PROCES-VERBAL nr. 108
al ședinței ordinare
din 24.04.2018, ora 14:00
Statut ședință: deliberativă
Președinte al ședinței: dna Alina Russu
Secretar al ședinței: dl Veaceslav Agrigoroae
Președintele ședinței a constatat prezența celor 9 membri ai Comisiei, care au semnat în borderoul
procesului-verbal.
Înainte de propunerea de dezbatere a ordinii de zi, președintele a anunțat că la ședință participă
reprezentanții partidelor politice înscrise în cursa electorală, în calitate de viitori trezorieri, și a dat
citire listei celor prezenți. De asemenea, președintele a anunțat că la 21.04 curent, membrii Comisiei,
Vladimir Șarban, Vasile Gafton și Sergiu Gurduza, au înaintat proiectul de hotărîre „Pentru
modificarea și completarea Regulamentului privind statutul observatorilor și procedura de
acreditare a acestora” și a solicitat ca acesta să fie inclus în ordinea de zi.
Președintele a supus votului completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărîre anunțat.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____3____, Contra ____2____, Abținere___4___.
Propunerea nu a întrunit numărul necesar de voturi.
Președintele a anunțat de asemenea că, la 23.04, dl Sergiu Gurduza a propus includerea în ordinea
de zi a ședinței proiectul privind stabilirea dreptului de acces la aplicația anticamera on-line pentru
membrii Comisiei. Totodată, președintele a anunțat că materialele proiectului au fost transmise în
poșta membrilor și a supus votului completarea ordinii de zi cu respectivul proiect de hotărîre.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____3____, Contra ____2____, Abținere___4___.
Propunerea nu a întrunit numărul necesar de voturi.
Președintele a anunțat ordinea de zi cu 19 subiecte.
ORDINEA DE ZI
1. Cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) din partea Partidului
politic „Casa Noastră - Moldova”, la alegerile locale noi din data de 20 mai 2018
Raportor: Alina Russu
2. Cu privire la confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală
Centrală și a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul) din partea Partidului Politic „Partidul
Nostru” pentru perioada campaniei electorale a alegerilor locale noi din data de 20 mai 2018
Raportor: Alina Russu
3. Cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) din partea Partidului
Liberal, la alegerile locale noi din data de 20 mai 2018
Raportor: Alina Russu
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4. Pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 1521 din 10 aprilie 2018 „Cu privire
la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale comunale Leușeni nr. 20/22,
raionul Hînceşti”
Raportor: Iurie Ciocan
5. Pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 1523 din 10 aprilie 2018 „Cu privire
la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale comunale Jora de Mijloc nr.
25/16, raionul Orhei”
Raportor: Vadim Filipov
6. Cu privire la acreditarea unui observator internaţional din partea Ambasadei Republicii Italiene
în Republica Moldova, în vederea monitorizării alegerilor locale noi ale primarilor în unele
localități din data de 20 mai 2018
Raportor: Rodica Ciubotaru
7. Cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „Reprezentanța
din Moldova a International Republican Institute din SUA”, în vederea monitorizării alegerilor
locale noi ale primarilor în unele localități din data de 20 mai 2018
Raportor: Rodica Ciubotaru
8. Cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „Promo-LEX”, în
vederea monitorizării alegerilor locale noi ale primarilor în unele localități din data de
20 mai 2018
Raportor: Rodica Ciubotaru
9. Cu privire la rapoartele financiare ale concurenților electorali din campania electorală a
alegerilor locale noi din 20 mai 2018, la situația din 13 aprilie 2018
Raportor: Veaceslav Agrigoroae
10. Cu privire la rapoartele financiare ale concurenților electorali din campania electorală a
alegerilor locale noi din 20mai 2018, la situația din 20 aprilie 2018
Raportor: Veaceslav Agrigoroae
11. Pentru aprobarea Regulamentului privind particularitățile constituirii și funcționării secțiilor de
votare pentru alegătorii Republicii Moldova domiciliați în unitățile administrativ-teritoriale din
stînga Nistrului (Transnistria), municipiul Bender și unele localități ale raionului Căușeni
Raportor: Alina Russu
12. Pentru aprobarea Regulamentului privind înregistrarea prealabilă
Raportor: Rodica Ciubotaru
13. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Gașpar, raionul Edineț
Raportor: Veaceslav Agrigoroae
14. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Cucuruzeni, raionul Orhei
Raportor: Veaceslav Agrigoroae
15. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Păpăuți, raionul Rezina
Raportor: Veaceslav Agrigoroae
16. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Pripiceni-Răzeși, raionul
Rezina
Raportor: Veaceslav Agrigoroae
17. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Pociumbăuți, raionul Rîșcani
Raportor: Veaceslav Agrigoroae
18. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Sîngerei, raionul Sîngerei
Raportor: Veaceslav Agrigoroae
19. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Valea Mare, raionul
Ungheni
Raportor: Veaceslav Agrigoroae
În lipsa altor propuneri, președintele ședinței a supus votului ordinea de zi anunțată.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___2___.
Ordinea de zi cu 19 subiecte a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei.
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1. S-A AUDIAT:
Raportorul Alina Russu – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la confirmarea
persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) din partea Partidului politic „Casa Noastră Moldova”, la alegerile locale noi din data de 20 mai 2018”:
„La 17 aprilie 2018, Partidul Politic „Casa Noastră – Moldova” a depus la Comisia
Electorală Centrală un demers privind desemnarea doamnei Olga Scripnic în calitate de persoană
responsabilă de finanţe (trezorier), pentru perioada campaniei electorale a alegerilor locale noi din
data de 20 mai 2018.
În temeiul art. 18 alin. (2) şi art. 41 alin. (2) lit. a) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21
noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
1. Se confirmă doamna Olga Scripnic în calitate de persoană responsabilă de finanţe
(trezorier) din partea Partidului Politic „Casa Noastră – Moldova”, pentru perioada campaniei
electorale a alegerilor locale noi din data de 20 mai 2018.
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.”
Președintele ședinței a solicitat membrilor Сomisiei să pună întrebări și să înainteze propuneri la
proiectul de hotărîre.
În lipsa propunerilor, președintele ședinței a supus votului proiectul de hotărîre.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____9____, Contra ____0____, Abținere___0___.
S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre.
Hotărîrea nr. 1557 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei.
2. S-A AUDIAT:
Raportorul Alina Russu – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la
confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală și persoanei
responsabile de finanțe (trezorierul) din partea Partidului Politic Partidul Nostru pentru perioada
campaniei electorale a alegerilor locale noi din data de 20 mai 2018.”
„Prin demersurile din 19 aprilie 2018, Partidul Politic Partidul Nostru a solicitat Comisiei
Electorale Centrale confirmarea dlui Bușuleac Mihail în calitate de reprezentant cu drept de vot
consultativ și, respectiv, a dnei Băleanu Natalia în calitate de persoană responsabilă de finanțe
(trezorier) pentru perioada campaniei electorale a alegerilor locale noi din data de 20 mai 2018.
Setul de documente conține și actul ce atestă deținerea studiilor superioare juridice de către
dl Bușuleac Mihail.
În temeiul art. 15, art. 18 alin. (2) și art. 41 alin. (2) lit. a) din Codul electoral nr. 1381-XIII
din 21 noiembrie 1997 şi în conformitate cu pct. 2 din Regulamentul cu privire la activitatea
reprezentanţilor cu drept de vot consultativ ai concurenților electorali, aprobat prin hotărîrea
Comisiei Electorale Centrale nr. 383 din 12 decembrie 2006, Comisia Electorală Centrală
hotărăşte:
1. Se confirmă dl Bușuleac Mihail în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ în
Comisia Electorală Centrală pentru perioada campaniei electorale a alegerilor locale noi din data
de 20 mai 2018.
2. Se confirmă dna Băleanu Natalia în calitate de persoană responsabilă de finanțe (trezorier)
din partea Partidului Politic Partidul Nostru pentru perioada campaniei electorale a alegerilor locale
noi din data de 20 mai 2018.
3

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.”
Președintele ședinței a solicitat membrilor Сomisiei să pună întrebări și să înainteze propuneri la
proiectul de hotărîre.
PROPUNERI:
Sergiu Gurduza – a propus ca în pct. 1 al proiectului să fie inclusă sintagma „ex-membru al
Comisiei Electorale Centrale”, deoarece a fost un membru activ cu o prestație deosebită în perioada
aflării sale la Comisie.
Alina Russu – menționînd că apreciază rezultatele remarcabile ale dlui Bușuleac în procesele
electorale, a afirmat că va pune la vot propunerea, deși Regulamentul Comisiei nu stipulează o astfel
de specificare.
Iurie Ciocan – a întrebat cu ce scop s-a propus să fie supuse votului scoaterea în evidență și
remarcarea activității unui fost membru al Comisiei, pentru claritate în privința votării sau nu a
propunerii.
Sergiu Gurduza – a precizat că anume pentru a menționa meritele unui fost membru al Comisiei.
Președintele a supus votului propunerea de completare a pct. 1 al proiectului de hotărîre.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ___2_____, Contra ____1____, Abținere___6___.
Propunerea nu a întrunit numărul necesar de voturi.
În lipsa altor propuneri, președintele ședinței a supus votului proiectul de hotărîre.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ___9_____, Contra ____0____, Abținere___0___.
S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre.
Hotărîrea nr. 1558 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei.
3. S-A AUDIAT:
Raportorul Alina Russu – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la confirmarea
persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) din partea Partidului Liberal, la alegerile locale noi
din data de 20 mai 2018”:
„La 20 aprilie 2018, Partidul Liberal a depus la Comisia Electorală Centrală un demers
privind desemnarea doamnei Maria Josanu în calitate de persoană responsabilă de finanţe
(trezorier), pentru perioada campaniei electorale a alegerilor locale noi din data de 20 mai 2018.
În temeiul art. 18 alin. (2) şi art. 41 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 confirmă doamna Maria Josanu în calitate de persoană responsabilă de finanţe
(trezorier) din partea Partidului Liberal, pentru perioada campaniei electorale a alegerilor locale noi
din data de 20 mai 2018.
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.”
Președintele ședinței a solicitat membrilor Сomisiei să pună întrebări și să înainteze propuneri la
proiectul de hotărîre.
În lipsa propunerilor, președintele a supus votului proiectul de hotărîre:
REZULTATUL VOTĂRII:
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Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___.
(Dl Vasile Gafton lipsește din ședință.)
S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre.
Hotărîrea nr. 1559 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți.
4. S-A AUDIAT:
Raportorul Iurie Ciocan – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Pentru modificarea
hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 1521 din 10 aprilie 2018 „Cu privire la constituirea
Consiliului electoral al circumscripţiei electorale comunale Leuşeni nr. 20/22, raionul Hînceşti”:
„Prin demersurile înregistrate la Comisia Electorală Centrală în data de 20 aprilie 2018,
Consiliul comunal Leuşeni, raionul Hînceşti, şi Partidul Politic „Partidul Socialiştilor din Republica
Moldova”, solicită Comisiei înlocuirea candidaturilor propuse anterior pentru constituirea
Consiliului electoral al circumscripției electorale comunale Leuşeni nr. 20/22, raionul Hînceşti: ale
doamnelor Ciobanu Liliana şi Duca Sofia, respectiv a doamnei Nani Ecaterina, în legătură cu
depunerea cererilor de demisie de către acestea, cu alte candidaturi – ale doamnelor Chirila Galina
şi Mereuţă Victoria din partea Consiliului comunal Leuşeni şi a doamnei Hatmanu Elena din partea
Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova” .
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 26 alin. (1) lit. c) şi art. 36 din Codul electoral nr. 1381-XIII
din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
1. Punctul 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1521 din 10 aprilie 2018 „Cu
privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale comunale Leuşeni nr. 20/22,
raionul Hînceşti” se modifică, după cum urmează:
- se exclud din componenţa Consiliului electoral al circumscripţiei electorale comunale
Leuşeni nr. 20/22, raionul Hînceşti, doamnele Ciobanu Liliana şi Duca Sofia, înaintate de Consiliul
comunal Leuşeni, şi doamna Nani Ecaterina, înaintată de Partidul Politic „Partidul Socialiştilor din
Republica Moldova”;
- se includ în componenţa Consiliului electoral al circumscripţiei electorale comunale
Leuşeni nr. 20/22, raionul Hînceşti, doamna Chirila Galina – studentă, din partea Consiliului
comunal Leuşeni; doamna Mereuţă Victoria – economist, din partea Consiliului comunal Leuşeni;
doamna Hatmanu Elena – studii medii, din partea Partidului Politic „Partidul Socialiştilor 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.”
Președintele ședinței a solicitat membrilor Сomisiei să pună întrebări și să înainteze propuneri la
proiectul de hotărîre.
În lipsa propunerilor, președintele ședinței a supus votului proiectul de hotărîre.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___.
S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre.
Hotărîrea nr. 1560 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți.
5. S-A AUDIAT:
Raportorul Andrei Volentir – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Pentru modificarea
hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 1523 din 10 aprilie 2018 „Cu privire la constituirea
Consiliului electoral al circumscripţiei electorale comunale Jora de Mijloc nr. 25/16, raionul Orhei”:
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„Prin demersul înregistrat la Comisia Electorală Centrală în data de 20 aprilie 2018, Partidul
Liberal solicită Comisiei înlocuirea domnului Moșneagu Victor, înaintat de Partidul Liberal pentru
constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale comunale Jora de Mijloc nr. 25/16,
raionul Orhei, în legătură cu depunerea cererii de demisie de către acesta, cu o altă candidatură – a
domnului Gondiu Ion.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 26 alin. (1) lit. c) şi art. 36 din Codul electoral nr. 1381-XIII
din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
1. Punctul 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1523 din 10 aprilie 2018 „Cu
privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale comunale Jora de Mijloc nr.
25/16, raionul Orhei” se modifică, după cum urmează:
- se exclude din componenţa Consiliului electoral al circumscripţiei electorale comunale Jora
de Mijloc 25/16, raionul Orhei, domnul Moșneagu Victor, înaintat de Partidul Liberal;
- se include în componenţa Consiliului electoral al circumscripţiei electorale comunale Jora
de Mijloc 25/16, raionul Orhei, domnul Gondiu Ion – fermier, din partea Partidului Liberal.
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.”
Președintele ședinței a supus votului proiectul de hotărîre.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___.
S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre.
Hotărîrea nr.1561 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți.
6. S-A AUDIAT:
Raportorul Rodica Ciubotaru – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la
acreditarea unui observator internaţional din partea Ambasadei Republicii Italiene în Republica
Moldova, în vederea monitorizării alegerilor locale noi din data de 20 mai 2018”:
„Ambasada Republicii Italiene în Republica Moldova a înaintat Comisiei Electorale
Centrale un demers privind acreditarea unei persoane în calitate de observator internaţional, în
vederea monitorizării alegerilor locale noi din data de 20 mai 2018.
În temeiul art. 18 şi art. 68 alin. (3) și alin. (6) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21
noiembrie 1997 și în conformitate cu pct. 5 şi pct. 15 din Regulamentul privind statutul
observatorilor şi procedura de acreditare a acestora, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale
Centrale nr. 332 din 24 octombrie 2006, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
1. Se acreditează în calitate de observator internaţional din partea Ambasadei Republicii
Italiene în Republica Moldova dl Sabbieti Gianni (cetăţean al Republicii Italiene, paşaport nr.
SA0091412), în vederea monitorizării alegerilor locale noi din data de 20 mai 2018.
2. În activitatea sa, persoana acreditată se va călăuzi de Constituţia Republicii Moldova,
Codul electoral şi Regulamentul privind statutul observatorilor şi procedura de acreditare a acestora,
aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 332 din 24 octombrie 2006, precum şi de
tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.
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, cu respectarea prevederilor Legii
privind protecţia datelor cu caracter personal.”
Președintele ședinței a solicitat membrilor Comisiei să pună întrebări și să înainteze propuneri la
proiectul de hotărîre.
În lipsa propunerilor, președintele a supus votului proiectul de hotărîre.
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REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___0___.
(Dnii Vl. Șarban și V. Gafton sunt absenți din ședință.)
S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre.
Hotărîrea nr. 1562 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți.
7. S-A AUDIAT:
Raportorul Rodica Ciubotaru – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la
acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „Reprezentanța din Moldova a
International Republican Institute din SUA”, în vederea monitorizării alegerilor locale noi din data
de 20 mai 2018”:
„Asociația obștească „Reprezentanța din Moldova a International Republican Institute din
SUA” a înaintat Comisiei Electorale Centrale un demers privind acreditarea a 9 persoane în calitate
de observatori naționali pentru monitorizarea alegerilor locale noi din data de 20 mai 2018.
Asociația obștească „Reprezentanța din Moldova a International Republican Institute din
SUA” este o asociație calificată ce se ocupă, conform statutului ei, de apărarea drepturilor omului
și a valorilor democratice.
În temeiul art. 18 și art. 68 alin. (4) și alin. (6) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21
noiembrie 1997 și în conformitate cu pct. 5 din Regulamentul privind statutul observatorilor și
procedura de acreditare a acestora, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 332 din
24 octombrie 2006, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
1. Se acreditează în calitate de observatori naționali 9 persoane (conform listei anexate) din
partea Asociației obștești „Reprezentanța din Moldova a International Republican Institute din
SUA”, în vederea monitorizării alegerilor locale noi din data de 20 mai 2018.
2. În activitatea lor, persoanele acreditate se vor călăuzi de Constituția Republicii Moldova,
Codul electoral, Regulamentul privind statutul observatorilor și procedura de acreditare a acestora,
aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 332 din 24 octombrie 2006, precum și de
tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte.
3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei
Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu respectarea prevederilor
privind protecția datelor cu caracter personal.”
Anexă
la hotărîrea Comisei Electorale Centrale
nr. ___ din 24 aprilie 2018
Lista
persoanelor acreditate din partea Asociației obștești „Reprezentanța din Moldova a
International Republican Institute din SUA” în calitate de observatori naționali,
în vederea monitorizării alegerilor locale noi din data de 20 mai 2018

Nr.
d/o
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Numele, prenumele

Seria, numărul
buletinului de identitate

Sacovici Nadejda
Graur-Vasilache Teodora
Negru Tatiana
Tănase Victor
Manoli Alexandru
Efros Lucia
Beglița Sveatoslav
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8. Colța Lili
9. Sidorov Elvira
Președintele ședinței a solicitat membrilor Comisiei să pună întrebări și să înainteze propuneri la
proiectul de hotărîre.
În lipsa propunerilor, președintele a supus votului proiectul de hotărîre.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___0___.
S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre.
Hotărîrea nr. 1563 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți.
8. S-A AUDIAT:
Raportorul Rodica Ciubotaru – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la
acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „Promo-LEX”, în vederea
monitorizării alegerilor locale noi ale primarilor în unele localități din data de 20 mai 2018”:
„Asociația obștească „Promo-LEX” a înaintat Comisiei Electorale Centrale un demers
privind acreditarea a 182 persoane în calitate de observatori naționali pentru monitorizarea
alegerilor locale noi pentru funcția de primar în unele localități din data de 20 mai 2018.
Asociația obștească „Promo-LEX” este o asociație calificată ce se ocupă, conform statutului
ei, de apărarea drepturilor omului și a valorilor democratice.
În temeiul art. 18 și art. 68 alin. (4) și alin. (6) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21
noiembrie 1997 și în conformitate cu pct. 5 din Regulamentul privind statutul observatorilor și
procedura de acreditare a acestora, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 332 din
24 octombrie 2006, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
1. Se acreditează în calitate de observatori naționali 182 persoane (conform listei anexate)
din partea Asociației obștești „Promo-LEX”, în vederea monitorizării alegerilor locale noi ale
primarilor în unele localități din data de 20 mai 2018.
2. În activitatea lor, persoanele acreditate se vor călăuzi de Constituția Republicii Moldova,
Codul electoral, Regulamentul privind statutul observatorilor și procedura de acreditare a acestora,
aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 332 din 24 octombrie 2006, precum și de
tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte.
3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei
Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu respectarea prevederilor
privind protecția datelor cu caracter personal.”
Anexă
la hotărîrea Comisei Electorale Centrale
nr. ___ din 24 aprilie 2018
Lista
persoanelor acreditate din partea Asociației obștești „Promo-LEX”
în calitate de observatori naționali, în vederea monitorizării alegerilor locale noi
ale primarilor în unele localități din data de 20 mai 2018
Nr.
Numele, prenumele
d/o
1. Albot Andrei
2. Albu Daniela
3. Andruh Ecaterina

Seria, numărul
buletinului de identitate
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4. Andrușceac Lidia
5. Aramă Alexandru
6. Aramă Rodica
7. Babici Mihaela
8. Balan Daria
9. Balan Iurie
10. Banari Vera
11. Barbăscumpă Ivan
12. Barbăscumpă Nicolae
13. Bârca Lidia
14. Bejan Alexander
15. Belan Irina
16. Bivol Ionela
17. Bobu Nicolae
18. Bordianu Elena
19. Boscan Carolina
20. Boța Maria
21. Boțan Viorica
22. Bounegru Eudochia
23. Braga Alina
24. Brînză Gheorghe
25. Bulgac Victoria
26. Busuioc Eugeniu
27. Bușneac Valeria
28. Butnaru Eugenia
29. Canțîr Marina
30. Capsamun Tatiana
31. Catana Lilia
32. Cărăuș-Plăcintă Oxana
33. Ceban Gabriela
34. Cerbu Alexandru
35. Cerbu Ion
36. Cernei Denis
37. Chetraru Daniela
38. Chian Marina
39. Chihai Andrei
40. Chiroșca Svetlana
41. Chiurt Adrian
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42. Codreanu Veaceslav
43. Cogîlnicean Nelea
44. Cojocari Nicoleta
45. Cojocari Octavian
46. Cojocaru Nicoleta
47. Corolevschi Oxana
48. Cosici Anatoli
49. Cosici Liudmila
50. Cosici Natalia
51. Costin Valeria
52. Covali Daniela
53. Covali Mihaela
54. Cuculescu Ana
55. Cudalb Alexandru
56. Cudalb Nicanor
57. Cunichevici Maria
58. Cunichevici Mihaela
59. Cușnir Irina
60. Dadu Alina
61. Deșcan Vera
62. Didoruc Sergiu
63. Dlujanschi Dan
64. Doroșenco Victor
65. Drugă Nicoleta
66. Dubălaru Victor
67. Dutcovici Radu
68. Emandei Maria
69. Farguțu Lucia
70. Filip Natalia
71. Fluerari Ana
72. Friptu Marcela
73. Furculiță Gheorghe
74. Furculiță Paulina
75. Gamaniuc Marina
76. Gogu Cristina
77. Gore Dumitru
78. Gorea Cătălina
79. Granici Lucia
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80. Grădinaru Marcela
81. Grițco Silvia
82. Guțu Nicoleta
83. Guzun Adriana
84. Guzun Victor
85. Hîncu Lucia
86. Hohlov Irina
87. Huzun Anastasia
88. Ilieș Diana
89. Ipati Crina
90. Jalba Elena
91. Jalbă Ion
92. Jaloba Cristina
93. Leahu Diana
94. Litviniuc Alla
95. Lungu Romina
96. Lupanciuc Elena
97. Lupanciuc Vasile
98. Lupașcu Alina
99. Lupașcu Sergiu
100. Lupașcu Vitalie
101. Maleca Alina
102. Malenchii Elena
103. Malenchii Maria
104. Mamolea Igor
105. Manole Vergiliu
106. Marcu Valentin
107. Mihăilă Adriana
108. Mircos Stasic
109. Mișcoi Corneliu
110. Mitronici Victor
111. Mînăscurtă Ana
112. Mîță Irina
113. Mogîldea Maria
114. Moiseev Cristina
115. Morohai Petru
116. Moșanu Inga
117. Nastas Andrei
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118. Nastas Maria
119. Necoara Igor
120. Negară Zinaida
121. Negură Adela
122. Nichiforof Maxim
123. Nichitișin Victor
124. Nicoară Vera
125. Nistor Căti-Cătălina
126. Novac Ștefan
127. Odagiu Ghenadie
128. Onea Alina
129. Onța Elena
130. Panfil Ion
131. Paraschiv Gabriel
132. Paraschiv Oleg
133. Peregudova Irina
134. Peregudova Maria
135. Piruțchi Nicolae
136. Popa Ecaterina
137. Popa Mădălina
138. Poponeț Nicolae
139. Popov Egor
140. Popovcean Corina
141. Popovici Dan
142. Postu Nelea
143. Povar Ecaterina
144. Prepeliță Cristina
145. Ranga Tatiana
146. Rădița Șahin
147. Roșca Daniel
148. Rotarciuc Marcel
149. Rotari Maria
150. Rusnac Ecaterina
151. Rusnac Rodion
152. Russu Cristina
153. Rusu Andrei
154. Sandu Eugeniu
155. Sasu Evdochia
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156. Scalețchii Ecaterina
157. Scutaru Maria
158. Sîrbu Gheorghe
159. Sîrbu Rodica
160. Slănină Olga
161. Solonaru Ala
162. Sorocean Irina
163. Stavilă Mihaela
164. Stoica Elena
165. Svinarciuc Andrian
166. Svinarciuc Ivan
167. Șendrea Adela
168. Șendrea Nadejda
169. Șișcanu Veaceslav
170. Șmigun Elvira
171. Tanasov Natalia
172. Tatar Daniela
173. Tăetu Mariana
174. Tîrsîna Tatiana
175. Țîmpău Radu
176. Țurcan Feodora
177. Ungureanu Jana
178. Verhovețchi Mihaela
179. Vieru Ina
180. Viscun Andrei
181. Zapanovici Zinovia
182. Zugrav Veronica
Președintele ședinței a solicitat membrilor Comisiei să pună întrebări și să înainteze propuneri la
proiectul de hotărîre.
În lipsa propunerilor, președintele a supus votului proiectul de hotărîre.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___0___.
S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre.
Hotărîrea nr. 1564 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți.
9. S-A AUDIAT:
Raportorul Veaceslav Agrigoroae – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la
rapoartele financiare ale concurenților electorali din campania electorală a alegerilor locale noi din
data de 20 mai 2018, la situația din 13 aprilie 2018”:
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„Potrivit Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor de organizare şi desfăşurare
a alegerilor locale noi pentru funcţia de primar general al municipiului Chişinău, ale primarilor
municipiului Bălţi, comunei Leuşeni, raionul Hînceşti, satului Nemţeni, raionul Hînceşti, comunei
Jora de Mijloc, raionul Orhei, comunei Voloviţa, raionul Soroca, comunei Pîrliţa, raionul Ungheni
din data de 20 mai 2018, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1449 din 12 martie
2018 și prevederilor art. 43 alin. (1) din Codul electoral, concurenții electorali urmau să prezinte
periodic rapoarte privind veniturile și cheltuielile din campania electorală, conducîndu-se de
modelul dat în anexa nr. 3 la Regulamentul privind finanțarea campaniilor electorale, aprobat prin
hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3352 din 4 mai 2015, sau să informeze Comisia despre
faptul că nu își deschid contul cu mențiunea ”Fond electoral” și nu vor suporta cheltuieli în campania
electorală.
Astfel, prima raportare a veniturilor și cheltuielilor din campania electorală, potrivit
Programului calendaristic, este prevăzută la situația din 13 aprilie curent.
Pană la data de 13 aprilie 2018 au fost înregistrați următorii concurenți electorali:
Partidul Politic „ŞOR”
Partidul Liberal
Partidul Politic „Democrația Acasă”
Partidul Politic „Platforma Demnitate şi Adevăr”
Partidul Politic “Casa Noastră-Moldova”
Partidul Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”
Au prezentat Comisiei rapoartele respective: Partidul Politic „ȘOR” și Partidul Politic
”Partidul Socialiștilor din Republica Moldova””.
În urma verificării rapoartelor prezentate, sub aspectul plenitudinii informației și
corespunderii cu cerințele de întocmire a acestora, Comisia constată că respectivii concurenți
electorali, care și-au deschis contul „Fond electoral”, s-au conformat prevederilor Regulamentului
privind finanțarea campaniilor electorale.
Partidul Liberal a informat Comisia despre faptul că la data de 13 aprilie curent nu a avut
venituri și cheltuieli ce țin de alegerile locale noi din 20 mai 2018. Partidul Politic „Platforma
Demnitate și Adevăr” a comunicat Comisiei că la data de 13 aprilie curent contul „Fond electoral”
încă nu a fost deschis și că partidul a demarat procedurile necesare deschiderii contului.
Partidul Politic „Democrația Acasă” și Partidul Politic „Casa Noastră – Moldova”,
înregistrați în calitate de concurenți electorali la data de 10 aprilie 2018, nu au prezentat nici o
informație despre faptul că nu își deschid cont cu mențiunea ”Fond electoral” și nici că nu vor
suporta cheltuieli în campania electorală.
În temeiul art. 18 alin.(2), art. 43 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997
și în conformitate cu Regulamentul privind finanțarea campaniilor electorale, aprobat prin hotărîrea
Comisiei Electorale Centrale nr. 3352 din 4 mai 2015, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
1. Se constată ca fiind întocmite și prezentate în corespundere cu art. 43 din Codul electoral
și cu prevederile Regulamentului privind finanțarea campaniilor electorale, aprobat prin hotărîrea
Comisiei Electorale Centrale nr. 3352 din 4 mai 2015, rapoartele privind veniturile și cheltuielile
din campania electorală a alegerilor locale noi din 20 mai 2018, depuse de concurenții electorali:
Partidul Politic „ȘOR” și Partidul Politic ”Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” (datele
generalizate din rapoarte se anexează).
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.”
Anexă la
hotărîrea Comisiei Electorale Centrale
nr. ___ din 24 aprilie 2018
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Nr.
d/o

Denumirea
concurentului electoral

1

Partidul Politic „ȘOR”

2

Partidul Politic „Partidul
Socialiștilor din
Republica Moldova”

Venituri în campania
electorală, la situația din
13 aprilie 2018
(lei)

Cheltuieli în
campania electorală,
la situația din
13 aprilie 2018
(lei)

Soldul
mijloacelor
bănești la data de
13 aprilie 2018
(lei)

0,00

0,00

0,00

955940,00

488006,65

467933,35

Președintele ședinței a solicitat membrilor Comisiei să pună întrebări și să înainteze propuneri la
proiectul de hotărîre și a dat citire numelor trezorierilor prezenți în ședință.
ÎNTREBĂRI către trezorieri:
Sergiu Gurduza – a întrebat trezorierul Partidului Socialiștilor dacă suma declarată de 955940,00
constituie cotizații ale membrilor sau subvenții.
Olga Rață – a confirmat că această sumă provine din cotizații.
Alina Russu – a informat că pe site-ul CEC, la compartimentul „Alegeri locale noi” se regăsește
rubrica „Finanțarea partidelor”, unde pot fi accesate rapoartele financiare ale acestora, în situația în
care partidul politic finanțează campania electorală a unui candidat desemnat.
În lipsa propunerilor, președintele a supus votului proiectul de hotărîre.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___0___.
S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre.
Hotărîrea nr. 1565 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți.

10. S-A AUDIAT:
Raportorul Veaceslav Agrigoroae – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la
rapoartele financiare ale concurenților electorali din campania electorală a alegerilor locale noi din
data de 20 mai 2018, la situația din 20 aprilie 2018”:
„Potrivit Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor de organizare şi desfăşurare
a alegerilor locale noi pentru funcţia de primar general al municipiului Chişinău, ale primarilor
municipiului Bălţi, comunei Leuşeni, raionul Hînceşti, satului Nemţeni, raionul Hînceşti, comunei
Jora de Mijloc, raionul Orhei, comunei Voloviţa, raionul Soroca, comunei Pîrliţa, raionul Ungheni,
din data de 20 mai 2018, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1449 din 12 martie
2018 și prevederilor art. 43 alin. (1) din Codul electoral, concurenții electorali urmau să prezinte
periodic rapoarte privind veniturile și cheltuielile din campania electorală, conducîndu-se de
modelul dat în anexa nr. 3 la Regulamentul privind finanțarea campaniilor electorale, aprobat prin
hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3352 din 4 mai 2015, sau să informeze Comisia despre
faptul că nu își deschid contul cu mențiunea ”Fond electoral” și nu vor suporta cheltuieli în campania
electorală.
Astfel, a doua raportare a veniturilor și cheltuielilor din campania electorală, potrivit
Programului calendaristic, este prevăzută la situația din 20 aprilie curent.
De la data de 13 aprilie - pînă la 20 aprilie, au mai fost înregistrați următorii concurenți
electorali:
Partidul Democrat din Moldova
Partidul Politic „Partidul Verde Ecologist”.
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Au prezentat Comisiei rapoartele respective: Partidul Democrat din Moldova, Partidul
Liberal, Partidul Politic „ȘOR”, Partidul Politic „Platforma Demnitate și Adevăr” și Partidul Politic
”Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” .
În urma verificării rapoartelor prezentate, sub aspectul plenitudinii informației și
corespunderii cu cerințele de întocmire a acestora, Comisia constată că respectivii concurenți
electorali, care și-au deschis contul „Fond electoral”, s-au conformat prevederilor Regulamentului
privind finanțarea campaniilor electorale.
Partidul Politic „Casa Noastră – Moldova” a informat Comisia despre faptul că a depus la
bancă documentele pentru deschiderea contului „Fond electoral”, însă au primit refuz.
Partidul Politic „Democrația Acasă”, înregistrat în calitate de concurent electoral la data de
10 aprilie 2018, și Partidul Politic „Partidul Verde Ecologist”, înregistrați în calitate de concurent
electoral la data de 17 aprilie 2018, nu au prezentat nici o informație despre faptul că nu își deschid
cont cu mențiunea ”Fond electoral” și nici că nu vor suporta cheltuieli în campania electorală.
În temeiul art. 18 alin.(2), art. 43 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997
și în conformitate cu Regulamentul privind finanțarea campaniilor electorale, aprobat prin hotărîrea
Comisiei Electorale Centrale nr. 3352 din 4 mai 2015, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
1. Se constată ca fiind întocmite și prezentate în corespundere cu art. 43 din Codul electoral
și cu prevederile Regulamentului privind finanțarea campaniilor electorale, aprobat prin hotărîrea
Comisiei Electorale Centrale nr. 3352 din 4 mai 2015, rapoartele privind veniturile și cheltuielile
din campania electorală a alegerilor locale noi din 20 mai 2018, depuse de concurenții electorali:
Partidul Democrat din Moldova, Partidul Liberal, Partidul Politic „ȘOR”, Partidul Politic
„Platforma Demnitate și Adevăr” și Partidul Politic ”Partidul Socialiștilor din Republica Moldova
(datele generalizate din rapoarte se anexează).
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.”
Anexă la
hotărîrea Comisiei Electorale Centrale
nr. ___ din 24 aprilie 2018

Nr.
Denumirea
d/o concurentului electoral

1
2
3
4

5

Partidul Democrat din
Moldova
Partidul Liberal
Partidul Politic „ȘOR”
Partidul Politic
„Platforma Demnitate
și Adevăr”
Partidul Politic
„Partidul Socialiștilor
din Republica
Moldova”

Soldul
mijloacelor
bănești la data de
13 aprilie 2018
(lei)

Venituri în
campania
electorală, la
situația din
20 aprilie 2018
(lei)

Cheltuieli în
campania
electorală, la
situația din
20 aprilie 2018
(lei)

Soldul
mijloacelor
bănești la data de
20 aprilie 2018
(lei)

-

0,00

0,00

0,00

0,00

500000,00
220000,00

471751,50
219047,30

28248,50
952,70

-

200000,00

82419,00

117581,00

467933,35

0,00

184012,57

283920,78

Președintele ședinței a solicitat membrilor Comisiei să pună întrebări și să înainteze propuneri la
proiectul de hotărîre.
NTREBĂRI către trezorieri:
Sergiu Gurduza – a întrebat trezorierul Partidului Liberal dacă suma declarată de 500000,00 este
formată din subvențiile de stat.
Maria Josan – a confirmat că această sumă provine din subvenții.
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În lipsa propunerilor, președintele a supus votului proiectul de hotărîre.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____6____, Contra ____0____, Abținere___1___.
S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre.
Hotărîrea nr. 1566 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți.
11. S-A AUDIAT:
Raportorul Alina Russu – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Pentru aprobarea
Regulamentului privind particularitățile constituirii și funcționării secțiilor de votare pentru
alegătorii Republicii Moldova domiciliați în unitățile administrativ-teritoriale din stînga Nistrului
(Transnistria), municipiul Bender și unele localități ale raionului Căușeni”:
„În scopul reglementării particularităților constituirii și funcționării secțiilor de votare pentru
alegătorii din stînga Nistrului (Transnistria), municipiul Bender și unele localități ale raionului
Căușeni și modului de participare la alegeri a cetățenilor Republicii Moldova domiciliați în unitățile
administrativ-teritoriale respective, în temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. c), art. 32 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 aprobă, conform anexei, Regulamentul privind particularitățile constituirii și
funcționării secțiilor de votare pentru alegătorii Republicii Moldova domiciliați în unitățile
administrativ-teritoriale din stînga Nistrului (Transnistria), municipiul Bender și unele localități ale
raionului Căușeni.
2. Prezenta hotărîre 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 aprilie 2018
REGULAMENTUL
privind particularitățile constituirii și funcționării secțiilor de votare pentru alegătorii
Republicii Moldova domiciliați în unitățile administrativ-teritoriale din stînga Nistrului
(Transnistria), municipiul Bender și unele localități ale raionului Căușeni
Capitolul I.
Dispoziții generale
1. Prezentul regulament stabilește particularitățile constituirii și funcționării secțiilor de
votare și modul de participare la votare în cadrul alegerilor parlamentare, prezidențiale și al
referendumului republican a cetățenilor Republicii Moldova cu drept de vot (în continuare –
alegători din localitățile din stînga Nistrului (Transnistria) domiciliați în localitățile aflate provizoriu
în afara controlului suveran al autorităților constituționale ale Republicii Moldova (în continuare –
localități din stînga Nistrului (Transnistria).
2. Scopul prezentului regulament este crearea condițiilor pentru participarea alegătorilor din
localitățile din stînga Nistrului (Transnistria) la scrutinele organizate de Comisia Electorală
Centrală.
3. În cazul alegerilor parlamentare, alegerilor prezidențiale și al referendumului republican,
pentru alegătorii din localitățile din stînga Nistrului (Transnistria) se vor constitui circumscripții
electorale distincte, iar acestea se vor diviza în secții de votare.
4. Secțiile de votare se vor deschide în unitățile administrativ-teritoriale aflate sub controlul
constituțional al autorităților Republicii Moldova.
5. Informația despre localitățile unde vor fi deschise secții de votare pentru alegătorii din
localitățile din stînga Nistrului (Transnistria) se va aduce la cunoștința publică îndată după
constituirea acestora.
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6. La alegerile parlamentare, alegătorii din localitățile din stînga Nistrului (Transnistria) își
vor exercita dreptul de vot la oricare din secțiile de votare deschise pentru acea circumscripție
uninominală pe teritoriul căreia își au înregistrat domiciliul/reședința, iar la alegerile prezidențiale
și referendumul republican la orice secție de votare distinctă.
7. Domicilierea în localitățile din stînga Nistrului (Transnistria) se confirmă prin mențiunea
despre domiciliu sau reședință în actul de identitate al titularului.
Capitolul II.
Circumscripțiile electorale și secțiile de votare.
Particularitățile constituirii consiliilor electorale de
circumscripție și birourilor electorale ale secțiilor de votare
8. În cazul alegerilor parlamentare, circumscripțiile uninominale se aprobă de Guvern în
conformitate cu art. 80 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, iar în cazul
alegerilor prezidențiale și al referendumului republican, circumscripțiile electorale se constituie de
către Comisia Electorală Centrală în condițiile art. 28, ale art. 108 alin. (1) și ale art. 169 alin. (1)
din Codul electoral.
9. La constituirea circumscripțiilor electorale pentru localitățile din stînga Nistrului
(Transnistria), Comisia Electorală Centrală va ține cont de hotarele administrative ale unităților
administrativ-teritoriale, conform Legii nr. 764-XV din 27 decembrie 2001 privind organizarea
administrativ-teritorială a Republicii Moldova, de numărul alegătorilor care au participat la
scrutinele precedente, de datele din Registrul de stat al alegătorilor, precum și de cele în baza
înregistrării prealabile.
10. Pentru a asigura organizarea proceselor electorale în circumscripțiile electorale
constituite pentru localitățile din stînga Nistrului (Transnistria), Comisia Electorală Centrală, în
conformitate cu prevederile art. 28, art. 81 alin.(3), art. 108 și art. 169 din Codul electoral, va forma
consilii electorale de circumscripție distincte și va stabili sediul acestora.
11. Candidaturile din partea consiliului local de nivelul al doilea și din partea judecătoriei
pentru constituirea consiliului electoral de circumscripție vor fi propuse de subiecții din raza unității
administrativ-teritoriale în care își are sediul consiliul.
12. Atribuțiile consiliului electoral de circumscripție sînt prevăzute la art. 29 din Codul
electoral, precum și în Regulamentul privind activitatea consiliului electoral de circumscripție,
aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2688 din 7 octombrie 2014.
13. Consiliul electoral de circumscripție va forma, după coordonarea prealabilă cu Comisia
Electorală Centrală, secții de votare distincte pentru alegătorii din localitățile din stînga Nistrului
(Transnistria) în condițiile prevederilor art. 32 din Codul electoral și conform criteriilor prevăzute
în pct. 9 din prezentul Regulament.
14. Pentru constituirea birourilor electorale ale secţiilor de votare destinate alegătorilor din
localitățile din stînga Nistrului (Transnistria) se aplică prevederile art. 30 din Codul electoral în
modul corespunzător.
15. Consiliul local pe al cărui teritoriu este amplasat sediul secției de votare constituite
pentru alegătorii din localitățile din stînga Nistrului (Transnistria) are competența să desemneze
membri în componența biroului electoral al acesteia.
16. Birourile electorale ale secțiilor de votare pentru alegătorii din localitățile din stînga
Nistrului (Transnistria) își vor desfășura activitatea în conformitate cu prevederile Codului electoral
și ale Regulamentului cu privire la activitatea birourilor electorale ale secțiilor de votare, aprobat
prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2689 din 7 octombrie 2014.
17. Acordarea de sprijin organelor electorale constituite pentru alegătorii din localitățile din
stînga Nistrului (Transnistria) se va efectua inclusiv de organul autorității publice locale pe al cărui
teritoriu sînt amplasate sediile acestora în conformitate cu prevederile art. 34 din Codul electoral.
Capitolul III.
Listele electorale
18. Alegătorii din localitățile din stînga Nistrului (Transnistria) care se vor prezenta la secția
de votare vor fi înscriși într-o listă electorală suplimentară, conform modelului stabilit în
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Regulamentul privind modalitatea de întocmire, administrare, difuzare și actualizare a listelor
electorale, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2674 din 25 septembrie 2014, la
prezentarea actelor de identitate în baza cărora se permite participarea la scrutin.
Capitolul IV.
Votarea
19. Votarea la alegeri/referendum este secretă. Președintele biroului electoral al secției de
votare va asigura amenajarea localului secţiei de votare în conformitate cu prevederile Instrucțiunii
cu privire la asigurarea infrastructurii secției de votare, aprobată prin hotărîrea Comisiei Electorale
Centrale nr. 2625 din 12 august 2014.
20. Votarea se efectuează într-o singură zi, între orele 07.00 şi 21.00. Biroul electoral al
secţiei de votare poate decide prelungirea cu cel mult 2 ore a termenului votării pentru a le permite
alegătorilor, care așteaptă să voteze la secția de votare respectivă, să-şi realizeze drepturile,
informînd despre prelungire consiliul electoral de circumscripție şi Comisia Electorală Centrală.
21. Actele de identitate în baza cărora se permite participarea la vot a alegătorilor din
localitățile din stînga Nistrului (Transnistria) sînt:
a) buletinul de identitate al cetățeanului Republicii Moldova, cu fișa de însoțire care
confirmă domiciliul sau reședința titularului;
b) buletinul de identitate provizoriu cu mențiunile privind cetățenia Republicii Moldova,
domiciliul titularului;
c) legitimația de serviciu pentru militarii în termen, livretul eliberat de Centrul Serviciului
Civil pentru persoanele care satisfac serviciul civil (de alternativă).
22. Alegătorul care votează în secțiile de votare distincte constituite pentru alegătorii din
localitățile din stînga Nistrului (Transnistria) va declara pe propria răspundere că se abține de la
votarea multiplă și că este informat despre răspunderea penală în caz de încălcare a acestei obligații,
semnînd pentru cele declarate în rubrica respectivă din formularul listei electorale, aprobat prin
Regulamentul privind întocmirea, administrarea, difuzarea și actualizarea listelor electorale.
Capitolul V.
Numărarea voturilor şi totalizarea rezultatelor alegerilor/referendumului
23. După expirarea timpului rezervat votării, președintele biroului electoral al secţiei de
votare anunță încheierea votării şi dispune închiderea secţiei de votare.
24. Biroul electoral al secţiei de votare efectuează numărarea şi totalizarea voturilor în
condițiile art. 61 din Codul electoral.
25. Procedura de întocmire și transmitere a proceselor-verbale cu privire la rezultatele
numărării voturilor, precum și a altor documente electorale, se efectuează în conformitate cu
prevederile Regulamentului cu privire la activitatea birourilor electorale ale secțiilor de votare,
aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2689 din 7 octombrie 2014, și ale
Instrucțiunii privind ordinea de împachetare, sigilare şi transmitere a documentelor şi materialelor
electorale de către birourile electorale ale secţiilor de votare şi consiliile electorale de circumscripţie
la alegerile parlamentare, prezidențiale şi la referendumul republican, aprobate prin hotărîrea
Comisiei Electorale Centrale nr. 322 din 30 septembrie 2016.
26. Consiliile electorale de circumscripție vor totaliza rezultatele votării pentru fiecare
circumscripție electorală separat în condițiile art. 64 din Codul electoral.
Capitolul VI.
Monitorizarea alegerilor/referendumului la secțiile de
votare constituite pentru alegătorii din localitățile din stînga Nistrului (Transnistria)
27. Monitorizarea alegerilor/referendumului la secţiile de votare distincte constituite pentru
alegătorii din localitățile din stînga Nistrului (Transnistria) se efectuează de către observatorii
naționali și internaționali.
28. Procedura de acreditare a observatorilor, drepturile, obligațiile și răspunderea
observatorilor acreditați sînt stipulate în Regulamentul privind statutul observatorilor şi procedura
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de acreditare a acestora, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 332 din 24
octombrie 2006.
Președintele ședinței a solicitat membrilor Comisiei să pună întrebări și să înainteze propuneri la
proiectul de hotărîre.
ÎNTREBĂRI:
Sergiu Gurduza – precizînd că îi este clar capitolul II din Regulament, a întrebat dacă a înțeles
corect că alegătorii din teritoriul necontrolat de autorități vor fi înscriși într-o listă electorală
suplimentară, reieșind astfel că aceste liste vor fi goale. Totodată, dl Gurduza a citat art. 93, alin 5),
care stipulează că „Pînă la restabilirea controlului constituțional asupra localităților din stînga
Nistrului (Transnistria), alegătorii înregistrați în listele electorale în circumscripțiile uninominale
constituite pentru localitățile din stînga Nistrului (Transnistria) își vor exercita dreptul la vot în
oricare din secțiile de votare distincte care se află sub controlul constituțional al autorităților
Republicii Moldova, în condițiile prezentului cod”, și a întrebat ce înseamnă alegători înregistrați:
listele vor fi completate cu alegători din Registrul de stat al alegătorilor sau vor fi goale.
Alina Russu – a precizat că e vorba de Registrul de stat al alegătorilor, cînd se face referință la
alegători înregistrați, în baza căruia se publică listele electorale de bază. Iar în ceea ce privește
secțiile de votare constituite pentru alegătorii din localitățile din stînga Nistrului (Transnistria),
municipiul Bender și unele localități ale raionului Căușeni, se aplică proceduri similare celor
aplicate cetățenilor aflați peste hotare, adică înscrierea alegătorilor în listele suplimentare. Astfel, în
secțiile de votare care vor fi identificate și în care vor veni să participe la vot cetățenii domiciliați
pe teritoriul necontrolat de autorități, vor fi utilizate listele suplimentare în care vor fi incluși
cetățenii identificați de către operatorii secțiilor de votare.
Alina Russu – i-a solicitat dlui Postică să precizeze dacă are completări în afară de cele expuse la
masa rotundă în cadrul căreia s-a discutat proiectul de regulament.
Pavel Postică – a menționat faptul că nu s=a ținut cont de propunerea dînșilor referitoare la dreptul
tuturor membrilor biroului secției de votare de a face înscrieri în listele electorale.
Alina Russu – a precizat ca această prevedere se regăsește în Regulamentul privind întocmirea,
administrarea, difuzarea şi actualizarea listelor electorale.
În lipsa propunerilor, președintele a supus votului proiectul de hotărîre.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____6____, Contra ____0____, Abținere__1___.
S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre.
Hotărîrea nr. 1567 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți.
12. S-A AUDIAT:
Raportorul Rodica Ciubotaru – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Pentru aprobarea
Regulamentului privind înregistrarea prealabilă”:
„În temeiul prevederilor art.18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. c) și art. 32 alin. (3) lit. b) 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 Regulamentul privind înregistrarea prealabilă, conform anexei la prezenta
hotărîre.
2. Se abrogă hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2547 din 21 mai 2014 pentru
aprobarea Regulamentului privind înregistrarea prealabilă a cetățenilor Republicii Moldova cu drept
de vot aflați în străinătate.
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. ____ din 24 aprilie 2018
REGULAMENTUL
PRIVIND ÎNREGISTRAREA PREALABILĂ
Capitolul I
Dispoziţii generale
1. Prezentul regulament stabileşte procedura, termenele şi condiţiile de înregistrare prealabilă
a cetăţenilor Republicii Moldova cu drept de vot care în ziua alegerilor se vor afla în străinătate,
precum și a cetățenilor Republicii Moldova cu domiciliul înregistrat în localitățile din stînga
Nistrului (Transnistria), municipiul Bender și unele localități ale raionului Căușeni (în continuarealegători din localitățile din stînga Nistrului (Transnistria)) care intenționează să voteze în ziua
alegerilor la secțiile de votare organizate pe teritoriul Republicii Moldova aflat sub jurisdicția
constituțională a autorităților publice centrale.
2. Înregistrarea prealabilă reprezintă o procedură prin care cetățenii Republicii Moldova cu
drept de vot, care în ziua alegerilor se vor afla în străinătate, precum și cei ce au domiciliul în
localitățile din stînga Nistrului (Transnistria), se înregistrează în prealabil și în mod benevol, prin
intermediul paginii web oficiale www.alegator.md sau prin cerere scrisă, individuală sau în grup,
depusă la Comisia Electorală Centrală (în continuare – Comisia) și/sau la misiunile diplomatice,
oficiile consulare ale Republicii Moldova.
3. Scopurile înregistrării prealabile sînt de a stabili numărul estimativ al alegătorilor care vor
vota peste hotarele țării în ziua alegerilor și al alegătorilor din localitățile din stînga Nistrului
(Transnistria), care vor vota la secțiile de votare organizate pe teritoriul Republicii Moldova aflat
sub jurisdicția constituțională a autorităților publice centrale, în vederea constituirii secţiilor de
votare suplimentare, precum și de a determina numărul estimativ al buletinelor de vot ce vor fi
distribuite secţiilor de votare respective.
4. Comisia poate stabili organizarea secţiilor de votare suplimentare şi în alte localităţi decît
cele pe lîngă misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova, cu acordul
autorităţilor competente ale ţărilor respective, la propunerea Guvernului, în colaborare cu Ministerul
Afacerilor Externe şi Integrării Europene şi cu alte autorităţi ale administraţiei publice centrale.
5. Organul electoral responsabil va forma secții de votare distincte pentru alegătorii din
localitățile din stînga Nistrului (Transnistria), care aparțin circumscripțiilor uninominale aprobate
de Guvern sau circumscripției electorale respective formate de Comisie în baza Regulamentului
privind particularitățile constituirii și funcționării secțiilor de votare pentru alegătorii Republicii
Moldova domiciliați în unitățile administrativ-teritoriale din stînga Nistrului (Transnistria),
municipiul Bender și unele localități ale raionului Căușeni, aprobat prin hotărîrea Comisiei nr. 1567
din 24 aprilie 2018.
6. Înregistrarea prealabilă nu este obligatorie. Cetăţenii care în ziua alegerilor se vor afla peste
hotarele țării și care, din diferite motive, nu se înregistrează în prealabil, îşi pot exercita dreptul de
vot prezentîndu-se la orice secţie de votare constituită în afara ţării, în condiţiile stabilite de
Regulamentul cu privire la votarea cetăţenilor Republicii Moldova aflaţi peste hotarele ţării, aprobat
prin hotărîrea Comisiei nr. 3375 din 27 iulie 2010, cu modificările ulterioare. Aceşti alegători vor fi
înscrişi în liste electorale suplimentare.
7. Alegătorii din localitățile din stînga Nistrului (Transnistria) care, din diferite motive, nu se
înregistrează în prealabil, îşi pot exercita dreptul de vot la orice secție de votare distinctă ce aparține
circumscripției respective.
8. Înregistrarea prealabilă se efectuează doar în cazul alegerilor prezidențiale, alegerilor
parlamentare şi/sau referendumurilor republicane.
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9. Alegătorii se pot înregistra prealabil pe tot parcursul anului, cu excepția ultimelor 45 de zile
înainte de data scrutinului. În cazul desfășurării turului doi de scrutin al alegerilor prezidențiale,
rămîne valabilă înregistrarea efectuată pentru turul întîi.
10. Formularul on-line se completează pentru o singură persoană, iar cererile scrise pot fi
semnate și de mai multe persoane.
11. În cazul votării în străinătate, listele electorale de bază vor fi întocmite doar pentru membrii
misiunilor diplomatice și oficiilor consulare, membrii familiilor acestora, precum și pentru cetățenii
luați la evidență consulară.
Capitolul II
Procedura privind înregistrarea prealabilă
12. Pentru a se înregistra în prealabil, cetăţenii Republicii Moldova cu drept de vot care în ziua
alegerilor se vor afla în străinătate, precum și cei din localitățile din stînga Nistrului (Transnistria),
vor accesa pagina web oficială www.alegator.md, vor selecta opțiunea „Înregistrarea prealabilă”,
după care vor urma pașii indicați în aplicație, sau vor depune o cerere scrisă, individuală sau în grup,
la Comisie și/sau la misiunile diplomatice, oficiile consulare ale Republicii Moldova, după modelul
din anexele nr.1 și nr.2.
13. În cazul în care cererile privind înregistrarea prealabilă vor fi depuse la misiunea
diplomatică și/sau oficiul consular din țara respectivă, acestea vor fi transmise, în regim prioritar,
către Comisie, prin mijloace electronice (inclusiv prin fax), iar în original prin poșta diplomatică,
dar nu mai tîrziu de 45 de zile înainte de ziua alegerilor/ziua primului tur de scrutin în cazul
alegerilor prezidențiale. Cererile depuse la misiunea diplomatică și/sau oficiul consular în ultima zi
de înregistrare se transmit în aceeași zi către Comisie.
14. Inițierea procedurii de înregistrare pe pagina web www.alegator.md se face prin apăsarea
butonului „Începe” sau prin selectarea uneia dintre opțiunile „Verificare” ori „Înregistrare”.
15. La accesarea oricărei dintre opțiunile indicate la pct. 14 din prezentul regulament se va
deschide un formular on-line prin intermediul căruia persoana se identifică, urmînd obligatoriu
pașii:
a) completează cîmpurile afișate (IDNP, data nașterii);
b) bifează obligatoriu cîmpul „anti-robot”;
c) apasă butonul ”Verifică identitatea”.
16. După ce parcurge pașii descriși mai sus, de la punctul 15, persoana trece la următoarea
etapă din procedură:
a) accesează butonul „Înregistrare nouă”;
b) selectează localitatea și țara unde intenționează să voteze. Pentru cetățenii cu domiciliul
înregistrat pe teritoriul din stînga Nistrului (Transnistria) formularul va permite selectarea
localităților de pe teritoriul Republicii Moldova aflat sub jurisdicția constituțională a
autorităților publice centrale, precum și a celor din străinătate;
c) selectează secția de votare la care dorește să voteze. Secțiile de votare constituite pe lîngă
misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Republicii Moldova, afișate de sistem, au
statut permanent. Cele constituite în afara misiunilor diplomatice și oficiilor consulare,
precum și secțiile de votare organizate pentru votarea alegătorilor din localitățile din stînga
Nistrului (Transnistria), de asemenea, sînt afișate, dar au statut de consultare. La fiecare nou
scrutin, pentru o anumită localitate, pot fi formate și alte secții de votare, ale căror adrese
vor fi comunicate prin mesaj electronic solicitantului;
d) introduce adresa de e-mail validă, la care va putea primi mesajul de confirmare a
înregistrării. Adresa de e-mail se indică obligatoriu în ambele cîmpuri afișate;
e) apasă butonul ,,Înregistrează”.
22

17. Procedura de înregistrare se consideră finalizată doar atunci cînd solicitantul îndeplinește
următoarele condiții:
a) confirmă înregistrarea prin accesarea linkului indicat în mesajul generat automat la
adresa
electronică indicată în formularul de înregistrare;
b) verifică corespunderea datelor incluse în declarația generată automat;
c) bifează pătrățelul din fața textului „Confirm pe propria răspundere”, în felul acesta fiind
activat butonul „Confirm declarația”;
d) apasă butonul „Confirm declarația”.
18. Prin apăsarea butonului „Confirm declarația”, alegătorul își exprimă astfel voinţa de a
participa la alegerile pentru care este activată aplicația. Efectuînd această operație, alegătorul își
asumă totodată răspunderea că datele pe care le-a indicat sînt corecte şi veridice și își dă
consimțămîntul ca acestea să fie prelucrate, de către persoanele autorizate din cadrul Comisiei, în
scopul organizării și desfășurării alegerilor.
19. După îndeplinirea tuturor condițiilor indicate la punctele 15, 16 și 17, alegătorul va primi
confirmarea privind înregistrarea sa prealabilă și o copie a declarației la adresa de e-mail indicată
în formular. La aceeaşi adresă alegătorul va putea primi informaţii suplimentare despre faptul
constituirii secţiei de votare în regiunea/localitatea declarată, numărul secţiei de votare, sediul şi
datele de contact ale acesteia, precum şi alte informaţii utile privind procesul de votare.
20. Înregistrarea prealabilă pe pagina web oficială www.alegator.md, precum și procedura de
depunere a cererilor va fi activă pe tot parcursul anului și se va încheia cu 45 de zile înainte de ziua
alegerilor/ziua primului tur de scrutin în cazul alegerilor prezidențiale.
21. Alegătorul are dreptul, cel tîrziu cu 25 de zile înainte de ziua alegerilor, să anuleze
înregistrarea prealabilă efectuată anterior.
22. Cetățenii luați la evidența consulară a misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare se
înscriu în listele electorale de bază ale secțiilor de votare ce se vor deschide în incinta instituțiilor
respective. Datele acestor alegători vor fi comunicate Comisiei de către misiunile diplomatice, prin
intermediul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, începînd cu 40 de zile, dar nu
mai tîrziu de 25 de zile, înainte de ziua alegerilor.
23. Pentru secțiile de votare organizate în localităţi, altele decît cele unde își au sediul
misiunile diplomatice şi oficiile consulare, liste electorale de bază nu se întocmesc. În cazul luării
deciziei de către Guvernul Republicii Moldova privind deschiderea secţiei de votare în localitatea
respectivă, alegătorul va fi notificat despre acest fapt la adresa de e-mail indicată în formularul de
înregistrare.
24. În situația în care Guvernul a luat decizia de a fi organizată într-o anumită țară o singură
secție de votare, însă solicitări de înregistrare au fost depuse şi pentru alte localităţi, toţi alegătorii
vor fi notificați despre acest fapt la adresa de e-mail indicată în formularul de înregistrare.
25. În cazul în care solicitările de înregistrare prealabilă au fost depuse pentru localitatea în
care nu se va organiza secție de votare, alegătorii înregistrați au posibilitatea să voteze la una din
cele mai apropiate secții de votare deschise în alte localități din țara respectivă. Despre acest fapt
alegătorii vor fi notificați la adresa de e-mail indicată în formularul de înregistrare.
26. După finalizarea perioadei de înregistrare, informaţia privind numărul de cetăţeni care sau înregistrat prealabil pentru a vota în străinătate, se transmite de către Comisie Guvernului
Republicii Moldova pentru luarea deciziei cu privire la necesitatea organizării secţiilor de votare
suplimentare în afara misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare.
Informația privind numărul de cetățeni din localitățile din stînga Nistrului (Transnistria) care
s-au înregistrat prealabil pentru a vota la secțiile de votare pe teritoriul Republicii Moldova aflat sub
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jurisdicția constituțională a autorităților publice centrale va constitui unul din criteriile utilizate de
organul electoral responsabil la constituirea secțiilor de votare pentru alegătorii respectivi.
27. Comisia va asigura prelucrarea datelor alegătorilor care au solicitat înregistrarea
prealabilă cu respectarea prevederilor Legii nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecția datelor cu
caracter personal.
28. Comisia va întocmi listele electorale pentru fiecare secţie de votare organizată pe lîngă
misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Republicii Moldova. După tipărire, listele, împreună
cu celelalte materiale electorale, vor fi transmise birourilor electorale ale secţiilor de votare
corespunzătoare. Comisia va asigura birourile electorale şi cu numărul necesar de formulare ale
listelor suplimentare.
29. În situaţia în care, în ziua alegerilor, alegătorul înregistrat în prealabil la o secţie de votare
de peste hotarele ţării intenţionează să voteze pe teritoriul Republicii Moldova, el va putea vota la
secţia de votare de pe teritoriul Republicii Moldova unde își are domiciliul sau reședința în baza
actelor de identitate stabilite la art.58 alin.(3) lit. a), b) și d) din Codul electoral.
30. Alegătorul înregistrat în prealabil la o secție de votare din străinătate poate să-și exercite
dreptul de vot în ziua alegerilor la o altă secție de votare constituită în afara țării, cu condiția
completării şi depunerii declaraţiei pe propria răspundere privind abţinerea de la votarea multiplă.
Capitolul III
Dispoziţii finale
31. Informaţiile referitoare la cetăţeni, colectate în urma înregistrării prealabile (IDNP,
data/luna/anul nașterii, locul aflării peste hotarele țării, adresa de e-mail) reprezintă date cu caracter
personal şi vor fi prelucrate doar de către persoanele autorizate din cadrul Comisiei, în strictă
conformitate cu Legea nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal.
32. Datele colectate în urma înregistrării prealabile vor fi prelucrate exclusiv în scop de
organizare şi desfăşurare a alegerilor. Acestea vor fi protejate şi nu vor fi dezvăluite nici unei
instituţii de stat din ţară sau de peste hotare, cu excepţia cazurilor stipulate expres de legislaţia în
vigoare.
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„Anexa nr. 1 la Regulamentul privind înregistrarea prealabilă,
aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale
nr. ____ din 24 aprilie 2018

CERERE
privind înregistrarea prealabilă a cetățeanului /cetăţenilor
Republicii Moldova cu drept de vot care în ziua alegerilor se va/vor afla în străinătate
Către ___________________________________________________________________________________________________________
(Comisia Electorală Centrală, Misiunea diplomatică a Republicii Moldova / Oficiul Consular al Republicii Moldova în țara respectivă)

Nr.
d/o

Numele

Prenumele

Sexul

Subsemnatul/subsemnații, cetățean/cetățeni al/ai Republicii Moldova cu drept de vot, aflat/aflați temporar și/sau permanent pe teritoriul
______________________________, solicit/ăm deschiderea / constituirea unei secții de votare suplimentare, în cazul desfășurării alegerilor
(țara)
parlamentare / prezidențiale / referendumului republican, în localitatea _______________________, țara ___________________________,
și declar/ăm pe propria răspundere că datele înscrise în prezenta cerere sînt veridice și pot fi utilizate pentru a fi procesate şi verificate în scopuri electorale,
pentru elaborarea de studii statistice și pot fi făcute publice, cu respectarea prevederilor Legii nr.133 din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter
personal:
Data
naşterii

IDNP

Localitatea /Țara de
domiciliu/reședință
actuală în străinătate

Data
semnării

Semnătura*

1
2
3
* În atenția semnatarilor:
Semnatarii completează personal toate rubricile şi îşi aplică semnătura. În cazul în care semnatarul nu poate, din motive obiective, să completeze personal
datele solicitate, acestea pot fi completate de o altă persoană, însă semnătura trebuie să fie aplicată personal de semnatar.
Un alegător poate solicita deschiderea secțiilor de votare suplimentare doar pentru o singură localitate prin aplicarea doar a unei semnături.
* În atenția persoanei care colectează semnăturile:
Persoana / persoanele care colectează semnăturile se vor conduce de prevederile prezentului regulament și ale Legii nr. 133 din 8 iulie 2011 privind
protecția datelor cu caracter personal.
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În procesul de colectare a semnăturilor, precum și după încheierea activității de colectare persoana/persoanele:
1) se obligă să prelucreze datele doar în scopul stabilit de Comisia Electorală Centrală, în mod corect, acestea să fie exacte, adecvate, pertinente și
neexcesive și conform prevederilor legii;
2) să asigure confidențialitatea datelor și să nu le dezvăluie terților, să nu extragă datele și să nu efectueze copii de pe acestea în alt scop, decît cel
stabilit;
3) se obligă să ia măsuri necesare pentru protecția datelor cu caracter personal împotriva accesului neautorizat la acestea, distrugerii, modificării, blocării,
copierii, răspîndirii, precum și împotriva altor acțiuni ilicite.
Confirm că înscrisurile au fost făcute de semnatari personal, benevol și în prezența mea ____________________________________.
(semnătura persoanei care colectează semnăturile)
Opțional, solicitanții pot indica adresa și datele de contact ale locației unde ar putea fi deschisă secția de votare, precum și disponibilitatea de a deveni
funcționar electoral și/sau de a participa voluntar în activitățile organizatorice în secția de votare.
Datele de contact ale persoanei / persoanelor care colectează semnăturile:
Nume, prenume: _____________________________________________________
Adresa de contact: ____________________________________________________
___________________________________________________________________
E-mail: _____________________________________________________________
Tel. ________________________________________________________________
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„Anexa nr. 2 la Regulamentul privind înregistrarea prealabilă,
aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale
nr. ____ din 24 aprilie 2018
CERERE
privind înregistrarea prealabilă a cetățeanului /cetăţenilor
Republicii Moldova cu drept de vot cu domiciliul înregistrat în localitățile
din stînga Nistrului (Transnistria)
Comisia Electorală Centrală

Nr.
d/o

Numele

Prenumele

Sexul

Subsemnatul/subsemnații, cetățean/cetățeni ai Republicii Moldova cu drept de vot, cu domiciliul înregistrat în localitățile din stînga Nistrului (Transnistria),
__________________________, solicit/ăm înregistrarea prealabilă, în cazul desfășurării alegerilor parlamentare / prezidențiale / referendumului republican,
pentru localitatea _____________________, raionul __________________________, și declar/ăm pe propria răspundere că datele înscrise în prezenta cerere
sînt veridice și pot fi utilizate pentru a fi procesate şi verificate în scopuri electorale, pentru elaborarea de studii statistice și pot fi făcute publice, cu respectarea
prevederilor Legii nr.133 din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal:
Data
naşterii

IDNP

Data semnării

Semnătura*

1
2
3
* În atenția semnatarilor:
Semnatarii completează personal toate rubricile şi îşi aplică semnătura. În cazul în care semnatarul nu poate, din motive obiective, să completeze personal
datele solicitate, acestea pot fi completate de o altă persoană, însă semnătura trebuie să fie aplicată personal de semnatar.
* În atenția persoanei care colectează semnăturile:
Persoana / persoanele care colectează semnăturile se vor conduce de prevederile prezentului regulament și ale Legii nr. 133 din 8 iulie 2011 privind
protecția datelor cu caracter personal.
În procesul de colectare a semnăturilor, precum și după încheierea activității de colectare persoana/persoanele:
1) se obligă să prelucreze datele doar în scopul stabilit de Comisia Electorală Centrală, în mod corect, acestea să fie exacte, adecvate, pertinente și
neexcesive și conform prevederilor legii;
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2) să asigure confidențialitatea datelor și să nu le dezvăluie terților, să nu extragă datele și să nu efectueze copii de pe acestea în alt scop, decît cel
stabilit;
3) se obligă să ia măsuri necesare pentru protecția datelor cu caracter personal împotriva accesului neautorizat la acestea, distrugerii, modificării,
blocării, copierii, răspîndirii, precum și împotriva altor acțiuni ilicite.
Confirm că înscrisurile au fost făcute de semnatari personal, benevol și în prezența mea ____________________________________
(semnătura persoanei care colectează semnăturile)
Datele de contact ale persoanei / persoanelor care colectează semnăturile:
Nume, prenume: _____________________________________________________
Adresa de contact: ____________________________________________________
___________________________________________________________________
E-mail: _____________________________________________________________
Tel. ________________________________________________________________
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Președintele ședinței a solicitat membrilor Comisiei să pună întrebări și să înainteze propuneri la
proiectul de hotărîre.
ÎNTREBĂRI:
Sergiu Gurduza – precizînd că din Regulament reiese faptul că înregistrarea prealabilă nu este
obligatorie pentru cetățenii aflați peste hotare, a întrebat dacă același lucru e valabil și pentru
cetățenii din Transnistria, deoarece în cazul acestor electori doar se deduce această prevedere,
nefiind stipulată expres.
Rodica Ciubotaru – a precizat că acest fapt se stipulează la pct. 7 al Regulamentului și anume
„Alegătorii din localitățile din stînga Nistrului (Transnistria) care, din diferite motive, nu se
înregistrează în prealabil, îşi pot exercita dreptul de vot la orice secție de votare distinctă ce aparține
circumscripției respective”.
Sergiu Gurduza – a întrebat care este sensul expresiei din pct. 24 „Guvernul a luat decizia…”, or
organizarea secțiilor de votare se face de către CEC la propunerea Guvernului.
Rodica Ciubotaru – a afirmat că în Codul electoral este exact scris cine ia decizii în cazul
constituirii secțiilor de votare de peste hotare: Guvernul, de comun acord cu MAE, în baza
prevederilor Codului.
PROPUNERI:
Andrei Volentir – a propus ca în partea de dispoziție, pct. 3 să fie formulat analog pct. 3 din
Regulamentul anterior aprobat, fără a indica momentul intrării în vigoare. Totodată, dl Volentir a
propus ca pct. 1 și 5 ale Regulamentului să facă referire și la cetățenii domiciliați în Bender și
localitățile din Căușeni, similar cu prevederea Regulamentului privind particularitățile constituirii
și funcționării secțiilor de votare pentru alegătorii Republicii Moldova domiciliați în unitățile
administrativ-teritoriale din stînga Nistrului (Transnistria), municipiul Bender și unele localități ale
raionului Căușeni.
Rodica Ciubotaru – a acceptat propunerile.
În lipsa altor propuneri, președintele a supus votului proiectul de hotărîre.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____6____, Contra ____0____, Abținere___1___.
S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre.
Hotărîrea nr. 1568 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți.
13. S-A AUDIAT:
Raportorul Veaceslav Agrigoroae – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la
atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Gaşpar, raionul Edineţ”:
„Consiliul sătesc Gaşpar, raionul Edineţ, prin decizia nr. 1/7 din 5 martie 2018, a ridicat, în
legătură cu absenţa fără motive întemeiate de la trei şedinţe consecutive ale consiliului, mandatul
consilierului Olari Alexandr ales pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova. Astfel, a devenit
vacant un mandat de consilier atribuit formaţiunii respective.
Conform documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul
de consilier în Consiliul sătesc Gaşpar îi revine candidatului supleant Griciuc Simion de pe lista
Partidului Liberal Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Edineţ din 8 iulie
2015.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21
noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind
statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 18 lit. c) și 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:
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1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Gaşpar.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Gaşpar, raionul Edineţ, candidatului
supleant Griciuc Simion de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova.
3. Se preavizează consilierul Griciuc Simion asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30
de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
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.”
Președintele ședinței a solicitat membrilor Comisiei să pună întrebări și să înainteze propuneri la
proiectul de hotărîre.
În lipsa propunerilor, președintele a supus votului proiectul de hotărîre.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____6____, Contra ____0____, Abținere___1___.
S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre.
Hotărîrea nr. 1569 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți.
14. S-A AUDIAT:
Raportorul Veaceslav Agrigoroae – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la
atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Cucuruzeni, raionul Orhei”:
„La Comisia Electorală Centrală au parvenit cererea de demisie a consilierului Răileanu
Valeriu ales pe lista Partidului Liberal în Consiliul comunal Cucuruzeni, raionul Orhei, precum și
documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.
Conform documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul
de consilier în Consiliul comunal Cucuruzeni îi revine candidatului supleant Tcaci Anatolie de pe
lista Partidului Liberal, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Orhei din 29 iunie 2015. La atribuirea
mandatului s-a ținut cont de declarația candidatului supleant Adomnița Elena de pe lista Partidului
Liberal, prin care aceasta refuză atribuirea mandatului de consilier.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u) și art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr.
1381-XIII din 21 noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2
februarie 2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 23, pct. 25 și 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 ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Răileanu Valeriu ales pe lista
Partidului Liberal în Consiliul comunal Cucuruzeni.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Cucuruzeni, raionul Orhei,
candidatului supleant Tcaci Anatolie de pe lista Partidului Liberal.
3. Se preavizează consilierul Tcaci Anatolie asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30
de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
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.”
Președintele ședinței a solicitat membrilor Comisiei să pună întrebări și să înainteze propuneri la
proiectul de hotărîre.
În lipsa propunerilor, președintele a supus votului proiectul de hotărîre.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___0___.
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S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre.
Hotărîrea nr. 1570 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți.
15. S-A AUDIAT:
Raportorul Veaceslav Agrigoroae – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la
atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Păpăuți, raionul Rezina”:
„La Comisia Electorală Centrală au parvenit cererea de demisie a consilierului Chirtoca
Artur ales pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Păpăuți, raionul
Rezina, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat
supleant.
Conform documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul
de consilier în Consiliul sătesc Păpăuți îi revine candidatului supleant Pavlov Ion de pe lista
Partidului Liberal Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Rezina din 26
iunie 2015.
Totodată, Comisia constată că cererea de demisie a consilierului a fost depusă la consiliu pe
data de 14 februarie 2018, iar la Comisie a parvenit în data de 10 aprilie 2018, astfel rezultă că
secretarul Consiliului sătesc Păpăuți nu a respectat termenul stabilit la pct. 23 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.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr.
1381-XIII din 21 noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2
februarie 2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 23 şi 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 ș t e:
1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Chirtoca Artur ales pe lista
Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Păpăuți.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Păpăuți, raionul Rezina, candidatului
supleant Pavlov Ion de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova.
3. Se preavizează consilierul Pavlov Ion asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30 de
zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Se atenţionează secretarul Consiliului sătesc Păpăuți, doamna Covali Nadejda, asupra
necesităţii respectării termenului stabilit la pct. 23 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.
5. 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.”
Președintele ședinței a solicitat membrilor Comisiei să pună întrebări și să înainteze propuneri la
proiectul de hotărîre.
În lipsa propunerilor, președintele a supus votului proiectul de hotărîre.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___0___.
S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre.
Hotărîrea nr. 1571 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți.
16. S-A AUDIAT:
Raportorul Veaceslav Agrigoroae – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la
atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Pripiceni - Răzeși, raionul Rezina”:
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„Comisia Electorală Centrală a fost informată despre decesul consilierului Ciugui Vitali ales
pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul comunal Pripiceni- Răzeși, raionul
Rezina, fiindu-i transmise și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului
candidat supleant.
Conform documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul
de consilier în Consiliul comunal Pripiceni- Răzeși îi revine candidatului supleant Perciun
Alexandra de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova confirmată prin hotărîrea
Judecătoriei Rezina din 26 iunie 2015.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. v), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr.
1381-XIII din 21 noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. g) şi alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2
februarie 2000 privind statutul alesului local, art. 24 alin. (3) din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie
2006 privind administrația publică locală și în conformitate cu pct. 20 și pct. 29 din Regulamentul
cu privire la procedura de ridicare și 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 ș t e:
1. Se declară vacant un mandat de consilier în Consiliul comunal Pripiceni- Răzeși.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Pripiceni- Răzeși, raionul Rezina,
candidatului supleant Perciun Alexandra de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova.
3. Se preavizează consilierul Perciun Alexandra asupra obligaţiei de a respecta termenul de
30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
5. 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.”
Președintele ședinței a solicitat membrilor Comisiei să pună întrebări și să înainteze propuneri la
proiectul de hotărîre.
În lipsa propunerilor, președintele a supus votului proiectul de hotărîre.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___.
(Dl Vladimir Șarban este prezent în ședință.)
S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre.
Hotărîrea nr. 1572 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți.
17. S-A AUDIAT:
Raportorul Veaceslav Agrigoroae – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la
atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Pociumbăuți, raionul Rîșcani”:
„La Comisia Electorală Centrală au parvenit cererea de demisie a consilierului Ursu Doina
aleasă pe lista Partidului Politic Partidul Nostru în Consiliul sătesc Pociumbăuți, raionul Rîșcani
precum și declarația de consimțămînt a următorului candidat supleant.
Conform documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul
de consilier în Consiliul sătesc Pociumbăuți îi revine candidatului supleant Zară Veronica de pe lista
Partidului Politic Partidul Nostru, confirmată prin hotărîrea suplimentară a Judecătoriei Rîșcani din
19 decembrie 2015.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u) și art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr.
1381-XIII din 21 noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2
februarie 2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 23 și 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 ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Ursu Doina aleasă pe lista
Partidului Politic Partidul Nostru în Consiliul sătesc Pociumbăuți.
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2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Pociumbăuți, raionul Rîșcani,
candidatului supleant Zară Veronica de pe lista Partidului Politic Partidul Nostru.
3. Se preavizează consilierul Zară Veronica asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30
de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
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.”
Președintele ședinței a solicitat membrilor Сomisiei să pună întrebări și să înainteze propuneri la
proiectul de hotărîre.
În lipsa propunerilor, președintele a supus votului proiectul de hotărîre.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___.
S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre.
Hotărîrea nr. 1573 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți.
18. S-A AUDIAT:
Raportorul Veaceslav Agrigoroae – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la
atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Sîngerei, raionul Sîngerei”:
„Consiliul orășenesc Sîngerei, raionul Sîngerei, prin decizia nr. 1/20 din 28 februarie 2018,
a ridicat, în legătură cu absenţa fără motive întemeiate de la trei şedinţe consecutive ale consiliului,
mandatul consilierului Cazacu Ion, ales pe lista Partidului Liberal. Astfel, a devenit vacant un
mandat de consilier atribuit formațiunii respective.
În baza documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul de
consilier în Consiliul orășenesc Sîngerei îi revine candidatului supleant Bîrsan Ivan de pe lista
Partidului Liberal, confirmată prin hotărîrile Judecătoriei Sîngerei din 29 iunie și 30 decembrie
2015.
În temeiul art. 18 alin. (2) şi art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21
noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. a) și alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind
statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 18 lit. c) și 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 ș t e:
1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Sîngerei.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul orășenesc Sîngerei, raionul Sîngerei,
candidatului supleant Bîrsan Ivan de pe lista Partidului Liberal.
3. Se preavizează consilierul Bîrsan Ivan asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30 de
zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariţiei acesteia.
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.”
Președintele ședinței a solicitat membrilor Comisiei să pună întrebări și să înainteze propuneri la
proiectul de hotărîre.
În lipsa propunerilor, președintele a supus votului proiectul de hotărîre.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___1___.
S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre.
Hotărîrea nr. 1574 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți.
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19. S-A AUDIAT:
Raportorul Veaceslav Agrigoroae – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la
atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Valea Mare, raionul Ungheni”:
„La Comisia Electorală Centrală au parvenit cererea de demisie a consilierului Gaimîr
Eugeniu ales pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul comunal Valea Mare,
raionul Ungheni, precum și declarația de consimțămînt a următorului candidat supleant.
Conform documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul
de consilier în Consiliul comunal Valea Mare îi revine candidatului supleant Irovan Nicolae de pe
lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Ungheni din
23 iunie 2015.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr.
1381-XIII din 21 noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2
februarie 2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 23 și 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 ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Gaimîr Eugeniu ales pe lista
Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul comunal Valea Mare.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Valea Mare, raionul Ungheni,
candidatului supleant Irovan Nicolae de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova.
3. Se preavizează consilierul Irovan Nicolae asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30
de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
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.”
Președintele ședinței a solicitat membrilor Comisiei să pună întrebări și să înainteze propuneri la
proiectul de hotărîre.
În lipsa propunerilor, președintele a supus votului proiectul de hotărîre.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___.
S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre.
Hotărîrea nr. 1575 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți.
La epuizarea subiectelor de pe ordinea de zi, președintele ședinței a declarat ședința închisă.

Președintele ședinței
Secretarul ședinței

Alina RUSSU

Veaceslav AGRIGOROAE

Ex.: Viorica Zaharia
Tel.: 022-201-898
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