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           COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ 

           A REPUBLICII MOLDOVA 

str.Vasile Alecsandri nr.119, MD 2012 Chişinău, Republica Moldova 

tel. (+373 22)  251-451, fax (+373 22)  234-047 

www.cec.md, e-mail: info@cec.md 

 
PROCES-VERBAL nr. 104 

al şedinţei extraordinare  

din 09.10.2012, ora 15.00      

        

Membrii prezenţi: 8 

Membri absenţi: 1 

Statut şedinţă: deliberativă 

Preşedinte al şedinţei: dl Iurie Ciocan 

Secretar al şedinţei: dl Andrei Volentir 

 

Preşedintele şedinţei a verificat cvorumul: din cei 9 membri ai Comisiei, la deschiderea  

şedinţei sînt prezenţi 6, conform listei de înregistrare (se anexează). Şedinţa este declarată 

deliberativă, deschisă pentru publicul interesat.  

   

Dl Iurie Ciocan a propus completarea ordinii de zi cu chestiunea „Cu privire la delegarea 

reprezentanţilor Comisiei Electorale Centrale la Kiev, Ucraina”. 

Preşedintele şedinţei a supus votului propunerea enunţată. 

Preşedintele şedinţei a propus aprobarea proiectului ordinii de zi cu propunerea de 

completare şi examinare a subiectelor înscrise în aceasta. 

  

ORDINEA DE ZI: 

 

1. Cu privire la modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 1452 din 28 septembrie 

2012 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral de circumscripţie electorală comunală 

Danu nr. 8, raionul Glodeni” 

Raportor: Andrei Volentir 

2. Cu privire la aprobarea modelului buletinului de vot pentru desfăşurarea referendumului 

local privind revocarea primarului satului Nihoreni, raionul Rîşcani 

Raportor: Andrei Volentir 

3. Cu privire la aprobarea modelelor documentelor electorale de totalizare pentru 

referendumul local privind revocarea primarului satului Nihoreni, raionul Rîşcani. 

Raportor: Iurie Ciocan 

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

Anenii Noi.  

Raportor: Alexandru Simionov 

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

Drochia. 

Raportor: Vadim Moţarschi 

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

Călăraşi. 

Raportor: Ştefan Creangă  

7. Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul rational Nisporeni. 

Raportor: Ştefan Creangă  

8. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Sîngereii Noi, 

raionul Sîngerei. 

Raportor: Vadim Moţarschi 
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9. Cu privire la delegarea reprezentanţilor Comisiei Electorale Centrale la Kiev, Ucraina.  

Raportor: Iurie Ciocan 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____6____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0_____ 

 

Proiectul a fost acceptat cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenţi la şedinţă.  

 

Preşedintele  şedinţei a propus dlui Andrei Volentir de a raporta proiectele dlui Ştefan Creangă. 

 

Membrii CEC au procedat la examinarea şi dezbaterea subiectelor conform ordinii de zi 

aprobate. 

 

Dl Ştefan Urîtu s-a alăturat sedinţei CEC.  

 

1. S-A AUDIAT: 

 

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

Comisiei Electorale Centrale nr. 1452 din 28 septembrie 2012 „Cu privire la constituirea 

Consiliului electoral de circumscripţie electorală comunală Danu nr. 8, raionul Glodeni”. 

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____7____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

 

1. Se modifică hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1452 din 28 septembrie 2012 

„Cu privire la constituirea Consiliului electoral de circumscripţie electorală comunală Danu nr. 

8, raionul Glodeni”, după cum urmează: 

- se exclude din componenţa Consiliului electoral de circumscripţie electorală comunală 

Danu nr. 8 domnul Pocorschi Vitalie, propus de Partidul Liberal Democrat din Moldova; 

- se include în componenţa Consiliului electoral de circumscripţie electorală comunală 

Danu nr. 8 domnul Htema Ion, electrician, director, ÎI „Htema Ion”, din partea Partidului Liberal 

Democrat din 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. 

 

Hotărîrea nr. 1461 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei.  

 

2. S-A AUDIAT: 

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

modelului buletinului de vot pentru desfăşurarea referendumului local privind revocarea 

primarului satului Nihoreni, raionul Rîşcani”.  

 

AU LUAT CUVÎNTUL:  

Dl Iurie Ciocan  – a recomandat pentru îmbunătătţirea proiectului de hotărîre următoarele 

propuneri. Prima, dacă se aprobă buletinul de vot avînd o formă generală, acesta va fi valabil 

pentru întreaga durată a mandatului aleşilor locali şi în acest caz se va exclude data şi acesta va fi 

ca un model, iar dacă accentul se va face pe data de 21 octombire 2012, atunci se va introduce în 

textul buletinul de vot şi numărul circumscripţiei, şi numărul secţiei de votare care sînt 

cunoscute, şi textul supus referendumului.  
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Dl Andrei Volentir – nu a fost de acord cu prima propunere, dat fiind faptul că aceasta nu  

cadrează cu obiectul hotărîrii şi titlul acesteia. Dacă se aprobă modelul buletinului de vot pentru 

orice tip de referendum local privind revocarea primarului, atunci textul hotărîrii va avea alt 

conţinut. Potrivit raportorului, este un caz specific, un caz concret - comuna Nihoreni.  

 

Dl Ştefan Urîtu – a menţionat că textul poate fi diferit şi atunci nu se va încadra ca volum. 

 

Dl Vadim Moţarschi - a propus individualizarea buletinului de vot prin introducerea numărului 

circumscripţiei, numărului secţiei de votare şi a textului problemei supuse referendumului.  

 

Dl Eduard Răducan s-a alăturat sedinţei CEC.  

 

Dl Andrei Volentir - a solicitat opinia membrilor privind schimbarea locului celor două 

patrulatere cu cuvintele „pentru” şi „contra” şi celor două cercuri sub textul problemei supus 

referendumului, iar textul fiind aranjat pe mijlocul buletinului de vot. 

 

Dl Iurie Ciocan - a informat membrii despre prevederile din Codul electoral şi a dat citirii alin. 

(1) din art. 193. 

Dl Vadim Moţarschi – a propus amînarea aprobării proiectului de hotărîre pus în discuţie pînă 

la momentul prezentării de către consiliul electoral de circumscripţie a textului buletinului de 

vot. 

Dl Iurie Ciocan – a răspuns că acesta este un referendum local şi a dat citirii prevederile alin. (6) 

din art.193 şi a propus ca textul supus problemei să fie exact, să fie personificat prin  

completarea cu numele şi prenumele primarului „Sunteţi pentru revocarea primarului Ivanov din 

funcţie?” 

Dl Iurie Ciocan – a menţionat ca anume consiliul local a iniţiat referendumul şi numai consiliul 

local are prerogativa de a iniţia referendumul local privind revocrea primarului.  

 

În urma discuților purtate în cadrul şedinţei preşedintele şedinţei a propus ca memebrii CEC să-şi 

asume responsabilitatea deoarece prerogativele legale sînt cunoscute şi în cadrul acestei şedinţe 

să fie aprobat acest proiect de hotărîre cu textul deplin.  

 

Dl Alexandru Simionov – propune de a merge pe formula a doua.  

Dl Iurie Ciocan – a susţinut propunerea şi a menţionat că toate datele problemei sunt cunoscute. 

 

Dl Ștefan Urîtu – a propus următorul text „care este opţiunea dumneavoastră cu pivire la 

revocarea primarului Ivanov?”  

 

Dl Iurie Ciocan – a menţionat că întrebarea trebuie să fie foarte clară, fără ambiguităţi şi să nu 

fie o sugestie, de asemenea a propus menţinerea unicității textului.  

 

Preşedintele şedinţei s-a adresat raportorului pentru a formula propunerea care va fi supusă 

votului.  

Dl Andrei Volentir – a formulat propunerea ca modelul buletinului care este în anexă să fie 

individualizat, după dimensiunile descrise în proiectul de hotărîre, cu indicarea numărului 

circumscripţiei, numărului secţiei de votare şi întrebarea supusă referendumului va suna conform 

textului aprobat prin hotărîrea consiliulului local cu indicarea numelui şi prenumelui primarului.  

Dl Ştefan Urîtu – a întrebat dacă în acest caz nu se va modifica textul întrebării.   

Dl Iurie Ciocan – a menţionat că va fi doar completat textul, propuns de consiliul local, cu 

numele primarului satului. 

Dl Vadim Moţarschi – a propus ca consiliul electoral de circumscripţie să aprobe prin decizia sa 

textul buletinului de vot şi această decizie să fie transmisă Comisiei Electorale Centrale.  
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Dl Iurie Ciocan – a menționat că decizia privind desfășurarea referendumului local cuprinde 

procedura de adoptare a acestei decizii cu indicarea problemei supuse referendumului și a 

accentuat că în cazul dat, consiliul local a stabilit problema privind revocarea primaruluida. De 

asemenea, președintele de ședință a dat citirii alin. 2 din art. 186 din Codul electoral.   

 

Dl Andrei Volentir – a menționat că modelul buletinului de vot va rămîne exact asa cum este în 

model, cu indicarea numărului circumscripției și numărului biroului electoral, fără text, acesta 

urmînd a fi prezentat ulterior de către Consiliul electoral Nihoreni.  

 

Dl Iurie Ciocan - a întrebat dacă nu mai sînt obiecții la acest proiect și l-a propus spre aprobare.  

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____8____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

1. Se aprobă modelul buletinului de vot pentru referendumul local privind revocarea 

primarului satului Nihoreni, raionul Rîşcani, din 21 octombrie 2012, conform anexei. 

Partea de sus a buletinului de vot conţine inscripţia „Buletin de vot”, tipul şi data 

desfăşurării referendumului. 

Lungimea buletinului de vot este de 120 mm şi lăţimea de 160 mm. 

La o distanţă de 10 mm mai jos de data referendumului se aplică două numere: în partea 

stîngă numărul de ordine al circumscripţiei electorale, iar în partea dreaptă – numărul de ordine 

al secţiei de votare. 

Mai jos de cele două numere, tot la o distanţă de 10 mm, în partea stîngă a buletinului de 

vot se înscrie textul întrebării supuse referendumului, în dreapta textului se plasează, pe 

orizontală, două patrulatere cu cuvintele „pentru” şi „contra”, iar sub acestea – două cercuri. 

Dimensiunile fiecărui patrulater sînt de 10 mm x 25 mm. Distanţa dintre patrulatere este de 15 

mm, iar dintre patrulater şi cerc – 13 mm. Cercurile au diametrul de 15 mm, în care alegătorul va 

aplica ştampila cu inscripţia „Votat”.  

2. Buletinele de vot se vor tipări pe hîrtie opacă (mată) de culoare albă. 

         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.  

 

Hotărîrea nr. 1462 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei.  

 

3. S-A AUDIAT: 

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

documentelor electorale de totalizare pentru referendumul local privind revocarea primarului 

satului Nihoreni, raionul Rîşcani”. 

 

AU LUAT CUVÎNTUL: 

Dl Alexandru Simionov – a menționat că în modelul procesului-verbal privind totalizarea 

rezultatelor votării la referendumul local privind revocarea primarului întocmit de Consiliul 

electoral formula este indicată în limba rusă. Și a informat membrii că în satul Nihoreni 

majoritatea locuitorilor sînt vorbitori de limba rusă.  

 

Dl Iurie Ciocan – a menționat că procesele-verbale se întocmesc doar într-o limbă, iar buletinele 

de vot se tipăresc în două limbi.     

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____8____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0_____ 
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1. Se aprobă următoarele modele de documente electorale de totalizare la referendumul 

local privind revocarea primarului satului Nihoreni, raionul Rîşcani: 

a) procesul-verbal privind rezultatele numărării voturilor la referendumul local privind 

revocarea primarului, întocmit de biroul electoral al secţiei de votare (anexa nr. 1); 

b) procesul-verbal privind totalizarea rezultatelor votării la referendumul local privind 

revocarea primarului, întocmit de consiliul electoral de circumscripţie (anexa nr. 2); 

            c) formularul special pentru numărarea voturilor (anexa nr. 3). 

            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. 

 

Hotărîrea nr. 1463  a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei. 

 

4. S-A AUDIAT: 

Dl Alexandru Simionov – a prezentat proiectul de hotărîre ” Cu privire la atribuirea unui 

mandat de consilier în Consiliul sătesc Bulboaca, raionul Anenii Noi”. 

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____8____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

 

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

 2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Bulboaca, raionul Anenii Noi, 

candidatului supleant Chiperi Sergiu 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.   

 

 Hotărîrea nr. 1464  a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei. 

 

5. S-A AUDIAT: 

Dl Vadim Moțarschi – a prezentat proiectul „Cu privire la atribuirea unui mandat de 

consilier în Consiliul sătesc Ţarigrad, raionul Drochia”. 

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____8____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0_____ 

 

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 Şevciuc Anatolie 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.   

 

Hotărîrea nr. 1465  a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei. 

 

6. S-A AUDIAT: 

Dl Andrei Volentir – a prezentat proiectul „Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier 

în Consiliul comunal Bahmut, raionul Călărași”. 
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Dl Alexandru Simionov – a solicitat studierea materialelor anexate. 

 

AU LUAT CUVÎNTUL: 

Dl Ștefan Urîtu - a întrebat dacă sînt cunoscute motivele refuzului și dacă materialele parvenite 

la CEC sînt verificate.  

 

Dl Iurie Ciocan – a menționat că toate documentele sînt verificate și chiar se discută 

corectitudinea întocmirii acestora cu reprezentanţii administrației publice locale.  

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____7____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___1_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

 

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

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

candidatului supleant Leahu Valeriu  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.   

 

Hotărîrea nr. 1466  a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei. 

 

7. S-A AUDIAT: 

Dl Andrei Volentir – a prezentat proiectul „Cu privire la atribuirea unor mandate de 

consilier în Consiliul raional Nisporeni”. 

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____8____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

 2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul raional Nisporeni următorilor candidaţi 

supleanţi: Jimiga Sergiu şi Ulinici Mihail de pe lista Partidului Democrat din Moldova, Marian 

Vasile de pe lista Partidului Liberal, Trifan Andrei de pe lista Partidului Liberal Democrat din 

Moldova şi Botez Teodor de pe lista Partidului Politic Partidul Ecologist „Alianţa Verde” 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. 

 

Hotărîrea nr. 1467  a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei. 

 

8. S-A AUDIAT: 

Dl Vadim Moțarschi – a prezentat proiectul „Cu privire la atribuirea unui mandat de 

consilier în Consiliul comunal Sîngereii Noi, raionul Sîngerei”. 

 

S-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 
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Pentru  ____8____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

 2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Sîngereii Noi, raionul Sîngerei, 

candidatului supleant Melniţcaia Lidia 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.   

 

Hotărîrea nr. 1468  a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor Comisiei. 

 

9. S-A AUDIAT: 

Dl Iurie Ciocan – a prezentat proiectul „Cu privire la delegarea reprezentanţilor Comisiei 

Electorale Centrale la Kiev, Ucraina”. 

Dl Iurie Ciocan - a informat membrii despre invitația parvenită din partea Comisiei Electorale 

Centrale a Ucrainei care invită două persoane pentru a întreprinde o vizita în or. Kiev și anume 

în ziua alegerilor parlamentare din data de 28 octombire curent. De asemenea, raportorul a 

menționat despre faptul că pînă la sfîrșitul anului CEC mai are de onorat și invitația din partea 

colegilor din România.  

Dl Iurie Ciocan – a propus nominalizarea membrilor pentru a fi incluse în componența acestor 

două delegații.  

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței s-a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru  ____8____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0_____ 

 

S-A HOTĂRÎT: 

1. Se deleagă, pentru perioada 26 octombrie – 29 octombrie 2012, domnul Ştefan Urîtu, 

vicepreşedintele Comisiei Electorale Centrale şi domnul Eduard Răducan, membru al 

Comisiei Electorale Centrale, să participe la observarea alegerilor parlamentare, care vor 

avea loc la 28 octombrie curent în Ucraina. 

2. Delegaţia se va deplasa la Kiev cu avionul pe ruta Chişinău – Kiev –Chişinău.            

3. Direcţia financiar-economică va achita cheltuielile de transport, cazare şi diurnă conform 

legislaţiei în vigoare. 

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. 

 

Hotărîrea nr. 1469  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.: Valentina Scobici 
Tel: 251-451 


