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PROCES-VERBAL nr. 120 

al ședinței ordinare 

din 03.07.2018, ora 14:00 

 

Statut ședință: deliberativă 

Președinte al ședinței: dna Alina Russu 

Secretar al ședinței: dl Veaceslav Agrigoroae  

 

Președintele ședinței a constatat prezența a 7 membri ai Comisiei, care au semnat în borderoul 

procesului-verbal. De la ședință sunt absenți domnii Vasile Gafton și Veaceslav Agrigoroae.  

 

Președintele a anunțat ordinea de zi cu 14 subiecte și a solicitat membrilor să adreseze întrebări și să 

vină cu propuneri.  

 

ORDINEA DE ZI 

 

1. Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la procedurile de tragere la sorţi 

Raportor: Alina Russu 

2. Pentru aprobarea Regulamentului privind modul de întocmire, prezentare şi verificare a listelor 

de subscripţie 

Raportor: Alina Russu 

3. Pentru aprobarea Regulamentului privind particularitățile de desemnare și înregistrare a 

candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova 

Raportor: Alina Russu 

4. Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la votarea cetățenilor Republicii Moldova 

aflaţi peste hotarele țării 

Raportor:Veaceslav Agrigoroae 

5. Pentru modificarea și completarea Regulamentului privind întocmirea,  

administrarea, difuzarea şi actualizarea listelor electorale, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale 

Centrale nr. 2674 din 25 septembrie 2014 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

6. Pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea birourilor electorale ale secțiilor de votare 

Raportor: Rodica Ciubotaru 

7. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Bubuieci, municipiul 

Chișinău 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

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

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

9. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Săiți, raionul Căușeni 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

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

Drochia 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

11. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Edineț 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 



2 
 

12. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Trifănești, raionul 

Florești 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

13. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Țînțăreni, raionul Telenești 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

14. Cu privire la abrogarea unor hotărîri ale Comisiei Electorale Centrale  

Raportor: Alina Russu 

 

ÎNTREBĂRI și PROPUNERI: 

Sergiu Gurduza – a întrebat dacă subiectele 1-6 din ordinea de zi dispun de expertiza jurudică și 

cea anticorupție. 

Alina Russu – a precizat că raportorii proiectelor respective se vor expune în timpul prezentării și a 

amintit că Legea nr. 100 va intra în vigoare la 12 iulie curent. 

Iurie Ciocan – a întrebat dacă toate aceste proiecte au fost examinate de către Direcția juridică a 

Aparatului CEC. 

Alina Russu – a confirmat că fiecare propunere de modificare a oricărui regulament se face inclusiv 

cu avizul Direcției juridice. 

Sergiu Gurduza – a propus ca examinarea subiectelor 1-6 să fie amînată pînnă la momentul în care 

acestea vor dispune de expertiza juridică, adică să fie examinate după data intrării în vigoare a Legii 

nr. 100. 

 

Președintele a pus la vot propunerea de excludere a subiectelor 1-6 din ordinea de zi. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____1____, Contra ____3____, Abținere___4___. 

(Dl V. Agrigoroae este prezent în ședință.) 

Propunerea nu a întrunit numărul necesar de voturi. 

 

În lipsa altor propuneri, președintele a supus votului ordinea de zi cu 14 subiecte. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___1___. 

(Dl V. Gafton nu este prezent în ședință.) 

 

Ordinea de zi cu 14 subiecte a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți. 

 

1. S-A AUDIAT: 

Raportorul Alina Russu – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „pentru aprobarea 

Regulamentului cu privire la procedurile de tragere la sorţi”: 

 

„În scopul reglementării particularităților de tragere la sorți și în temeiul art.18 alin.(2), art.22 

alin.(1) lit.c), art.49 alin.(2), art.53 alin.(3), art.97 alin.(2), art.120 alin.(2), (3) și (6), art.144 alin.(6), 

art.145 alin.(2) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală 

Centrală h o t ă r ă ș t e:  

 

1. Se aprobă, conform anexei, Regulamentul cu privire la procedurile de tragere la sorţi.  

2. Se abrogă Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1811 din 5 august 2008 „Pentru 

aprobarea Regulamentului cu privire la procedurile de tragere la sorţi”. 

3. Prezenta se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova.” 

 

Regulamentul se anexează la prezentul proces-verbal. 
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Președintele a solicitat membrilor Сomisiei să pună întrebări și să înainteze propuneri la proiectul 

de hotărîre, respectînd ordinea capitolelor Regulamentului. 

 

ÎNTREBĂRI și PROPUNERI: 

Andrei Volentir – a întrebat dacă prevederea pct. 4 din Regulament va avea efecte și în situația în 

care nu se va face tragerea la sorți. 

Alina Russu – a precizat că prevedera se va aplica doar în cazul procedurii de tragere la sorți. 

Vladimir Șarban – a întrebat dacă sintagma „de comun acord” e utilizată cu înțelesul de „toți” în 

pct. 10. 

Alina Russu – consideră că cele două sintagme sunt sinonime, aplicîndu-se astfel principiul bunei 

intenții. 

Andrei Volentir – la pct. 12 al Regulamentului, a întrebat care sunt persoanele care nu au dreptul 

de a interveni în procesul-verbal semnat: persoanele care l-au întocmit sau organul electoral care a 

constituit comisia. 

Alina Russu – a precizat că poate interveni și corecta doar organul electoral care a desfășurat 

procedura. 

Vladimir Șarban – a propus ca la pct. 14 să fie lăsată o singură modalitate de înștiințare a 

concurenților (prin telefon) sau să se folosească ambele, fără excludere. 

Alina Russu – a precizat că concurenții cunosc procedura tragerii la sorți și a acceptat sintagma „și 

prin telefon”. 

Andrei Volentir – a propus, la pct. 26,  să fie indicate cel puțin 2 bilețele în plic pentru turul II. 

Alina Russu – a acceptat propunerea. 

Andrei Volentir – a întrebat care ar fi un „alt criteriu convenit” de către organul electoral, la care 

se face referință în pct. 30 și a sugerat să se propună un anumit criteriu. 

Alina Russu – a solicitat identificarea unui criteriu de către dl Volentir. 

Andrei Volentir – a propus fie criteriul genului, fie cel al ordinii alfabetice. 

Alina Russu – a acceptat criteriul ordinii alfabetice. 

Andrei Volentir – a propus ca în pct. 18 sintagma „au depus” să fie înlocuită cu sintagma „s-au 

prezentat”, iar bilete de tragere la sorți să se facă doar pentru candidații prezenți. 

 

Președintele a pus la vot propunerea. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____3____, Contra ____1____, Abținere___4___. 

Propunerea nu a întrunit numărul necesar de voturi. 

 

În lipsa altor propuneri, președintele a supus votului proiectul de hotărîre. 

 

Președintele a propus ca hotărîrea să fie semnată de către dl V. Filipov în calitate de secretar. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____5____, Contra ____0____, Abținere___1___. 

(Dnii V. Șarban și V. Agrigoroae sunt absenți din ședință.) 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre.  

 

Hotărîrea nr. 1729 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți. 

 

2. S-A AUDIAT: 

Raportorul Alina Russu – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Pentru aprobarea 

Regulamentului privind modul de întocmire, prezentare şi verificare a listelor de subscripţie”:  
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„În scopul reglementării modului de întocmire, prezentare şi verificare a listelor de 

subscripţie și în temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. c) 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 modul de întocmire, prezentare şi 

verificare a listelor de subscripţie. 

2. Se abrogă Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2682 din 1 octombrie 2014 „Pentru 

aprobarea Regulamentului privind modul de întocmire, autentificare, prezentare şi verificare a 

listelor de subscripţie”. 

   3. Prezenta hotărîre se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova.” 

 

Regulamentul se anexează la prezentul proces-verbal. 

 

Președintele a solicitat membrilor Сomisiei să pună întrebări și să înainteze propuneri la proiectul 

de hotărîre. 

 

ÎNTREBĂRI și PROPUNERI: 

Vladimir Șarban – consideră că, la pct. 27, termenul de 5 zile pentru autentificarea listelor de către 

autoritatea publică locală este unul prea mare și a propus termenul de 3 zile. 

 

Președintele a supus votului propunerea. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ___4_____, Contra ____2____, Abținere___2___.  

 (Dnii V. Agrigoroae și V. Șarban sunt prezenți în ședință.) 

Propunerea nu a întrunit numărul necesar de voturi. 

 

Andrei Volentir – a propus redenumirea cap. I în Dispoziții generale, să fie completat pct. 2 cu toate 

funcțiile elective pentru care sunt necesare listele de subscripție și ca din pct. 3 al Regulamentului 

să fie exclus cuvîntul „oarecare” și înlocuit cu „un candidat”. 

Alina Russu – a acceptat propunerile. 

Andrei Volentir – a propus, pornind de la prevederile Codului electoral referitoare la 

circumscripțiile uninominale și cea din stînga Nistrului, pentru pct. 7, înlocuirea sintagmei „orice 

circumscripție” cu sintagma „oricare din respectivele circumscripții”.  

Alina Russu – a pus la vot propunerea. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ___1_____, Contra ____4____, Abținere___2___.  

(Dl V. Șarban nu este prezent în ședință.) 

Propunerea nu a întrunit numărul necesar de voturi. 

 

În lipsa altor propuneri, președintele a supus votului proiectul de hotărîre. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ___5_____, Contra ____0____, Abținere___2___.  

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1730 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți. 

 

3. S-A AUDIAT: 
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Raportorul Alina Russu – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Pentru aprobarea 

Regulamentului privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la funcția de 

deputat în Parlamentul Republicii Moldova”:  

 

„În scopul reglementării particularităților de desemnare și înregistrare a candidaților la 

funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova și în temeiul art.18 alin.(2), art.22 alin.(1) 

lit.c) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală 

hotărăște :  

 

1. Se aprobă, conform anexei, Regulamentul privind particularitățile de desemnare și 

înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova.  

2. Se abrogă hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2652 din  9 septembrie 2014 „Pentru 

aprobarea Instrucţiunii cu privire la particularităţile înregistrării blocurilor electorale pentru alegerile 

parlamentare”. 

3. Prezenta hotărîre se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova.”  

 

Regulamentul se anexează la prezentul proces-verbal. 

 

Președintele a solicitat membrilor Сomisiei să pună întrebări și să înainteze propuneri la proiectul 

de hotărîre. 

 

ÎNTREBĂRI și PROPUNERI: 

Iurie Ciocan – a solicitat să fie precizată norma legală în baza căreia, la pct. 48 al Regulamnetului, 

lista candidaților la funcția de deputat va trebui completată și în limba rusă. 

Alina Russu – a făcut referire la necesitatea actuală de publicare și în limba rusă în Monitorul oficial 

a hotărîrilor CEC. 

Vadim Filipov – a propus ca în pct. 23 cuvîntul „neconformități” să fie înlocuit cu sintagma „abateri 

de la legislația în vigoare”. 

Alina Russu – a acceptat propunerea. 

Iurie Ciocan – a propus ca din pct. 48 să fie exclusă referința la limbile în care se va completa lista 

candidaților, motivînd prin faptul că în RM limba română este limba de stat, iar Codul electoral 

stabilește că doar buletinele se pot tipări și în altă limbă. 

 

Președintele a supus votului propunerea de modificare a pct. 48. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____4____, Contra ____1____, Abținere___2___.  

Propunerea nu a întrunit numărul necesar de voturi. 

 

Andrei Volentir – a propus ca din pct. 19 să fie exclusă lit. g) sau să se regăsească doar referința la 

numărul hotărîrii CEC. 

Alina Russu – deși a afirmat că nu ar fi o problemă prezentarea copiei hotărîrii, a pus la vot 

propunerea. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____2____, Contra ____1____, Abținere___4___.  

Propunerea nu a întrunit numărul necesar de voturi. 

 

Andrei Volentir – a propus completarea pct. 37 din Regulament cu textul „și nu au restricții stabilite 

la art. 13, alin. (2) din Codul electoral, precum și nu cad sub incidența art. 2 alin. (61) din Legea 

despre statutul deputatului în parlament”. 

 

Președintele a supus votului propunerea de completare a pct. 37. 
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REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____4____, Contra ____0____, Abținere___4___.  

(Dl V. Șarban este prezent în ședință.) 

Propunerea nu a întrunit numărul necesar de voturi. 

 

Andrei Volentir – a propus ca pct. 41 la început să aibă următoarea formulare: „În condițiile art. 

49, alin (2)…”.  

 

Președintele a supus votului propunerea. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____2____, Contra ____1____, Abținere___5___.  

Propunerea nu a întrunit numărul necesar de voturi. 

 

Andrei Volentir – a propus ca în lit. i) a pct. 46 să se specifice pentru care tip de buletin se solicită 

fișa de însoțire. 

Alina Russu – a acceptat propunerea. 

Andrei Volentir – a propus ca la pct. 58, lit. e) să fie descris indicele. 

Alina Russu – consideră că vor fi detalii în exces prin descrierea indicelor. 

 

În lipsa altor propuneri, președintele a supus votului proiectul de hotărîre cu propunerile acceptate. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____6____, Contra ____0____, Abținere___2___.  

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1731 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți. 

 

4. S-A AUDIAT: 

Raportorul Veaceslav Agrigoroae – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Pentru 

aprobarea Regulamentului cu privire la votarea cetăţenilor Republicii Moldova aflaţi peste hotarele 

ţării”:  

 

„  În scopul reglementării particularităților privind votarea cetăţenilor Republicii Moldova 

aflaţi peste hotarele ţării și  în temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. c) 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 cu privire la votarea cetăţenilor Republicii 

Moldova aflaţi peste hotarele ţării. 

2. Se abrogă Regulamentul cu privire la votarea cetăţenilor Republicii Moldova aflaţi peste 

hotarele ţări, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3375 din 27 iulie 2010. 

3. Prezenta hotărîre se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova.” 

 

Regulamentul se anexează la prezentul proces-verbal. 

 

Președintele a solicitat membrilor Сomisiei să pună întrebări și să înainteze propuneri la proiectul 

de hotărîre. 

 

PROPUNERI: 
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Vladimir Șarban – a propus că pct. 2 să fie completat cu textul „în redacția art. 13, alin. (3), pct. b) 

din Codul electoral”, altfel conținutul rămîne ambiguu prin sintagma „cu excepția celor privați de 

acest drept în modul stabilit de lege”. 

Veaceslav Agrigoroae – a întrebat dacă propunerea se referă la faptul că după „vîrsta de 18 ani” 

propoziția să se încheie, fără a se indica excepțiile. 

Vladimir Șarban – a confirmat anume această redacție. 

 

În lipsa altor propuneri, președintele a supus votului proiectul de hotărîre. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____5____, Contra ____0____, Abținere___1___.  

(Dnii V. FIlipov și A. Volentir sunt absenți din ședință.) 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1732 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți. 

 

5. S-A AUDIAT: 

Raportorul Veaceslav Agrigoroae – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Pentru 

modificarea și completarea Regulamentului privind întocmirea, administrarea, difuzarea şi 

actualizarea listelor electorale, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2674 din 25 

septembrie 2014”:  

 

„În scopul aplicării uniforme a legislaţiei şi procedurilor electorale, precum şi în vederea 

aducerii în concordanță a prevederilor existente referitoare la modul de întocmire, administrare, 

difuzare și actualizare a listelor electorale cu noile dispoziții ale Codului electoral introduse prin 

Legea nr. 154 din 20 iulie 2017 și în temeiul art. 18 alin. (2) și art. 22 alin. (1) lit. a) c), și d), art. 44, 

art. 45, art. 54, art. 58 și art. 60 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia 

Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e: 
 

1. Regulamentul privind întocmirea, administrarea, difuzarea și actualizarea listelor electorale, 

aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2674 din 25 septembrie 2014, se modifică și 

se completează după cum urmează: 
 

1) punctul 3: 

 la litera a), textul „anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3” se înlocuiește cu textul „anexele nr. 1, nr. 2, nr. 

21, nr. 3 și nr. 31 ”; 

 litera b) va avea următorul cuprins: 

„b) suplimentare, inclusiv pentru secţiile de votare din afara țării și cele pentru alegătorii din 

localitățile din stînga Nistrului (Transnistria), conform modelelor din anexele nr. 4, nr. 41, nr. 5, nr. 

51 și nr. 52;” 

 la litera c), textul „modelului din anexa nr. 6” se înlocuiește cu textul „modelelor din anexele 

nr. 6 și nr. 61”. 

2) punctul 7 va avea următorul cuprins: 

„7. Membrul biroului electoral al secţiei de votare înmînează alegătorului buletinul de vot 

numai după ce alegătorul prezintă tichetul eliberat de operatorul SIAS „Alegeri”, în care ultimul a 

înscris numărul de ordine al alegătorului conform listei electorale. Operatorul eliberează tichetul 

numai după verificarea datelor din actul de identitate al alegătorului în SIAS „Alegeri” şi 

înregistrarea faptului participării alegătorului la votare.”;  

3) la punctul 8, cifra „3000” se înlocuiește cu cifra „5000”, iar cuvintele „de stat” se substituie 

prin cuvîntul „română”; 

4) punctul 13 se completează în final cu o nouă propoziție cu următorul cuprins: „Dacă 

alegătorul se internează în ziua votării, cererea poate fi făcută în scris, inclusiv transmisă prin 

intermediul conducătorului instituţiei respective sau în baza listei întocmite de către acesta, pînă la 

ora 15.00 cu condiția prezentării certificatului medical.”; 
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5) la punctul 17, cuvîntul „angajații” se înlocuiește cu cuvîntul „membrii”; 

6) la punctul 23, cifra „40” se înlocuiește cu cifra „45”; 

7) la punctul 27, cifrele „65-68” se înlocuiesc cu cifrele „71-74”; 

8) la punctul 28, cuvîntul „parlamentare,” se exclude; 

9) secțiunea 5 va avea următorul cuprins: 

„Secţiunea 5. Procedura de eliberare a certificatelor pentru drept de vot alegătorilor de către 

biroul electoral al secţiei de votare  

32. În cazul în care alegătorul nu se va afla la domiciliu/reședință sau îşi schimbă domiciliul, 

ori după caz reședința în perioada dintre data întocmirii listelor electorale şi data alegerilor, biroul 

electoral al secţiei de votare corespunzător domiciliului precedent, la solicitarea alegătorului şi pe 

baza actului de identitate, îi eliberează un certificat pentru drept de vot (conform modelului din anexa 

nr. 14).  

321. În cazul alegerilor parlamentare în circumscripţii uninominale, al alegerilor locale sau 

referendumurilor locale, vor fi acceptate doar certificatele pentru drept de vot de pe teritoriul 

circumscripţiei respective. 

322. În cazul alegerilor parlamentare, alegătorul poate solicita doar un singur certificat pentru 

drept de vot în baza căruia își va putea exercita dreptul de vot în modul următor: 

a) dacă în ziua votării alegătorul se va prezenta la o secție de votare în afara circumscripției 

uninominale pe al cărei teritoriu își are înregistrat domiciliul/reședința valabilă, el va putea vota 

doar candidatul la funcția de deputat pentru circumscripția națională și certificatul său pentru drept 

de vot va fi acceptat la orice secție de votare din cadrul circumscripției naționale; 

b) dacă în ziua votării alegătorul se va prezenta la o altă secție de votare decît cea pe al cărei 

teritoriu își are înregistrat domiciliul/reședința valabilă, dar care aparține aceleiași circumscripții 

uninominale, el va putea vota atît candidatul la funcția de deputat pentru circumscripția națională, 

cît și candidatul pentru circumscripția uninominală, iar certificatul său pentru drept de vot va fi 

acceptat la orice secție de votare din interiorul circumscripției uninominale pe al cărei teritoriu își 

are domiciliul/reședința valabilă.  

33. În cazul alegerilor locale și referendumurilor locale, cu certificate pentru drept de vot vor 

putea vota doar membrii biroului electoral și operatorii SIAS „Alegeri” la secţia de votare în care îşi 

desfăşoară activitatea, dar amplasată pe teritoriul aceleiași circumscripţii electorale pe al cărei 

teritoriu ei își au înregistrat domiciliul/reședința valabilă. Acești alegători votează în baza listei 

electorale suplimentare, în care sînt înscriși de către secretarul biroului electoral.  

34. Alegătorul confirmă primirea certificatului pentru drept de vot semnînd în lista electorală 

de bază în dreptul numelui său, la rubrica „Notă”. În aceeaşi rubrică se indică data eliberării, numărul 

certificatului pentru drept de vot şi numele membrului biroului electoral care l-a eliberat.  

341. În cazul organizării turului doi de scrutin, certificatele pentru drept de vot eliberate pentru 

primul tur de scrutin nu pot fi utilizate. 

342. Prevederile prezentei secțiuni nu se aplică pentru secțiile de  votare constituite în  

străinătate și cele organizate pentru alegătorii din localitățile din stînga Nistrului (Transnistria).”; 

10) la punctul 35, textul „lit. d) și e)” se înlocuiește cu textul „lit. d)-f1), h) şi i)”, iar cuvintele 

„constituit în străinătate” se înlocuiesc cu textul „constituite în străinătate și al biroului electoral al 

secției de votare organizate pentru alegătorii din localitățile din stînga Nistrului (Transnistria),”; 

11) punctul 36: 

la litera b), după cuvintele „certificate pentru drept de vot” se introduce textul „în condițiile 

secțiunii 5 din capitolul II”; 

la litera c), după textul „înregistrare la domiciliu sau la reşedinţă vor putea vota” se introduce 

textul „ , în cazul alegerilor prezidențiale și referendumului republican,” 

după litera f) se introduce o nouă literă, f1), cu următorul cuprins: 

„f1) cetățenii cu drept de vot din stînga Nistrului (Transnistria), care au înregistrare la domiciliu 

sau reședință în localitățile aflate provizoriu în afara controlului suveran al autorităților 
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constituționale ale Republicii Moldova, confirmată prin mențiunea respectivă în actul de identitate. 

În acest caz, alegătorii își vor putea exercita dreptul la vot în oricare din secțiile de votare distincte 

care se află sub controlul constituțional al autorităților Republicii Moldova și atribuite 

circumscripțiilor uninominale constituite în acest sens;” 

12) la punctul 37, textul „lit. d) și e)” se înlocuiește cu textul „lit. d), e), h) şi i)”, iar după 

cuvintele „în ziua precedentă votării” se introduc cuvintele „sau în ziua votării în condițiile pct. 13 

din prezentul regulament”; 

13) la punctul 38, textul „lit. d) și e)” se înlocuiește cu textul „lit. d), e) şi h)”; 

14) la punctul 43, cifra „55” se înlocuiește cu cifra „60”, iar textul „lit. d) și e)” se înlocuiește 

cu textul „lit. d), e) şi h)”; 

15) capitolul VI se abrogă; 

16) în Anexa nr. 7 la regulament, cifra „39” se înlocuiește cu cifra „44”; 

17) în Anexa nr. 9 la regulament, cifra „40” se înlocuiește cu cifra „45”; 

18) în Anexa nr. 12 la regulament, cifra „39” se înlocuiește cu cifra „44”; 

19) Regulamentul se completează cu anexele nr. 21, nr. 31, nr. 41, 51, nr. 52 , nr. 61 și nr. 14 cu 

următorul cuprins: 
 

 

„Anexa nr. 14 

la Regulamentul privind întocmirea, administrarea, difuzarea şi actualizarea  

listelor electorale, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale  

nr. 2674 din 25 septembrie 2014 

 

Modelul certificatului pentru drept de vot 

 

 

_________________________________________ 

*Se completează doar pentru alegerile parlamentare în circumscripția uninominală.”. 

2. Prezenta hotărîre se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova.” 

 

Președintele a solicitat membrilor Сomisiei să pună întrebări și să înainteze propuneri la proiectul 

de hotărîre. 

 

ÎNTREBĂRI și PROPUNERI: 

Vadim Filipov – a întrebat care este suportul juridic al introducerii unui tichet la pct. 7 al 

Regulamentului, cine le va tipări și care va fi forma tichetelor eliberate de către operator. 
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Veaceslav Agrigoroae – a afirmat că această completare s-a făcut cu scopul simplificării procedurii 

de votare, deoarece încercările anterioare de aplicare a acestor tichete de către unele birouri 

electorale au dat rezultate benefice. Totodată, dl Agrigoroae a explicat și forma pe care ar putea s-o 

aibă tichetele. 

Vadim Filipov – a propus ca procedura de emitere a tichetelor să rămînă la discreția birourilor sau 

a președintelui biroului electoral. 

Rodica Ciubotaru –a precizat că procedura tichetelor se regăsește și în Regulamentul privind 

activitatea birourilor electorale și îndeamnă la susținerea acestei practici. 

Iurie Ciocan – a afirmat că, atît timp cît nu există o viziune juridică certă asupră acestei proceduri, 

nu vede necesitatea introducerii prevederii respective în Regulament și a propus excluderea ei. 

Alina Russu – a precizat că utilizarea anterioară a acestor tichete a fost benefică și s-ar putea 

dezvolta această practică, fără a fi sancționată neutilizarea lor. 

Vladimir Șarban – e de părerea că la acest Regulament s-au făcut foarte multe modificări, motiv 

pentru care ar fi fost necesară o redacție nouă a acestuia. Totodată, dl Șarban a afirmat că 

introducerea tichetelor ar fi fost o procedură bună dacă acestea s-ar elibera de un dispozitiv anume, 

cu o evidență strictă. 

Veaceslav Agrigoroae – a acceptat propunerea de excludere a utilizării tichetelor de către operatorii 

biroulor electorale. 

 

În lipsa altor propuneri, președintele a supus votului proiectul de hotărîre. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____6____, Contra ____0____, Abținere___1___.  

(Dl A. Volentir nu este prezent în ședință.) 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1733 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți. 

 

6. S-A AUDIAT: 

Raportorul Rodica Ciubotaru – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Pentru aprobarea 

Regulamentului privind activitatea birourilor electorale ale secțiilor de votare”:  

 

„În scopul reglementării activității birourilor electorale ale secțiilor de votare și în temeiul 

art.18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. c) 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 activitatea birourilor electorale ale 

secțiilor de votare. 

2. Se abrogă hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2689 din 7 octombrie 2014 ,,Cu  

privire la aprobarea Regulamentului  cu privire la activitatea birourilor electorale ale secțiilor de 

votare”. 

3. Prezenta hotărîre se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în  

Monitorul Oficial al Republicii Moldova.” 

 

Regulamentul se anexează la prezentul proces-verbal. 

 

Președintele a solicitat membrilor Comisiei să pună întrebări și să înainteze propuneri la proiectul 

de hotărîre.  

 

ÎNTREBĂRI și PROPUNERI: 

Vladimir Șarban – a propus ca în pct. 5 din Regulament să se facă doar trimitere la pct. 30 din 

Codul electoral. 
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Rodica Ciubotaru – a acceptat propunerea cu formularea „se constituie conform prevederilor art. 

30 din Codul electoral”. 

 

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. 1734 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți. 

 

7. S-A AUDIAT: 

Raportorul Veaceslav Agrigoroae – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Bubuieci, municipiul Chișinău”:  

 

„Consiliul comunal Bubuieci, municipiul Chișinău, prin decizia nr. 3.2 din 31 mai 2018, a 

ridicat, în legătură cu absența fără motive întemeiate de la trei ședințe consecutive ale consiliului, 

mandatul consilierului Spalatu Nicolae ales pe lista Partidului Democrat din Moldova. Astfel, a 

devenit vacant un mandat de consilier atribuit formațiunii respective. 

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

consilier în Consiliul comunal Bubuieci îi revine candidatului supleant Golub Mihail de pe lista 

Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Ciocana, municipiul 

Chișinău, din 3 iulie 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 vacanța unui mandat de consilier în Consiliul comunal Bubuieci. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Bubuieci, municipiul Chișinău, 

candidatului supleant Golub Mihail de pe lista Partidului Democrat din Moldova  

3. Se preavizează consilierul Golub Mihail asupra obligației 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 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. 1735 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți. 

 

8. S-A AUDIAT: 

Raportorul Veaceslav Agrigoroae – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Tartaul, raionul Cantemir”:  
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„La Comisia Electorală Centrală au parvenit cererea de demisie a consilierului Eftodii 

Valeriu ales pe lista Partidului Liberal în Consiliul sătesc Tartaul, raionul Cantemir, 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 Tartaul îi revine candidatului supleant Danalachi Ion de pe lista 

Partidului Liberal, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Cantemir din 24 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 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 Eftodii Valeriu ales pe lista 

Partidului Liberal în Consiliul sătesc Tartaul. 

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

candidatului supleant Danalachi Ion de pe lista Partidului Liberal. 

3. Se preavizează consilierul Danalachi Ion 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 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. 1736 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 

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Săiţi, raionul Căuşeni”:  

 

„La Comisia Electorală Centrală au parvenit cererea de demisie a consilierului Cebotaru 

Sergiu ales pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova în Consiliul sătesc Săiţi, raionul 

Căuşeni, 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 Săiţi îi revine candidatului supleant Cecoi Ion de pe lista Partidului 

Comuniştilor din Republica Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Căuşeni din 26 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 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 ş t e: 

 

1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Cebotaru Sergiu ales pe lista 

Partidului Comuniştilor din Republica Moldova în Consiliul sătesc Săiţi. 



13 
 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Săiţi, raionul Căuşeni, candidatului 

supleant Cecoi Ion de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova.                                                 

3. Se preavizează consilierul Cecoi Ion 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 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. 1737 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 

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Moara de Piatră, raionul Drochia”:  

 

„Comisia Electorală Centrală a fost informată despre decesul consilierului Burdeniuc Ion 

ales pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Moara de Piatră, raionul Drochia, 

fiindu-i transmise și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat 

supleant. 

Din documentele trimise de consiliu, Comisia constată că certificatul de deces a fost eliberat 

la 6 aprilie 2018, iar demersul și copia autentificată a certificatului de deces au parvenit la Comisie 

pe data de 22 iunie 2018. Astfel, rezultă că secretarul Consiliul sătesc Moara de Piatră nu a respectat 

termenul stabilit la pct. 20 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 baza documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de 

consilier în Consiliul sătesc Moara de Piatră îi revine candidatului supleant Hihlat Emilian de pe 

lista Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Drochia din 25 iunie 

2015. La atribuirea mandatului s-a ținut cont de declarația candidatului supleant Golovega Irina prin 

care aceasta refuză atribuirea mandatului de consilier și de adeverința, eliberată de către primarul 

satului Moara de Piatră, privind aflarea peste hotare a candidatului supleant Moroșan Liubovi de pe 

lista aceluiași partid. 

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) și 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, pct. 25 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 sătesc Moara de Piatră. 

2.  Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Moara de Piatră, raionul Drochia, 

candidatului supleant Hihlat Emilian de pe lista Partidului Democrat din Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Hihlat Emilian asupra obligației de a respecta termenul de 30 

de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia. 
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4. Se atenționează secretarul Consiliului sătesc Moara de Piatră, dna Golovega Irina, asupra 

necesității respectării termenului stabilit la pct. 20 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 și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.” 

 

Președintele 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. 1738 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 

 

11. S-A AUDIAT: 

Raportorul Veaceslav Agrigoroae – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Edineţ”:  

 

„Consiliul raional Edineţ, prin decizia nr. 4/13 din 19 iunie 2018, a ridicat, în legătură cu 

absenţa fără motive întemeiate de la trei şedinţe consecutive ale consiliului, mandatul consilierului 

Scutaru Oleg ales pe lista Partidului Politic Partidul Nostru. Astfel, a devenit vacant un mandat de 

consilier atribuit formaţiunii respective.  

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

consilier în Consiliul raional Edineţ îi revine candidatului supleant Melnic Sergiu de pe lista 

Partidului Politic Partidul Nostru, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Edineţ, din 9 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: 

 

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

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

Sergiu de pe lista Partidului Politic Partidul Nostru. 

3.  Se preavizează consilierul Melnic Sergiu 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 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. 
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Hotărîrea nr. 1739 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți. 

 

12. S-A AUDIAT: 

Raportorul Veaceslav Agrigoroae – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Trifăneşti, raionul Floreşti”:  

 

„Consiliul comunal Trifăneşti, prin decizia nr. 03/01 din 21 iunie 2018, a ridicat, în legătură 

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

consilierului Sofieț Veaceslav ales pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica 

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

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

consilier în Consiliul comunal Trifăneşti îi revine candidatului supleant Nicov Valeriu de pe lista 

Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”, confirmată prin hotărîrea 

Judecătoriei Floreşti, din 23 iunie 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: 

 

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

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

candidatului supleant Nicov Valeriu de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din 

Republica Moldova”. 

3.  Se preavizează consilierul Nicov Valeriu 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 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. 1740 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 unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Țînțăreni, raionul Telenești”:  

 

„Consiliul sătesc Țînțăreni, prin decizia nr. 4/4 din 11 mai 2018, a ridicat, în legătură cu 

absenţa fără motive întemeiate de la trei şedinţe consecutive ale consiliului, mandatele consilierilor 

Popa Andrei ales pe lista Partidului Liberal și Ambrosi Vasilița aleasă pe lista Partidului Liberal 

Democrat din Moldova. Astfel, au devenit vacante două mandate de consilier atribuite formațiunilor 

respective.  

Conform documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatele 

de consilier în Consiliul sătesc Țînțăreni le revin candidaților supleanți Bulat Anatolie de pe lista 

Partidului Liberal și Stîngaci Petru de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova. Listele au 

fost confirmate prin hotărîrea Judecătoriei Telenești din 19 iunie 2015. La atribuirea mandatului  pe 
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lista Partidului Liberal Democrat din Moldova s-a ţinut cont de declaraţia candidatului supleant 

Bulat Alexei prin care acesta refuză atribuirea mandatului de consilier și de certificatul de deces al 

candidatului supleant Ambrosie Ion. 

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), 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 ș t e: 

  

1. Se ia act de vacanţa a două mandate de consilier în Consiliul sătesc Țînțăreni. 

2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul sătesc Țînțăreni, raionul Telenești, 

candidaților supleanți Bulat Anatolie de pe lista Partidului Liberal și Stîngaci Petru de pe lista 

Partidului Liberal Democrat din Moldova. 

3. Se preavizează consilierii Bulat Anatolie și Stîngaci Petru 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 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. 1741 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți. 

 

14. S-A AUDIAT: 

Raportorul Alina Russu – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la abrogarea 

unor hotărîri ale Comisiei Electorale Centrale”:  

 

„Pe 24 martie și, respectiv, 10 aprilie 2017, la Comisia Electorală Centrală au parvenit 

seturile de documente cu privire la inițierea și propunerea datei pentru desfășurarea referendumului 

local de consultare a opiniei cetățenilor referitor la amplasarea Centrului de gestionare a deșeurilor 

în extravilanul orașului Sîngera, printre care deciziile Consiliului orășenesc Sîngera nr. 4/1 din 21 

martie 2017 „Cu privire la inițierea Referendumului local pentru expunerea opiniei colectivității (or. 

Sîngera, s. Revaca și s. Dobrogea) pe marginea amplasării Centrului de gestionare a deșeurilor 

periculoase în extravilanul or. Sîngera, teren cu nr. cadastral 0111222.066” şi nr. 5/1 din 5 aprilie 

2017 „Cu privire la desfășurarea Referendumului local”.  

Ulterior, prin răspunsul nr. 1304/OT4-690 din 13 aprilie 2017 la demersul Comisiei, Oficiul 

teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat (în continuare – OT Chișinău) a informat că deciziile sus-

menționate au fost supuse controlului de legalitate în conformitate cu art. 64 al Legii nr. 436 din 28 

decembrie  2006 cu privire la administrația publică locală și despre faptul că în privința acestora nu 

a notificat Consiliul orășenesc Sîngera. 

În baza materialelor transmise de Consiliul orășenesc Sîngera și OT Chișinău, Comisia a 

adoptat hotărîrile: 

- nr. 868 din 14 aprilie 2017 ,,Cu privire la stabilirea datei desfășurării referendumului local 

în orașul Sîngera, municipiul Chișinău”; 

- nr. 869 din 14 aprilie 2017 ,,Cu privire la aprobarea Programului calendaristic pentru 

realizarea acțiunilor de organizare și desfășurare a referendumului local în orașul Sîngera, 

municipiul Chișinău, din data de 21 mai 2017”;   
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- nr. 870 din 14 aprilie 2017 ,,Cu privire la constituirea circumscripției electorale orășenești 

Sîngera nr.1/4, municipiul Chișinău, pentru organizarea și desfășurarea referendumului local”;  

- nr. 879 din 25 aprilie 2017 ,,Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției  

electorale orășenești Sîngera nr.1/4, municipiul Chișinău”.    

Prin scrisoarea nr. 08-05/721 din 18 aprilie 2017, Ministerul Mediului a informat Comisia că 

în cadrul consultărilor publice populația din zonă și-a exprimat dezacordul față de amplasarea unui 

centru de gestionare a deșeurilor periculoase în extravilanul orașului Sîngera și, ca urmare, 

ministerul a renunțat, pe motive de oportunitate, la această intenție, fiind în căutarea unui nou 

amplasament, totodată în prezent nu există o hotărîre de Guvern privind crearea centrului, iar 

atribuția respectivă nu ține de competența administrației publice locale. 

Prin scrisoarea nr. 1303/OT4-776 din 28 aprilie 2017, OT Chișinău a înștiințat Comisia 

despre efectuarea controlului suplimentar de legalitate a deciziilor sus-menționate și notificarea 

Consiliului orășenesc Sîngera cu privire la încălcarea prevederilor art. 177 și 178 din Codul electoral 

la adoptarea acestora, solicitîndu-i abrogarea lor în termen de 30 zile. 

Astfel, la data de 2 mai 2017, Comisia a adoptat hotărîrea nr. 905 ,,Cu privire la suspendarea 

procesului de organizare și desfășurare a referendumului local în orașul Sîngera, municipiul 

Chișinău, din data de 21 mai 2017”, prin care a suspendat, pînă la încheierea procedurilor de 

efectuare a controlului de legalitate a deciziilor nr. 4/1 și 5/1 din 21 martie și, respectiv, din 5 aprilie 

2017 ale Consiliului orășenesc Sîngera, municipiul Chișinău, desfăşurarea procedurilor electorale 

iniţiate în vederea organizării referendumului local din data de 21 mai 2017 în orașul Sîngera, 

municipiul Chișinău, precum şi executarea hotărîrilor nr. 868 din 14 aprilie 2017 „Cu privire la 

stabilirea datei desfăşurării referendumului local în orașul Sîngera, municipiul Chișinău”, nr. 869 

din 14 aprilie 2017 „Cu privire la aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor 

de organizare şi desfăşurare a referendumului local în orașul Sîngera, municipiul Chișinău, din data 

de 21 mai 2017”,  nr. 870 din 14 aprilie 2017  „Cu privire la constituirea circumscripției electorale 

orășenești Sîngera nr. 1/4, municipiul Chișinău, pentru organizarea și desfășurarea referendumului 

local”, nr. 879 din 25 aprilie 2017 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei 

electorale orășenești Sîngera nr. 1/4, municipiul Chișinău”. 

La 11 decembrie 2017, urmare a examinării cauzei civile la cererea de chemare în judecată 

înaintată de OT Chișinău împotriva Consiliului orășenesc Sîngera, intervenienți accesorii  Ministerul 

Mediului și Comisia Electorală Centrală, cu privire la anularea deciziilor Consiliului orășenesc 

Sîngera menționate, Judecătoria Chișinău, sediul Central a adoptat Hotărîrea nr. 3-220/2017 prin 

care a admis cererea de chemare în judecată și a anulat deciziile Consiliului orășenesc Sîngera nr. 

4/1 din 21 martie 2017 „Cu privire la inițierea Referendumului local pentru expunerea opiniei 

colectivității (or. Sîngera, s. Revaca și s. Dobrogea) pe marginea amplasării Centrului de gestionare 

a deșeurilor periculoase în extravilanul or. Sîngera, teren cu nr. cadastral 0111222.066” şi nr. 5/1 din 

5 aprilie 2017 „Cu privire la desfășurarea Referendumului local”, cu drept de atac în termen de 30 

zile.  

La data de 26 decembrie 2017, Duca Ion, consilier local din Consiliul orășenesc Sîngera, a 

declarat apel împotriva hotărîrii instanței de fond solicitînd admiterea cererii de apel, casarea 

încheierii din 10 octombrie 2017 și  hotărîrii din 11 decembrie 2017  a Judecătoriei Chișinău, sediul 

central. 

Curtea de Apel Chișinău, prin scrisoarea înregistrată la Comisie cu nr.CEC-7/7256 din 5 

aprilie curent, a adus la cunoștința Comisiei încheierea Colegiului civil și de contencios administrativ 

al Curții de Apel Chișinău din 29 martie 2018 (dosarul nr. 3a-376/18), prin care a dispus restituirea 

cererii de apel, cu explicarea dreptului de atac în ordine de recurs în termen de 15 zile.  

Astfel, la 23 mai curent, prin scrisoarea cu nr. CEC 8/2349, Comisia a solicitat Judecătoriei 

Chișinău, sediul Central informarea dacă hotărîrea nr. 3-220/2017 din 11 decembrie 2017 a devenit 

definitivă și irevocabilă. 

Prin răspunsul înregistrat la Comisie cu nr. CEC-7/8418 din 14 iunie curent, Judecătoria 

Chișinău, sediul Central a informat Comisia că încheierea Curții de Apel din 29 martie 2018, emisă 

pe dosarul contencios administrativ nr. 3-220/2017 la acțiunea Oficiului Teritorial Chișinău al 

Cancelariei de Stat către Consiliul orășenesc Sîngera, intervenienți accesorii Ministerul Mediului și 
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Comisia Electorală Centrală, cu privire la anularea deciziilor, nu a fost atacată cu recurs, astfel 

hotărîrea Judecătoriei Chișinău, sediul Central din 11 decembrie 2017 devenind irevocabilă. 

 

Pentru motivele arătate și în temeiul art. 18 alin.(2) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 

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

 

1.  Se ia act de Hotărîrea  nr.3-220/17 din 11 decembrie 2017 a Judecătoriei Chișinău, sediul 

Central. 

2.  Se abrogă hotărîrile Comisiei Electorale Centrale adoptate în vederea organizării 

desfășurării referendumului local în orașul Sîngera, municipiul Chișinău din data de 21 mai 2017, 

după cum urmează: 

- hotărîrea nr. 868 din 14 aprilie 2017 „Cu privire la stabilirea datei desfăşurării 

referendumului local în orașul Sîngera, municipiul Chișinău”; 

- hotărîrea nr. 869 din 14 aprilie 2017 „Cu privire la aprobarea Programului calendaristic 

pentru realizarea acţiunilor de organizare şi desfăşurare a referendumului local în orașul 

Sîngera, municipiul Chișinău, din data de 21 mai 2017”;  

- hotărîrea nr. 870 din 14 aprilie 2017 „Cu privire la constituirea circumscripției electorale 

orășenești Sîngera nr. 1/4, municipiul Chișinău, pentru organizarea și desfășurarea 

referendumului local”; 

- hotărîrea nr. 879 din 25 aprilie 2017 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al 

circumscripţiei electorale orășenești Sîngera nr. 1/4, municipiul Chișinău”; 

- hotărîrea nr. 905 din 2 mai 2017 ,,Cu privire la suspendarea procesului de organizare și 

desfășurare a referendumului local în orașul Sîngera, municipiul Chișinău, din data de 21 

mai 2017”. 

 

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 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. 1742 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți. 

 

 

La epuizarea subiectelor de pe ordinea de zi, președintele ședinței a declarat ședința închisă.  

 

 

 

Președintele ședinței                                                                                                      Alina RUSSU 

 

 

Secretarul ședinței                                                                                         Veaceslav AGRIGOROAE 
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