 16 septembrie 

2013 domnul Serghei Eremei, consilier în Consiliul raional Căuşeni, a informat asupra stării 

de incompatibilitate a consilierului Ciontoloi Ion ales pe lista Partidului Liberal Democrat din 

Moldova în componenţa consiliului numit.  

           Sesizarea este însoţită de documente din care rezultă că domnul Ciontoloi Ion deţine 

simultan funcţia de preşedinte al raionului Căuşeni, aceasta avînd statut de demnitate publică, 

conform Legii nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţie de 

demnitate publică.  

Astfel, se constată starea de incompatibilitate prevăzută la art. 7 alin. (1) lit. a) din 

Legea nr.768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local, potrivit căreia mandatul 

alesului local este incompatibil cu calitatea de persoană cu funcţie de demnitate publică. În 

conformitate cu art. 2. alin. (1) al legii sus-menţionate, noţiunea de ales local cuprinde 

consilierii consiliilor săteşti (comunale), orăşeneşti (municipale), raionale şi consiliului 

municipal Chişinău, deputaţii în Adunarea Populară a Găgăuziei, primarii şi viceprimarii, 

preşedinţii şi vicepreşedinţii raioanelor, iar potrivit art. 8 alin. (1) alesul local care se află în 

unul din cazurile de incompatibilitate va demisiona din funcţia incompatibilă cu mandatul 

deţinut sau îşi va depune mandatul în termen de 30 de zile de  la apariţia incompatibilităţii. 

Potrivit art. 8 alin. (2) în cazul în care preşedintele, vicepreşedintele raionului, viceprimarul 

nu respectă prevederile privind încetarea incompatibilităţii, consiliul care l-a ales va decide, la 

şedinţa imediat următoare, ridicarea mandatului alesului local respectiv, iar în caz de 

neadoptare a deciziei în cauză, ridicarea mandatului alesului local se va decide pe cale 

judiciară, la iniţiativa oficiului teritorial al Cancelariei de Stat sau la sesizarea Comisiei 
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Naţionale de Integritate. Dat fiind faptul că domnul Ciontoloi Ion nu a demisionat din una din 

funcţiile incompatibile, iar Consiliul raional Căuşeni nu a adoptat  decizia de ridicare a 

mandatului alesului local şi starea de incompatibilitate nu a încetat, Comisia Electorală 

Centrală are  competenţa de a ridica mandatul de consilier conform art. 8 alin. (2
1
) al  Legii 

nr.768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local, la cererea persoanelor 

interesate. 

 Comisia conchide că mandatul consilierului sus-numit urmează a fi ridicat, fiind 

declarată vacanţa unui mandat de consilier atribuit formaţiunii nominalizate. După ce îi va fi 

prezentată declaraţia candidatului supleant privind consimţămîntul acestuia de a i se atribui 

mandatul de consilier în consiliul respectiv, Comisia va atribui mandatul devenit vacant. 

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

noiembrie 1997,  art. 7 alin. (1) lit. a), art. 8 alin. (2
1
) din Legea nr.768-XIV din 2 februarie 

2000 şi în conformitate cu pct. 24, 30 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi 

validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 

1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 

 

1. Se ridică, în legătură cu incompatibilitatea funcţiei, mandatul consilierului Ciontoloi 

Ion ales pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul raional Căuşeni. 

2. Se declară vacant un mandat de consilier în Consiliul raional Căuşeni.  

3. Secretarul Consiliului raional Căuşeni, în termen de zece zile, va transmite Comisiei 

Electorale Centrale documentele necesare de atribuire a mandatului următorului candidat 

supleant de pe lista partidului sus-menţionat.      

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 ____5____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2218  a fost aprobată cu votul unanim al  membrilor prezenţi în şedinţă. 

 

8. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Zaim, raionul Căușeni ” : 

„Secretarul Consiliului comunal Zaim din raionul Căuşeni a transmis Comisiei Electorale 

Centrale cererea de demisie a consilierului Braguţa Clavdia aleasă pe lista Partidului 

Comuniştilor din Republica Moldova şi documentele necesare atribuirii mandatului de 

consilier următorului candidat supleant.   

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

de consilier în Consiliul comunal Zaim îi revine candidatului supleant Mereuţă Olga de pe 

lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei 

Căuşeni din 22 iunie 2011.  

   În temeiul art. 18 alin. (2), 22 lit. u) şi 133 alin. (12) din Codul electoral nr.1381-XIII 

din 21 noiembrie 1997, art. 5 alin (3) al Legii nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind 

statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 29 din Regulamentul cu privire la procedura 

de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 1931 din 23 

aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 
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         1. Se ridică, în legătură cu cererea de demisie, mandatul consilierului Braguţa Clavdia 

aleasă pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova în Consiliul comunal Zaim. 

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

candidatului supleant Mereuţă Olga 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 ____5____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2219  a fost aprobată cu votul unanim al  membrilor prezenţi în şedinţă. 

 

9. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Criuleni ”: 

„Secretarul Consiliului raional Criuleni, a transmis Comisiei Electorale Centrale cererea 

de demisie a consilierului Chiriuhin Semion ales pe lista Partidului Comuniştilor din 

Republica Moldova. Totodată, au fost depuse documentele necesare atribuirii mandatului de 

consilier candidatului supleant. 

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

mandatul de consilier în Consiliul raional Criuleni îi revine candidatului supleant Speteţchi 

Vladimir de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, confirmată prin 

hotărîrea Judecătoriei Criuleni din 17 iunie 2011.  

În temeiul art. 18 alin. (2), 22 lit. u) şi 133 alin. (12) din Codul electoral nr.1381-XIII 

din 21 noiembrie 1997, art. 5 alin. (3) al Legii nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind 

statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 17 şi 29 din Regulamentul cu privire la 

procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 

1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 

 

1. Se ridică, în legătură cu cererea de demisie, mandatul consilierului Chiriuhin Semion, 

ales pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, în Consiliul raional Criuleni. 

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

Speteţchi Vladimir de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova.  

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

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

 

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat.  

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

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____5____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2220  a fost aprobată cu votul unanim al  membrilor prezenţi în şedinţă. 
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10. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Mărăndeni, raionul Fălești ”: 

„Consiliul sătesc Mărăndeni, prin decizia nr. 6/7 din 19 august 2013, a ridicat, în 

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

mandatul consilierului Prepeliţă Diomid ales pe lista Partidului Comuniştilor din Republica 

Moldova. Astfel, a devenit vacant un mandat de consilier atribuit formaţiunii nominalizate.  

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

de consilier în Consiliul sătesc Mărăndeni îi revine candidatului supleant Rotaru Mihail de pe 

lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, 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 şi în conformitate cu pct. 29 din Regulamentul cu privire la procedura de 

ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 1931 din 23 

aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 

 

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

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

candidatului supleant Rotaru Mihail 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 ____5____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2221  a fost aprobată cu votul unanim al  membrilor prezenţi în şedinţă. 

 

11. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Scumpia, raionul Fălești ”: 

„Consiliul comunal Scumpia, prin decizia nr. 6/05 din 6 noiembrie 2012, a ridicat, la 

cerere, mandatul consilierului Buga Ion ales pe lista Partidului Liberal Democrat din 

Moldova. Astfel, a devenit vacant un mandat de consilier atribuit formaţiunii nominalizate.   

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

mandatul de consilier în Consiliul comunal Scumpia îi revine candidatului supleant Vrăjitoru 

Ecaterina de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea 

Judecătoriei Făleşti din 15 iunie 2011. La atribuirea mandatului s-a ţinut cont de declaraţia 

candidatului supleant Friptuleac Iurie de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, 

prin care acesta refuză atribuirea mandatului de consilier.              
 Totodată, s-a constatat că, deşi decizia consiliului local a fost adoptată la data de 6 

noiembrie 2012, materialele au parvenit la Comisia Electorală Centrală  abia la 18 iulie 

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

candidatului supleant Vrăjitoru Ecaterina de pe lista Partidului Liberal Democrat din 

Moldova. 

          3. Se atenţionează secretarul Consiliului comunal Scumpia 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 ____5____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2222  a fost aprobată cu votul unanim al  membrilor prezenţi în şedinţă. 

 

12. S-A AUDIAT: 

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

sesizarea Oficiului teritorial Bălți al Cancelariei de Stat privind starea de incompatibilitate a 

unor consilieri din Consiliul raional Glodeni ”: 

„Prin sesizarea din 29 aprilie 2013, Oficiul teritorial Bălţi al Cancelariei de Stat a 

informat Comisia Electorală Centrală asupra stării de incompatibilitate a consilierilor din 

componenţa Consiliului raional Glodeni: Ilcu Tamara aleasă pe lista Partidului Comuniştilor 

din Republica Moldova, Saulea Gheorghe ales pe lista Partidului Liberal Democrat din 

Moldova, Botnari Victor ales pe lista Partidului Democrat din Moldova şi Tărîţă Mihail ales 

pe lista Partidului Liberal. 

Sesizarea este însoţită de documente din care rezultă că dna Ilcu Tamara, avînd 

calitatea de consilier, ocupă simultan de la data de 28 august 2012 funcţia de director 

interimar al şcolii primare-grădiniţă din s. Clococenii Vechi, dl Saulea Gheorghe exercită de 

la data de 3 septembrie 2012 funcţia de director interimar al Şcolii sportive pentru copii şi 

juniori Glodeni, dl Botnari Victor este director al IMSP Centrul de Sănătate Fundurii Vechi 

de la 11 noiembrie 2010 şi dl Tărîţă Mihail este desemnat din 7 noiembrie 2011 în funcţia de 

director interimar al Şcolii de arte Glodeni.  

În cadrul examinării materialelor, Comisia a avut în vedere că prevederile cuprinse la 

art. 7 din Legea 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local, în redacţia Legii 

nr. 168 din 11 iulie 2012, au constituit obiectul sesizării la Curtea Constituţională. 

La 16 iulie 2013 Curtea Constituţională a adoptat hotărîrea nr. 19 pentru controlul 

constituţionalităţii unor prevederi ale art. 7 din Legea 768-XIV din 2 februarie 2000 privind 

statutul alesului local, în redacţia Legii nr. 168 din 11 iulie 2012, prin care s-a pronunţat că 

prevederile legale care stabilesc incompatibilităţile mandatului alesului local de la lit. c) şi d) 

ale alin. (l) art.7 din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000, în redacţia Legii nr. 168 din 11 

iulie 2012, astfel cum au fost interpretate prin Legea nr. 263 din 16 noiembrie 2012, nu se 

aplică aleşilor locali, care şi-au obţinut mandatul în urma alegerilor locale desfăşurate pînă la 

data intrării în vigoare a Legii nr. 168 din 11 iulie 2012 pentru modificarea Legii nr. 768-XIV 

din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local – 14 septembrie 2012.    

 Astfel, avînd în vedere că persoanele mai sus numite şi-au obţinut mandatul de 

consilier şi au ocupat funcţiile nominalizate anterior intrării în vigoare a modificărilor privind 

situaţiile de incompatibilitate operate la Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 şi în temeiul 

art. 18 alin. (2) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală 

Centrală  h o t ă r ă ş t e: 
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1. Se respinge ca nefondată sesizarea Oficiului Teritorial Bălţi în partea ce ţine de 

starea de incompatibilitate a consilierilor Ilcu Tamara aleasă pe lista Partidului Comuniştilor 

din Republica Moldova, Saulea Gheorghe ales pe lista Partidului Liberal Democrat din 

Moldova Botnari Victor, ales pe lista Partidului Democrat din Moldova şi Tărîţă Mihail ales 

pe lista Partidului Liberal. 

2. Hotărîrea Comisiei se remite spre informare Oficiului teritorial Bălţi al Cancelariei 

de Stat şi Consiliului raional Glodeni. 

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 ____5____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2223  a fost aprobată cu votul unanim al  membrilor prezenţi în şedinţă. 

 

13. S-A AUDIAT: 

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

ridicarea unui mandat de consilier în Consiliul raional Glodeni ”: 

„Prin sesizarea din 29 aprilie 2013, Oficiul teritorial Bălţi a informat Comisia 

Electorală Centrală asupra stării de incompatibilitate în care se află consilierul din 

componenţa Consiliului raional Glodeni Ciobanu Viorica, aleasă pe lista Partidului 

Comuniştilor din Republica Moldova. 

Sesizarea este însoţită de acte confirmative din care rezultă că dna Ciobanu Viorica 

deţine mandatul de consilier în Consiliul raional Glodeni, ocupînd totodată şi funcţia de 

director al IMSP Centrul de Sănătate Glodeni din 1 ianuarie 2013. Astfel, se constată starea 

de incompatibilitate, prevăzută la art. 7 alin. (1) lit. d) din Legea nr.768-XIV din 2 februarie 

2000 privind statutul alesului local, conform căreia mandatul alesului local este incompatibil 

cu calitatea de şef, de şef adjunct (inclusiv interimatul acestor funcţii) în structurile 

subordonate autorităţilor publice locale (instituţii publice, servicii, întreprinderi municipale). 

Totodată, cazul dat nu cade sub incidenţa hotărîrii Curţii Constituţionale nr. 19 din 16 iulie 

2013 pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi ale art. 7 din Legea nr. 768-XIV din 2 

februarie 2000 privind statutul alesului local, în redacţia Legii nr. 168 din 11 iulie 2012.  

Comisia conchide că mandatul consilierului sus-numit urmează a fi ridicat, fiind 

declarată vacanţa unui mandat de consilier atribuit formaţiunii nominalizate. După ce îi va fi 

prezentată declaraţia candidatului supleant privind consimţămîntul acestuia de a i se atribui 

mandatul de consilier în consiliul respectiv, Comisia va atribui mandatul devenit vacant. 

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

noiembrie 1997, art. 8 alin. (2
1
) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul 

alesului local şi în conformitate cu pct. 24 din Regulamentul cu privire la procedura de 

ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale 

Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 

 

1. Se ridică, în legătură cu incompatibilitatea funcţiei, mandatul consilierului Ciobanu 

Viorica aleasă pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova în Consiliul raional 

Glodeni. 

2. Se declară vacant un mandat de consilier în Consiliul raional Glodeni.  
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3. Secretarul Consiliului raional Glodeni, în termen de zece zile, va transmite Comisiei 

Electorale Centrale documentele necesare pentru atribuirea mandatului următorului candidat 

supleant de pe lista partidului sus-menţionat.      

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  oferit  cuvîntul  membrilor  pentru a fi puse întrebări raportorului. 

 

AU LUAT CUVÎNTUL: 

Dl V.Gafton – a întrebat raportorul ce funcție a deținut consilierul Ciobanu Viorica pînă la 1 

ianuarie 2013, dacă s-a aflat în stare de incompatibilitate, 

Dl A.Volentir – a răspuns că dna Ciobanu Viorica ocupă funcția de director al IMSP Centrul 

de Sănătate Glodeni care a fost reorganizat printr-o decizie a Consiliului raional. Pînă la 1 

ianuarie 2013 nu cunoaștem ce funcție a deținut. 

Dl V.Gafton – a propus amînarea examinării acestui proiect, pentru a clarifica circumstanța 

dată. 

Dl A.Volentir –  în calitate de raportor, a acceptat propunerea dlui V.Gafton de amînare a 

proiectului. 

 

Preşedintele de şedinţă a supus votului propunerea dlui V.Gafton de amînare a  proiectului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____5____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___. 

 

Preşedintele de şedinţă a informat membrii Comisiei că proiectul de hotărîre se transferă 

pentru altă ședință a Comisiei. 

 

14. S-A AUDIAT: 

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

sesizarea Oficiului teritorial Orhei al Cancelariei de Stat privind starea de incompatibilitate a 

unui consilier din Consiliul sătesc Bulăești, raionul Orhei ” : 

„Prin sesizarea din 16 mai 2013, însoţită de documente, Oficiul teritorial Orhei al 

Cancelariei de Stat a informat Comisia Electorală Centrală asupra stării de incompatibilitate 

în care s-ar afla consilierul Savciuc Galina, aleasă pe lista Partidului Democrat din Moldova, 

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

2000 privind statutul alesului local, conform căreia mandatul alesului local este incompatibil 

cu calitatea de şef, de şef adjunct în structurile subordonate autorităţilor publice locale 

(instituţii publice, servicii, întreprinderi municipale). Din actele prezentate se constată că dna 

Savciuc Galina deţine mandatul de consilier în Consiliul sătesc Bulăieşti, ocupînd totodată şi 

funcţia de director al grădiniţei de copii din localitate începînd cu 3 septembrie 2012. 

Pe parcursul examinării de către Comisia Electorală Centrală a sesizării, s-a constatat că 

prevederea legală sus-numită privind situaţiile de incompatibilitate a constituit obiectul 

sesizării la Curtea Constituţională. 

La 16 iulie 2013 Curtea Constituţională a adoptat hotărîrea nr. 19 pentru controlul 

constituţionalităţii unor prevederi ale art. 7 din Legea 768-XIV din 2 februarie 2000 privind 

statutul alesului local, în redacţia Legii nr. 168 din 11 iulie 2012. Curtea a opinat că 

prevederile legale care stabilesc incompatibilităţile mandatului alesului local de la lit. c) şi d) 

ale alin. (l) art. 7 din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000, în redacţia Legii nr. 168 din 11 

iulie 2012, astfel cum au fost interpretate prin Legea nr. 263 din 16 noiembrie 2012, nu se 

aplică aleşilor locali, care şi-au obţinut mandatul în urma alegerilor locale desfăşurate pînă la 
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data intrării în vigoare a Legii nr. 168 din 11 iulie 2012 pentru modificarea Legii nr. 768-XIV 

din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local – 14 septembrie 2012.  

Astfel, avînd în vedere că atît obţinerea mandatului de consilier, cît şi ocuparea funcţiei 

au avut loc anterior intrării în vigoare a modificărilor privind situaţiile de incompatibilitate la 

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

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

1. Se respinge ca nefondată sesizarea Oficiului teritorial Orhei al Cancelariei de Stat 

privind starea de incompatibilitate a consilierului Savciuc Galina, aleasă pe lista Partidului 

Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Bulăieşti. 

2. Prezenta hotărîre se remite spre informare Oficiului teritorial Orhei al Cancelariei 

de Stat şi Consiliului sătesc Bulăieşti, raionul Orhei. 

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 ____5____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 2224  a fost aprobată cu votul unanim al  membrilor prezenţi în şedinţă. 

 

  

Dl A.Simionov a părăsit sala de ședințe (membri prezenți - 4). 

 

Preşedintele de şedinţă Șt.Urîtu a constatat lipsa cvorumului și a declarat închidererea 

ședinței. 

 

 

 

Preşedintele şedinţei                                                                                              Ștefan Urîtu 

 

Secretarul şedinţei                 Andrei VOLENTIR 
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