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PROCESUL-VERBAL nr.72 

 

al şedinţei ordinare a 

COMISIEI ELECTORALE CENTRALE 

din 27.12.2011, ora 14.00       

        

Membrii prezenţi: 

Iurie Ciocan, preşedinte al Comisiei 

Ştefan Urîtu, vicepreşedinte al Comisiei  

Andrei Volentir, secretar al Comisiei 

Eduard Răducan, membru 

Svetlana Guţu, membru 

Vadim Moţarschi, membru 

Vasile Gafton, membru 

 

 

Dl Iurie Ciocan, verificînd prezenţa la şedinţă a membrilor, a stabilit că aceasta 

este deliberativă, fiind întrunit cvorumul necesar, după care a deschis-o. 

 

Dl Ştefan Creangă şi Alexandru Simionov lipsesc.  

 

Dl Iurie Ciocan a dat citire proiectului ordinii de zi şi în lipsa altor propuneri a 

supus-o votului. 

 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____7____,  contra ____-_____, s-au abţinut ___-_____ 

 

 

 

ORDINEA DE ZI: 
    

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

Parlamentul Republicii Moldova  

Raportor: Iurie Ciocan 

2. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Ţaul, 

raionul Donduşeni 

         Raportor: Vasile Gafton 
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3. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Ţarigrad, 

raionul Drochia 

  Raportor: Vadim Moţarschi 

4. Cu privire la atribuirea unui mandat  de consilier în Consiliul sătesc 

Pojăreni, raionul Ialoveni 

   Raportor: Eduard Răducan 

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

Dîngeni, raionul Ocniţa 

Raportor: Vasile Gafton 

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

Ivancea, raionul Orhei 

   Raportor: Ştefan Creangă 

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

Tătăreşti, raionul Străşeni 

Raportor: Svetlana Guţu   

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

Chirileni, raionul Ungheni 

  Raportor: Alexandru Simionov 

 

 

1. S-A AUDIAT: 

Dl Iurie Ciocan, preşedinte al Comisiei – a prezentat proiectul de hotărîre cu 

privire la iniţierea procedurii de validare a mandatului de deputat în Parlamentul 

Republicii Moldova. 

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____7____,  contra ____-_____, s-au abţinut ___-_____ 

 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

Moldova, atribuit Partidului Liberal. 

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

Parlamentul Republicii Moldova domnului Nemerenco Valeriu, a. n. 1959, 

domiciliat în mun. Chişinău, pretor, Pretura sectorului Buiucani,  candidat supleant 

pe lista Partidului Liberal. 

3.  Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

  

Hotărîrea se anexează. 
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2. S-A AUDIAT: 

Dl Vasile Gafton, membru al Comisiei – a prezentat proiectul de hotărîre cu 

privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Ţaul, raionul 

Donduşeni. 

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____7____,  contra ____-_____, s-au abţinut ___-_____ 

 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

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

Donduşeni, candidatului supleant Ceban Marcel de pe lista Partidului Liberal 

Democrat din Moldova.  

 3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

Hotărîrea se anexează. 

 

 

3. S-A AUDIAT:  

Dl Vadin Moţarschi, membru al Comisiei – a prezentat proiectul de hotărîre cu 

privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Ţarigrad, raionul 

Drochia. 

 

AU LUAT CUVÎNTUL: 

Dl Ştefan Urîtu – a întrebat dacă este motivat refuzul. 

Dl Vadin Moţarschi – a răspuns că nu este motivat. 

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____7____,  contra ____-_____, s-au abţinut ___-_____ 

 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

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

Drochia, candidatului supleant Ojovan Simion de pe lista Partidului Comuniştilor 

din Republica Moldova.  

          3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

Hotărîrea se anexează.   
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4. S-A AUDIAT:  

Dl Eduard Răducan, membru al Comisiei – a prezentat proiectul de hotărîre cu 

privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Pojăreni, raionul 

Ialoveni. 

 

AU LUAT CUVÎNTUL: 

Dl Ştefan Urîtu – a întrebat care este motivul refuzului. 

Dl Eduard Răducan – a răspuns că refuzul nu este motivat. 

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____7____,  contra ____-_____, s-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

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

Ialoveni, candidatului supleant Gheorghiu Petru de pe lista Partidului Liberal.  

 3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.  

 

Hotărîrea se anexează. 

 

5. S-A AUDIAT: 

Dl Vasile Gafton, membru al Comisiei – a prezentat proiectul de hotărîre cu 

privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Dîngeni, raionul 

Ocniţa.  

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____7____,  contra ____-_____, s-au abţinut ___-_____ 

 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

Dîngeni. 

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

Ocniţa, candidatului supleant Cernei Mihail de pe lista Partidului Liberal Democrat 

din Moldova.  

         3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

Hotărîrea se anexează. 

 

6. S-A AUDIAT: 

Dl Vasile Gafton, membru al Comisiei – a prezentat proiectul de hotărîre cu 

privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ivancea, raionul 

Orhei. 
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S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____7____,  contra ____-_____, s-au abţinut ___-_____ 

 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

Ivancea. 

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

Orhei, candidatului supleant Bodrug Nicolae de pe lista Partidului Social 

Democrat.  

          3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

Hotărîrea se anexează. 

 

7. S-A AUDIAT: 

Dna Svetlana Guţu, membru al Comisiei – a prezentat proiectul de hotărîre cu 

privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Tătăreşti, raionul 

Străşeni. 

 

AU LUAT CUVÎNTUL: 

 

Dl Ştefan Urîtu – a întrebat dacă este motivat refuzul. 

Dna Svetlana Guţu – a răspuns că motivul refuzului este plecarea peste hotare. 

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____7____,  contra ____-_____, s-au abţinut ___-_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

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

Străşeni, candidatului supleant Cortac Tamara de pe lista Partidului Liberal.  

          3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

Hotărîrea se anexează. 

 

 

8. S-A AUDIAT: 

Dl Vadim Moţarschi, membru al Comisiei – a prezentat proiectul de hotărîre cu 

privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Chirileni, raionul 

Ungheni. 

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 
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AU VOTAT: 

Pentru  ____7____,  contra ____-_____, s-au abţinut ___-_____ 

 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

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

Ungheni, candidatului supleant Barnaciuc Ion de pe lista Partidului Democrat din 

Moldova.  

 3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

Hotărîrea se anexează. 

 

 

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

 

 

 

Preşedintele  

Comisiei Electorale Centrale                                                      Iurie CIOCAN 

 

Secretarul 
Comisiei Electorale Centrale                                              Andrei VOLENTIR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ex.: Natalia Pătrunjel 
Tel: 57 89 90 


