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PROCES-VERBAL nr. 121 

al ședinței ordinare 

din 31.07.2018, 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 Andrei Volentir și Vadim Filipov.  

 

Președintele a anunțat ordinea de zi cu 26 de subiecte și a solicitat membrilor să adreseze întrebări 

și să vină cu propuneri.  

 

ORDINEA DE ZI 

 

1.  Cu privire la aprobarea avizului asupra proiectului de lege nr. 217 din 26 iunie 2018 pentru 

modificarea și completarea unor acte legislative (drepturile speciale ale alegătorilor din diasporă) 

Raportor: Rodica Ciubotaru 

2.Cu privire la delegarea reprezentanților Comisiei Electorale Centrale la Vilnius, Republica  

Lituania 

Raportor: Rodica Ciubotaru 

3. Cu privire la delegarea reprezentanților Comisiei Electorale Centrale la Sarajevo, Bosnia și 

Herzegovina 

Raportor: Alina Russu 

4. Cu privire la delegarea reprezentanților Comisiei Electorale Centrale la Riga, Letonia 

Raportor: Rodica Ciubotaru 

5.Cu privire la delegarea reprezentanților Comisiei Electorale Centrale la Astana, Republica 

Kazahstan 

Raportor: Alina Russu 

6. Privind executarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 1677 din 29 mai 2018 „Cu privire  

la rapoartele privind gestiunea financiară a partidelor politice pentru anul 2017” 

Raportor:Veaceslav Agrigoroae 

7.Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Anenii Noi 

Raportor:Veaceslav Agrigoroae 

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

Noi 

Raportor:Veaceslav Agrigoroae 

9.Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul Geamăna, raionul Anenii Noi 

Raportor:Veaceslav Agrigoroae 

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

Cantemir 

Raportor:Veaceslav Agrigoroae 

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

Călărași 

Raportor:Veaceslav Agrigoroae 

12. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Hirova, raionul Călărași 
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Raportor:Veaceslav Agrigoroae 

13. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Mașcăuți, raionul Criuleni 

Raportor:Veaceslav Agrigoroae 

14. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Drochia 

Raportor:Veaceslav Agrigoroae 

15. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Prajila, raionul Florești 

Raportor:Veaceslav Agrigoroae 

16. Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Crasnoarmeiscoe, 

raionul Hîncești 

Raportor:Veaceslav Agrigoroae 

17. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Cneazevca, raionul 

Leova 

Raportor:Veaceslav Agrigoroae 

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

Raportor:Veaceslav Agrigoroae 

19. Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Valea-Trestieni, raionul 

Nisporeni 

Raportor:Veaceslav Agrigoroae 

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

Raportor:Veaceslav Agrigoroae 

21. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ciuciuieni, raionul 

Sîngerei 

Raportor:Veaceslav Agrigoroae 

22. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Rudi, raionul Soroca 

Raportor:Veaceslav Agrigoroae 

23. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ghelăuza, raionul 

Strășeni 

Raportor:Veaceslav Agrigoroae 

24. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Țigănești, raionul Strășeni 

Raportor:Veaceslav Agrigoroae 

25. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Purcari, raionul Ștefan 

Vodă 

Raportor:Veaceslav Agrigoroae 

26. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Inești, raionul Telenești 

Raportor:Veaceslav Agrigoroae 

 

PROPUNERI: 

Sergiu Gurduza – a propus ca ordinea de zi să fie completată cu un subiect, nr. de ordine 7, Cu 

privire la demersul CEC 7/8620 din 18 iulie 2018. 

 

Președintele a pus la vot propunerea de includere în ordinea de zi a unui nou subiect. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____3____, Contra ____2____, Abținere___2___. 

(Dl A. Volentir și dl V. Filipov nu sunt prezenți în ședință.) 

Propunerea nu a fost acceptată. 

 

Alina Russu – pentru opinia publică, a anunțat că, la respectivul demers, dl Sergiu Gurduza a fost 

informat prin poșta electronică. 

 

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

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___0___. 
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Ordinea de zi cu 26 de subiecte a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei. 

 

1. S-A AUDIAT: 

Raportorul Rodica Ciubotaru – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

aprobarea avizului asupra proiectului de lege nr. 217 din 26 iunie 2018 pentru modificarea și 

completarea unor acte legislative (drepturile speciale ale alegătorilor din diasporă)”:  

 

„Prin scrisoarea nr. CJ-10/227 din 9 iulie 2018, Comisia juridică, numiri și imunități a 

Parlamentului Republicii Moldova solicită Comisiei Electorale Centrale avizarea proiectului de 

lege nr. 217 din 26 iunie 2018 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (drepturile 

speciale ale alegătorilor din diasporă). 

            În temeiul art. 18 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 și art. 32 din 

Legea nr. 100 din 22 decembrie 2017 cu privire la actele normative, Comisia Electorală Centrală  

h o t ă r ă ș t e: 

 

            1. Se aprobă, conform anexei, avizul asupra proiectului de lege nr. 217 din 26 iunie 2018 

pentru modificarea și completarea unor acte legislative (drepturile speciale ale alegătorilor din 

diasporă). 

            2. Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale se remite Comisiei juridice, numiri și imunități 

a Parlamentului Republicii Moldova, conform solicitării. 

            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.” 

 

Aprobat 

prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale 

nr. ________ din ______________ 

 

Aviz asupra proiectului de lege nr. 217 din 26 iunie 2018  

pentru modificarea și completarea unor acte legislative 

(drepturile speciale ale alegătorilor din diasporă) 

 

         Comisia juridică, numiri și imunități a Parlamentului Republicii Moldova a transmis, 

Comisiei Electorale Centrale, spre examinare și avizare proiectul de lege nr. 217 din 26 iunie 2018 

pentru modificare și completarea unor acte legislative (drepturile speciale ale alegătorilor din 

diasporă). 

         Conform Notei informative, prin prezentul proiectul de lege se urmărește modificarea și 

completarea Codului electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 în vederea soluționării 

problemelor ce țin de îmbunătățirea procedurilor de vot și asigurarea exercitării dreptului 

fundamental de a alege al cetățenilor Republicii Moldova aflați peste hotarele țării. 

         Prin urmare, analizînd proiectul de lege, în limita competenței instituționale, Comisia 

Electorală Centrală menționează următoarele. 

         În ceea ce privește Art. I, pct. 1 din proiectul de lege, prin care se urmărește modificarea și 

completarea Codului electoral, și anume introducerea noțiunii „alegător din diasporă”, Comisia 

relevă că în sensul noțiunii de „alegător”, explicată în art. 1 al Codului electoral în vigoare, 

legiuitorul a cuprins toți cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot, fără diferențierea acestora 

după criterii privind locul de trai, locul aflării în ziua alegerilor ori alte criterii similare.                

          Cu referire la Art. I, pct. 2 din proiectul de lege, prin care autorii propun completarea Codului 

electoral cu Articolul 131. „Drepturile speciale ale alegătorilor din diasporă”, menționăm că 

stabilirea unui număr mai mare de acte în baza cărora cetățenii Republicii Moldova își pot exercita 

dreptul la vot ține de competența exclusivă a Parlamentului, în calitatea sa de unica autoritate 

legislativă a statului.     

         La fel, în ceea ce ține de solicitarea unui număr de cel puțin 300 de alegători, propusă de 

autorii proiectului în calitate de criteriu de deschidere a secției de votare suplimentare, Comisia 
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relevă faptul că criteriile de care se ține cont la deschiderea secțiilor de votare din străinătate sunt 

enumerate exhaustiv la art. 31 alin. (4) din Codul electoral și, respectiv, legiuitorul are toată 

competența de a stabili noi criterii ce vor sta la baza deschiderii secțiilor de votare în străinătate. 

         În context, la stabilirea unor criterii noi ce vor sta la baza deschiderii secțiilor respective, se 

sugerează să se țină cont de faptul că cele enumerate la art. 31 alin. (4) din Codul electoral se aplică 

la deschiderea secțiilor de votare extrateritoriale. Or, potrivit legislației în vigoare, în afara secțiilor 

de votare pe lîngă misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Republicii Moldova, pot fi 

organizate secții de votare și în alte localități, cu acordul autorităților competente ale țării 

respective, la propunerea Guvernului Republicii Moldova, în colaborare cu Ministerul Afacerilor 

Externe și Integrării Europene și cu alte autorități ale administrației publice centrale. 

         De menționat că, anterior, Curtea Constituțională, în adresarea sa Parlamentului, a accentuat 

necesitatea insituirii unor noi reglementări în vederea modificării mecanismului de votare în 

străinătate, precum și introducerii unor criterii suplimentare referitoare la stabilirea numărului 

secțiilor de votare peste hotare și distribuirea lor geografică. 

         Cît privește inițiativa autorilor proiectului de lege, conform căreia alegerile din afara 

Republicii Moldova se vor efectua în două zile consecutiv, sîmbătă și duminică, sau în orice alte 

două zile consecutive indicate în actul de stabilire a alegerilor, Comisia își reiterează punctul de 

vedere asupra acestei chestiuni, exprimat în hotărîrile CEC nr. 1605 din 24 decembrie 2012 și nr. 

1010 din 4 iulie 2017, conform căruia, în cazul modificării perioadei de timp destinată votării, mai 

multe proceduri electorale vor trebui ajustate noilor condiții de efectuare a acesteia. În special vor 

suporta modificări procedurile ce vizează securizarea votării, implicit păstrarea și asigurarea 

integrității pe parcursul a două zile a buletinelor de vot utilizate și a celor neutilizate, regulile 

privind asigurarea confidențialității informației din listele electorale cu privire la participarea 

alegătorilor la votare, norma privind interdicția efectuării agitației electorale în ziua alegerilor și 

cea precedență alegerilor etc. 

         În ceea ce privește propunerea autorilor proiectului conform căreia contestațiile ce se referă 

la încălcările electorale sau la administrarea alegerilor, precum și cele cu privire la asigurarea și 

exercitarea dreptului la vot, vor putea fi depuse de alegătorii din diasporă inclusiv online, prin 

intermediul paginii web a Comisiei Electorale Centrale, Comisia consideră că acest lucru este în 

neconcordanță cu prevederile art. 71-72 din Codul electoral, care reglementează expres procedura 

de depunere a contestațiilor, inclusiv posibilitatea, în cazul prevăzut de lege, de a depune 

contestația direct în instanța de judecată. 

         Totodată, în același context, Curtea Constituțională a recomandat Parlamentului 

reglementarea separată și explicită a procedurilor de examinare a contestațiilor pentru diverse 

tipuri de scrutine. Or, autoritatea de jurisdicție constituțională a solicitat organului legislativ să 

reglementeze diferențiat procedurile de examinare a contestațiilor, inclusiv a celor formulate în 

ziua alegerilor. 

         În privința amendamentului ce conferă alegătorilor aflați în străinătate posibilitatea de a 

finanța ori susține material sub orice formă, direct și/sau indirect, activitatea partidelor politice, a 

grupurilor de inițiativă și a concurenților electorali, Comisia atrage atenția asupra necesității 

insituirii unor mecanisme legale, eficiente, în vederea stabilirii și verificării provenienței 

veniturilor obținute de cetățenii Republicii Moldova aflați în străinătate ce vor constitui obiect al 

finanțării ori susținerii materiale sub orice formă a pratidelor politice, grupurilor de inițiativă ori 

concurenților electoral. 

           Cît privește insituirea posibilității de a efectua donații prin operațiuni bancare prin 

intermediul paginii web a Comisiei Electorale Centrale, remarcăm că, în calitate de organ 

independent de supraveghere și control privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor 

electorale, Comisia nu este împuternicită de a realiza atribuțiile instituției bancare ori de a fi 

intermediar în contextul transferurilor realizate de la alegători către un partid politic, grup de 

inițiativă sau concurent electoral și nici nu poate să se implice în activitatea partidelor politice. 

 

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

de hotărîre. 
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ÎNTREBĂRI: 

Vasile Gafton – a întrebat dacă, în procesul elaborării proiectrului și avizului, a fost consultat 

raportul de expertiză anticorupție. 

Rodica Ciubotaru – a precizat că demersul și setul de acte parvenite de la Comisia Juridică Numiri 

și Imunități a Parlamentului nu include și Raportul expertizei anticorupție. 

Alina Russu – a precizat că pe site-ul Parlamentului nu este publicat un asemenea raport. 
 

PROPUNERI: 

Iurie Ciocan –a propus ca alineatul 2 al textului Avizului să înceapă cu următoarea sintagmă: 

„Conform opinei autorilor, proiectul de lege urmărește…” și mai departe după text. 

Rodica Ciubotaru – a acceptat propunerea. 

Vladimir Șarban –  a propus să fie exclus alineatul care face referire la prevederile art. 71 și 72 

din Codul electoral, privind procedura de depunere a contestațiilor, deoarece, după părerea 

dînsului, normele unui Cod nu sunt similare celor constituționale, Codul electoral putînd fi 

îmbunătățit ori de cîte ori este necesar. 

Rodica Ciubotaru – a acceptat redactarea alineatului pentru excluderea oricăror ambiguități. 

Vasile Gafton – a propus să fie excluse ultimele 2 alineate ale Avizului, deoarece, consideră 

dumnealui, nu sunt argumentate suficient. 

Rodica Ciubotaru – a solicitat să fie pusă la vot propunerea. 
 

Președintele a supus votului propunerea. 
 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____2____, Contra ____3____, Abținere___2___. 

Propunerea nu a întrunit numărul necesar de voturi. 
 

Sergiu Gurduza – a propus ca în alin. 8 al Avizului textul „…anterior, Curtea Constituțională, în 

adresarea sa Parlamentului, a accentuat necesitatea instituirii...” să fie substituit cu textul 

„...potrivit adreselor hotărîrii Curții Constituționale nr. 34 din 13 decembrie 2016, Parlamentul 

urma să instituie…”, deoarece CC emite adrese, nu se adresează forului legislativ. 

Rodica Ciubotaru – a acceptat propunerea. 

Sergiu Gurduza – a propus să fie exclus alin. 5 din textul Avizului.  

Rodica Ciubotaru – a solicitat să fie pusă la vot propunerea. 

 

Președintele a supus votului propunerea. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____3____, Contra ____2____, Abținere___2___. 

Propunerea nu a întrunit numărul necesar de voturi. 

 

Iurie Ciocan – a precizat că respectivul proiect de lege a fost expediat membrilor cu 5 zile înainte 

de ședință, pentru a face cunoștință și a veni cu propuneri. Respectiv, toți membrii au putut aduce 

îmbunătățiri proiectului prin anumite propuneri, dacă ar fi manifestat interes și dorință.  

Alina Russu – a pus la vot oprirea dezbaterilor asupra proiectului de hotărîre discutat, în 

conformitate cu pct. 45 din Regulamentul de activitate al Comisiei. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____4____, Contra ____1____, Abținere___0___. 

(Dnii V. Șarban și V. Gafton nu sunt prezenți în ședință.) 

Propunerea nu a întrunit numărul necesar de voturi. 

 

DEZBATERI: 

Sergiu Gurduza – în luarea sa de cuvînt, s-a referit la propunerile pe care le-a înaintat și nu au 

fost susținute de membrii prezenți ai Comisiei. Totodată, a declarat că va vota împotriva Avizului. 
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Alina Russu – a declarat că va susține Avizul prezentat de raportor și va susține orice propunere 

de îmbunătățire a procedurilor electorale, indiferent cine este autorul acestora. 

Totodată, pentru informarea opiniei publice, dna Russu a precizat că actualmente, Republica 

Moldova este reprezentată în străinătate prin intermediul misiunilor sale diplomatice și consulare, 

în sediul cărora sînt deschise secții de votare. Prin urmare, în prezent, la Bruxelles spre exemplu, 

pot fi deschise 2 secții de votare.  

Rodica Ciubotaru – a îndemnat colegii să susțină proiectul de hotărîre și a afirmat că Avizul a 

fost elaborat în conformitate și în limita competențelor pe care le deține Comisia. 

 

Președintele a supus votului proiectul de hotărîre. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____4____, Contra ____1____, Abținere___2___. 

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

 

S-A HOTĂRÎT respingerea proiectului de hotărîre. 

 

2. S-A AUDIAT: 

Raportorul Rodica Ciubotaru – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

delegarea reprezentanților Comisiei Electorale Centrale la Vilnius, Republica Lituania”:  

 

„În temeiul art. 18 alin. (2) din Codul electoral nr. 1381–XIII din 21 noiembrie 1997 și în 

conformitate cu Regulamentul cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica 

Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 10 din 5 ianuarie 2012, 

precum și acceptînd invitația Asociației Oficialilor Electorali din Europa (ACEEEO) de a participa 

la cea de-a 27-a ediție a conferinței anuale ACEEEO, care va avea loc în perioada 5-

7 septembrie 2018 la Vilnius, Republica Lituania, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 

  

1. Se deleagă, pentru perioada 05 – 08 septembrie 2018, doamna Alina Russu, președintele 

Comisiei Electorale Centrale, și domnul Iurie Ciocan, membru al Comisiei Electorale Centrale, 

pentru participare la cea de-a 27-a ediție a conferinței anuale ACEEEO, care va avea loc în 

perioada 05-07 septembrie 2018 la Vilnius, Republica Lituania.  

2. Direcția financiar-economică va achita cheltuielile de transport internațional, cazare și 

diurnă, iar cheltuielile de transport local vor fi acoperite de către organizatori.  

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.” 

 

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

de hotărîre. 

 

PROPUNERI: 

Sergiu Gurduza – a propus ca hotărîrea să intre în vigoare la data publicării în Monitorul oficial 

al RM. 

Rodica Ciubotaru – a solicitat să fie pusă la vot propunerea. 

 

Președintele a supus votului propunerea de modificare a pct. 3 din proiectul de hotărîre. 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ___2_____, Contra ____4____, Abținere___1___.  

Propunerea nu a întrunit numărul necesar de voturi. 

 

În lipsa altor propuneri, 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. 1743 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 

 

3. S-A AUDIAT: 

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

reprezentanților Comisiei Electorale Centrale la Sarajevo, Bosnia și Herzegovina”:  

 

„În temeiul art. 18 alin. (2) din Codul electoral nr. 1381–XIII din 21 noiembrie 1997 și în 

conformitate cu Regulamentul cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica 

Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 10 din 5 ianuarie 2012, 

precum şi acceptînd invitația Comisiei Electorale Centrale a Bosniei și Herzegovinei de a observa 

alegerile generale care vor avea loc la 7 octombrie 2018 în Bosnia și Herzegovina, Comisia 

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

 

1. Se deleagă, pentru perioada 5-8 octombrie 2018, domnul Alexandr Berlinschii, șef al 

Direcției management alegeri, și domnul Adrian Gamarța - Eșanu, consultant al Direcției juridice, 

din cadrul Aparatului Comisiei, să participe la observarea alegerilor generale care vor avea loc pe 

7 octombrie curent în Bosnia și Herzegovina.  

  2. Direcția financiar-economică va achita cheltuielile de transport internațional, cheltuielile 

de cazare şi diurna conform legislației în vigoare.   

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 Сomisiei să pună întrebări și să înainteze propuneri la proiectul 

de hotărîre. 

 

PROPUNERI: 

Sergiu Gurduza – a propus ca în pct. 3 al proiectului de hotărîre să fie adăugat termenul de 24 de 

ore pentru publicare pe pagina oficială a Comisiei și cel de 5 zile pentru publicarea în Monitorul 

oficial al RM. 

Alina Russu – a precizat că nu acceptă o asemenea propunere în calitate de raportor, din motivul 

că aceste prevederi se regăsesc în Codul electoral și nu este necesar de a fi incluse în toate actele 

normative ale Comisiei, iar propunerea va fi supusă votului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____3____, Contra ____3____, Abținere___1___.  

Propunerea nu a întrunit numărul necesar de voturi. 

 

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. 1744 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți. 

 

4. S-A AUDIAT: 

Raportorul Rodica Ciubotaru – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la  

delegarea reprezentanților Comisiei Electorale Centrale la Riga, Republica Letonia”:  

 

„ În temeiul art. 18 alin. (2) din Codul electoral nr. 1381–XIII din 21 noiembrie 1997 și în 

conformitate cu Regulamentul cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica 
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Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 10 din 5 ianuarie 2012, 

precum şi acceptînd invitația Comisiei Electorale Centrale a Republicii Letonia de a observa 

alegerile parlamentare care vor avea loc la 6 octombrie 2018 în Republica Letonia, Comisia 

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

 

1. Se deleagă, pentru perioada 4-7 octombrie 2018, doamna Alina Russu, președintele 

Comisiei Electorale Centrale, și doamna Zorina Gurău, consultant principal al Direcției juridice 

din cadrul Aparatului Comisiei, să participe la observarea alegerilor parlamentare care vor avea 

loc pe 6 octombrie curent în Republica Letonia.  

2. Direcția financiar-economică va achita cheltuielile de transport internațional, cheltuielile 

de cazare şi diurna conform legislației în vigoare.   

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 Сomisiei să pună întrebări și să înainteze propuneri la proiectul 

de hotărîre. 

 

PROPUNERI: 

Sergiu Gurduza – a propus ca să fie delegați 2 funcționari ai Aparatului CEC pentru monitorizarea 

alegerilor în Letonia. 

Rodica Ciubotaru – a solicitat să fie pusă la vot propunerea. 

Iurie Ciocan – a precizat că toți membrii Comisiei au acces la aceleași proiecte de hotărîri și pot 

face propuneri din timp, fără discuții sterile în timpul ședinței. 

 

Președintele a supus votului propunerea dlui Gurduza. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____1____, Contra ____2____, Abținere___4___. 

Propunerea nu a întrunit numărul necesar de voturi. 

 

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. 1745 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți. 

 

5. S-A AUDIAT: 
Raportorul Alina Russu – a propus spre examinare proiectul de hotărîre  „Cu privire la delegarea 

reprezentanților Comisiei Electorale Centrale la Astana, Republica Kazahstan”:  

 

„În temeiul art. 18 alin. (2) din Codul electoral nr. 1381–XIII din 21 noiembrie 1997 și în 

conformitate cu Regulamentul cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica 

Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 10 din 5 ianuarie 2012, 

precum și acceptînd invitația Comisiei Electorale Centrale a Republicii Kazahstan de a participa 

la conferința internațională „Rolul tehnologiilor moderne în alegeri: îmbunătățirea standardelor, 

încrederea publică”, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 

  

1. Se deleagă, pentru perioada 31 octombrie – 03 noiembrie 2018, domnul Vadim Filipov, 

membru al Comisiei Electorale Centrale, și domnul Ion Pirojuc, consultant principal al Direcției 

tehnologii informaționale și gestionarea listelor electorale, pentru participare la conferința 
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internațională „Rolul tehnologiilor moderne în alegeri: îmbunătățirea standardelor, încrederea 

publică” care va avea loc în perioada 01-02 noiembrie 2018 la Astana, Republica Kazahstan. 

2. Direcția financiar-economică va achita cheltuielile de transport internațional și diurnă, 

iar cheltuielile de cazare și transport local vor fi acoperite de către organizatori. 

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.” 

 

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

de hotărîre. 

 

ÎNTREBĂRI: 

Iurie Ciocan – a solicitat să se confirme dacă dl Filipov și-a dat acordul pentru această deplasare. 

Alina Russu – a precizat că propunerea privind delegarea dlui Filipov derivă din acceptul verbal 

al dumnealui.  

 

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. 1746 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 

 

6. S-A AUDIAT: 

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

executarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 1677 din 29 mai 2018 „Cu privire la 

rapoartele privind gestiunea financiară a partidelor politice pentru anul 2017”:  

 

„În conformitate cu prevederile art. 29 alin. (1) din Legea nr. 294-XVI din 21 decembrie 

2007 privind partidele politice și ale pct. 65 din Regulamentul privind finanțarea activității 

partidelor politice (în continuare – Regulament), aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale 

Centrale nr. 4401 din 23 decembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, semestrial, 

pînă la data de 15 iulie a anului de gestiune, și anual, pînă la data de 31 martie, partidele au obligația 

să prezinte Comisiei rapoartele privind gestiunea financiară. 

Potrivit prevederilor art. 22 alin. (2) din Codul electoral și ale art. 30 alin. (1) din Legea nr. 

294-XVI din 21 decembrie 2007 privind partidele politice, Comisia Electorală Centrală, în 

calitatea sa de organ independent de supraveghere și control privind finanțarea partidelor politice, 

colectează și sistematizează rapoartele privind gestiunea financiară a partidelor, iar în urma 

verificării și analizei acestora adoptă o hotărîre. 

Prin hotărîrea nr. 1677 din 29 mai 2018, Comisia a luat act de rapoartele privind gestiunea 

financiară a partidelor politice pentru anul 2017 și a constatat nerespectarea termenului legal de 

prezentare a rapoartelor financiare de către Partidul Politic „Frontul Salvării Moldovei”, Partidul 

Politic „Partidul Societății Progresiste”, Partidul Politic pentru Unirea Moldovei, Mișcarea Social-

Politică „Forța Nouă”, precum și neprezentarea rapoartelor financiare de către Partidul Republican 

din Moldova, Partidul Politic Partidul „Renaștere” și Partidul „Patrioții Moldovei”.   

Prin urmare, conform pct. 4 al aceleiași hotărîri, în temeiul art. 481 alin. (3) din Codul 

contravențional, în privința persoanelor cu funcție de răspundere din cadrul partidelor politice 

menționate, a fost inițiată procedura contravențională. 

Astfel, în temeiul pct. 95 din Regulament, conducătorii a 6 partide politice, enumerate la 

pct. 2 și pct. 3 din hotărârea nr. 1677 din 29 mai 2018, au fost citați să se prezinte, în calitatea lor 

de persoane cu funcție de răspundere, la sediul Comisiei la data de 29 iunie 2018, pentru întocmirea 

procesului-verbal cu privire la contravenție. 
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În context, de menționat că nicio persoană nu s-a prezentat conform citației, fapt pentru 

care în privința a 3 persoane cu funcție de răspundere, pentru care este dovada citării, au fost 

întocmite procese-verbale cu privire la contravenție în absența contravenientului, iar alte 3 

persoane au fost citate repetat pentru data de 3 august 2018. 

Cît privește Partidul Politic Partidul „Renaștere”, deși, potrivit pct. 4 din hotărîrea Comisiei 

nr. 1677 din 29 mai 2018, a fost inițiată procedura contravențională în privința persoanei cu funcție 

de răspundere din cadrul partidului politic respectiv pentru neprezentarea raportului financiar 

anual, pînă în momentul de față, Comisia nu a întreprins acțiuni de citare în legătură cu decesul 

conducătorului partidului politic, iar, potrivit informației prezentate de Ministerul Justiției, un nou 

președinte nu a fost ales și nici nu a fost asigurat interimatul de către o altă persoană. 

Potrivit art. 4237 coroborat cu art. 481 alin. (3) din Codul contravențional, Comisia 

Electorală Centrală constată contravenția prevăzută la art. 481 alin. (3), iar procesele-verbale cu 

privire la contravenție se transmit spre examinare în fond instanței de judecată competente. În acest 

sens, toate cele trei procese-verbale încheiate cu privire la contravenție, precum și materialele 

aferente,  au fost transmise către Judecătoria Chișinău sediul Centru.  

Cu referire la reflectarea cotizațiilor de membru de partid, prin hotărîrea nr. 1677 din 29 

mai 2018, Comisia a constatat că, la situația din 25 mai 2018, doar 18 partide politice din cele 45, 

au prezentat informația despre prevederile normative interne care reglementează mărimea și modul 

de achitare a cotizațiilor de membru de partid, solicitată prin scrisoarea nr. CEC-8/2224 din 24 

aprilie 2018.  

În acest sens, potrivit pct. 5 al hotărîrii nr. 1677 din 29 mai 2018, au fost obligate să prezinte 

informația menționată, în termen de pînă la 15 zile, următoarele partide politice: Partidul Politic 

Partidul Agrar din Moldova, Partidul Politic „Partidul Legii și Dreptății”, Mișcarea 

Profesioniștilor „Speranța -Надежда”, Partidul Politic „Platforma Demnitate și Adevăr”, 

Mișcarea Social-Politică a Romilor din Republica Moldova, Partidul Mișcarea „Acțiunea 

Europeană”, Partidul Politic Pentru Neam și Țară, Partidul Conservator, Partidul Politic „Partidul 

Popular European din Moldova”, Partidul „Moldova Unită - Единая Молдова”, Partidul Politic 

„Partidul Liberal Reformator”, Partidul European, Partidul Politic Uniunea Centristă din Moldova, 

Partidul Politic „Democrația Acasă”, Partidul Acțiunea Democratică, Partidul Social Democrat, 

Partidul Socialist din Moldova, Partidul Politic „Partidul Ruso -Slavean din Moldova”, Partidul 

Politic Mișcarea Populară Antimafie, Partidul Popular Creștin Democrat, Partidul Politic „Partidul 

Unității Naționale”, Mișcarea Social-Politică „Forța Nouă”, Partidul Politic „Frontul Salvării 

Moldovei”, Partidul Politic „Partidul Societății Progresiste”, Partidul Politic pentru Unirea 

Moldovei, Partidul Politic Partidul „Renaștere”, Partidul „Patrioții Moldovei” și Partidul 

Republican din Moldova. 

Comisia reține că, nici în termenul acordat, nici pînă în prezent, partidele politice 

enumerate nu s-au conformat pct. 5 din hotărîrea Comisiei.  

Prin hotărîrea nr. 1677 din 29 mai 2018 Comisia a constatat că nu au prezentat registrul 

cotizațiilor de membru de partid în formatul stabilit, cu completarea corespunzătoare a tuturor 

rubricilor, Partidul Comuniștilor din Republica Moldova, Partidul Socialist din Moldova, Mișcarea 

Social-Politică „Forța Nouă” și Partidul Politic „Frontul Salvării Moldovei” (a se vedea pag. nr. 6 

din hotărîre). 

Conform pct. 6 din hotărîrea sus-menționată, partidele politice au fost obligate să prezinte 

registrul în termen de pînă la 15 zile, sub sancțiunea aplicării art. 481 alin. (3) din Codul 

contravențional. 

Cu referire la reflectarea donațiilor, Comisia a constatat în hotărîrea sa nr. 1677 din 29 mai 

2018, că Partidul Socialist din Moldova și Mișcarea Social-Politică „Forța Nouă” nu au prezentat 

registrele donațiilor de la persoane fizice și persoane juridice (a se vedea pag. nr. 6-7 din hotărîre), 

iar Partidul Politic „Frontul Salvării Moldovei” - registrul donațiilor de la persoane juridice (a se 

vedea pag. nr. 6 din hotărîre).  

În acest sens, potrivit pct. 7 din hotărîre, formațiunile politice au fost obligate să prezinte 

registrele în termen de pînă la 15 zile, sub sancțiunea aplicării art. 481 alin. (3) din Codul 

contravențional. 
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Comisia reține că, în termenul acordat, niciun partid politic nu și-a onorat obligațiunile 

rezultate din pct. 6 și 7 din hotărîre. În același timp, conform pct. 2-4 din hotărîre, în privința 

persoanelor cu funcție de răspundere din cadrul Mișcării Social-Politice „Forța Nouă” și Partidului 

Politic „Frontul Salvării Moldovei” a fost deja inițiată procedura contravențională în temeiul art. 

481 alin. (3) din Codul contravențional, iar în conformitate cu art. 9 alin. (2) din Codul 

contravențional, nimeni nu poate fi supus de două ori răspunderii contravenționale pentru una și 

aceeași faptă. 

Astfel, Comisia constată că procedura contravențională în temeiul art. 481 alin. (3) din 

Codul Contravențional urmează a fi inițiată în privința persoanelor cu funcție de răspundere din 

cadrul Partidului Socialist din Moldova și Partidului Comuniștilor din Republica Moldova. 

Cu referire la conținutul rapoartelor privind gestiunea financiară a partidelor politice pentru 

anul 2017, prin hotărîrea nr. 1677 din 29 mai 2018, Comisia a constatat că: 

1. Partidul Politic Uniunea Centristă din Moldova a reflectat greșit soldul mijloacelor 

bănești la sfîrșitul perioadei de gestiune; 

2. Partidul Politic „Partidul Unității Naționale” a arătat incorect totalul surselor de 

finanțare și totalul cheltuielilor; a indicat în raport suma privind cotizațiile membrilor de partid 

care nu corespunde cu cea înscrisă în registrul cotizațiilor de membru de partid. În afară de aceasta, 

calculele din registru sînt eronate; 

3. Partidul Politic „Democrația Acasă” a prezentat raportul fără semnătura trezorierului, 

are greșit soldul mijloacelor la începutul perioadei de gestiune și nu a prezentat în formă 

electronică informația lunară privind cheltuielile partidului din subvențiile de la bugetul de stat, 

conform modelului stabilit; 

4. Partidul Politic „Partidul Popular Democrat din Moldova” nu a indicat proveniența 

sursei de venit; 

5. Partidul Liberal Democrat din Moldova nu a reflectat corect în raport la rubrica „donații 

din partea membrilor de partid” suma de 5000 lei, or, potrivit registrului donațiilor de la persoane 

fizice, donațiile respective sînt efectuate „din partea altor persoane fizice”. 

Conform pct. 8 al hotărîrii menționate, partidele sus-enumerate au fost obligate să prezinte, 

în termen de pînă la 15 zile, după caz, informațiile lipsă sau corectate. Cu referire la acest aspect, 

Comisia reține că, la data adoptării prezentei hotărîri, toate cele 5 partide politice menționate, s-

au conformat și au prezentat, în termen, informațiile respective. 

În vederea executării pct. 9 al hotărîrii nr. 1677 din 29 mai 2018, Comisia a remis un demers 

Serviciului Fiscal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanțelor prin care i-a solicitat să verifice 

proveniența surselor de venit sub formă de donații ce depășesc suma de 75 mii lei primite de 

Partidul Democrat din Moldova cu informarea Comisiei despre rezultatele verificării. Prin 

scrisoarea, înregistrată sub nr. CEC-7/8720 din 25 iulie 2018, Serviciul Fiscal de Stat a informat 

că a inițiat acțiunile de verificare în scopul excluderii cazurilor de neconformare fiscală a 

persoanelor fizice menționate în demersul Comisiei. 

           Subsidiar, cu referire la pct. 10 și 11, hotărîrea Comisiei nr. 1677 din 29 mai 2018, „Cu 

privire la rapoartele privind gestiunea financiară a partidelor politice pentru anul 2017”, a fost 

transmisă spre informare Curții de Conturi, Agenției Servicii Publice și Ministerului Justiției, prin 

scrisorile nr. CEC-8/2375, CEC-8/2376, CEC-8/2377 din 3 iunie 2018, și, totodată, spre informare 

și executare partidelor politice, prin scrisoarea nr. CEC-8/2378 din 3 iunie 2018.  
  

Avînd în vedere cele constatate mai sus și în temeiul art. 18, 22 alin. (2) din Codul electoral 

nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, art. 29, 30 alin. (1), art. 312 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 294-

XVI din 21 decembrie 2007 privind partidele politice și în conformitate cu Regulamentul privind 

finanțarea activității partidelor politice, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 

4401 din 23 decembrie 2015, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 
 

1. Se ia act, conform anexei, de rapoartele rectificate prezentate suplimentar de către 

Partidul Politic Uniunea Centristă din Moldova, Partidul Politic „Partidul Unității Naționale”, 

Partidul Politic „Democrația Acasă”, Partidul Politic „Partidul Popular Democrat din Moldova” și 

Partidul Liberal Democrat din Moldova. 
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2. Se atenționează Partidul Politic Partidul Agrar din Moldova, Partidul Politic „Partidul 

Legii și Dreptății”, Mișcarea Profesioniștilor „Speranța -Надежда”, Partidul Politic „Platforma 

Demnitate și Adevăr”, Mișcarea Social-Politică a Romilor din Republica Moldova, Partidul 

Mișcarea „Acțiunea Europeană”, Partidul Politic Pentru Neam și Țară, Partidul Conservator, 

Partidul Politic „Partidul Popular European din Moldova”, Partidul „Moldova Unită - Единая 

Молдова”, Partidul Politic „Partidul Liberal Reformator”, Partidul European, Partidul Politic 

Uniunea Centristă din Moldova, Partidul Politic „Democrația Acasă”, Partidul Acțiunea 

Democratică, Partidul Social Democrat, Partidul Socialist din Moldova, Partidul Politic „Partidul 

Ruso-Slavean din Moldova”, Partidul Politic Mișcarea Populară Antimafie, Partidul Popular 

Creștin Democrat, Partidul Politic „Partidul Unității Naționale”, Mișcarea Social-Politică „Forța 

Nouă”, Partidul Politic „Frontul Salvării Moldovei”, Partidul Politic „Partidul Societății 

Progresiste”, Partidul Politic pentru Unirea Moldovei, Partidul Politic Partidul „Renaștere”, 

Partidul „Patrioții Moldovei” și Partidul Republican din Moldova pentru neprezentarea informației 

despre prevederile normative interne care reglementează mărimea și modul de achitare a 

cotizațiilor de membru de partid, solicitată prin scrisoarea nr. CEC-8/2224 din 24 aprilie 2018, și 

nerespectarea pct. 5 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1677 din 29 mai 2018. 

3. Se inițiază procedura contravențională în temeiul art. 481 alin. (3) din Codul 

contravențional în privința persoanelor cu funcție de răspundere din cadrul Partidului Socialist din 

Moldova și Partidului Comuniștilor din Republica Moldova. 

4. 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.” 

 

Anexă 

 la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale 

nr. 1747 din 31 iulie 2018 
 

(lei) 

Nr. 

ord. 
Partidele Politice 

Sold de 

mijloace 

bănești la 

început de 

an 

Cotizații, 

donații și 

alte 

venituri 

Cheltuieli 

Subvenții 

de la 

bugetul de 

stat 

Cheltuieli 

din 

subvenții  

Sold de 

mijloace 

bănești la 

sfîrșit de an 

1 

Partidul Politic 

Uniunea Centristă 

din Moldova 

26728.37 0.00 0.00 26728.37 53456.74 0.00 

2 

Partidul Politic 

„Partidul Unității 

Naționale” 

7399.02 147700.00 154474.36 0.00 0.00 624.66 

3 

Partidul Politic 

„Democrația 

Acasă” 

82951.89 0.00 0.00 83578.59 166528.73 1.75 

4 

Partidul Politic 

„Partidul Popular 

Democrat din 

Moldova” 

5641.80 0.00 0.00 0.00 0.00 5641.80 

5 

Partidul Liberal 

Democrat din 

Moldova 

6320897.40 744081.28 763276.77 8563733.42 4825473.35 10039961.98 

 

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

de hotărîre.  

 

ÎNTREBĂRI și PROPUNERI: 
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Vladimir Șarban – a întrebat de ce conducătorii celor 3 partide care nu s-au prezentat pe 29 iunie 

au fost citați abia pe 03 august curent. 

Alina Russu – a precizat că este necesară aplicarea procedurii termenului legal de 30 de zile pentru 

citare. Astfel s-a ajuns la termenul de 03 august. 

Vladimir Șarban – a propus ca în tot textul hotărîrii să se facă trimiterea exactă la numărul 

hotărîrii care costituie obiectul prezentului proiect. 

Veaceslav Agrigoroae – a afirmat că însuși titlul propunerii face referire la Hotărîrea nr. 1677, 

astfel încît textul proiectului face referire exclusiv la această hotărîre. Totodată, dl Agrigoroae a 

afirmat că se va încerca o îmbunătățire de ordin redacțional a hotărîrii. 

Vladimir Șarban – a propus ca la pct. 2 din proiect să se indice în temeiul cărei norme legale se 

atenționează partidele. 

Veaceslav Agrigoroae – a precizat că în partea de constatare a hotărîrii se face referire la cadrul 

legal și s-ar putea să fie o reiterare a acelorași norme dacă vor fi incluse și în partea de decizie. În 

același timp, dl Agrigoroae a sugerat să fie expusă exact norma legală care ar trebui inclusă și a 

propus ca sintagma „se avertizează” să fie înlocuită cu expresia „se atenționează”. 

Alina Russu – a îndemnat să fie susținută propunerea raportorului de a utiliza „atenționarea” în 

locul „avertizării” în pct. 2 al hotărîrii.  

 

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

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____6____, Contra ____0____, Abținere___0___.  

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

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1747 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 

 

Dl V. Agrigoroae a ieșit din sala de ședințe 

7. S-A AUDIAT: 

Raportorul Rodica Ciubotaru – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Anenii Noi ”:  

„Comisia Electorală Centrală a fost informată despre decesul consilierului Balanel Nicolae 
ales pe lista Partidului Comuniștilor din Republica Moldova în Consiliul raional Anenii Noi,                                       

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

supleant. care acesta refuză atribuirea mandatului de consilier.  

Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul 

de consilier în Consiliul raional Anenii Noi îi revine candidatului supleant Filipovici Lidia de pe 

lista Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Anenii 

Noi din 23 iunie 2015. La atribuirea mandatului s-a ţinut cont de declaraţia candidatului supleant 

Pelin Constantin de pe lista Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, prin 
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 raional Anenii Noi. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul raional Anenii Noi candidatului supleant 

Filipovici Lidia de pe lista Partidului Comuniștilor din Republica Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Filipovici Lidia asupra obligației de a respecta termenul de 30 

de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia. 
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4. 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.  

 

PROPUNERI: 

Vladimir Șarban – a sugerat identificarea persoanei care să semneze hotărîrea în lipsa 

secretarului. 

Alina Russu – a propus ca dl Vladimir Șarban să preia funcția de secretar al ședinței. 

Vladimir Șarban – a acceptat. 

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

 

În lipsa propunerilor, președintele a supus votului proiectul de hotărîre. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____5____, Contra ____0____, Abținere___0___.  

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1748 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 

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

 

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

Serghei ales pe lista Partidului Liberal în Consiliul comunal Chetrosu, raionul Anenii Noi, 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 Chetrosu îi revine candidatului supleant Buruc Dmitrii de pe lista 

Partidului Liberal, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Anenii Noi din 20 iunie 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 Gogoi Serghei ales pe lista 

Partidului Liberal în Consiliul comunal Chetrosu.  

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Chetrosu, raionul Anenii Noi, 

candidatului supleant Buruc Dmitrii de pe lista Partidului Liberal. 

3. Se preavizează consilierul Buruc Dmitrii 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 ____5____, Contra ____0____, Abținere___0___.  
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S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1749 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 

 

9. S-A AUDIAT: 

Raportorul Rodica Ciubotaru – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

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

 

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

Dumitru ales pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul comunal Geamăna, raionul 

Anenii Noi, 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 Geamăna îi revine candidatului supleant Leu Piotr de pe lista 

Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Anenii Noi 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 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 Bucătaru Dumitru ales pe 

lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul comunal Geamăna. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Geamăna, raionul Anenii Noi, 

candidatului supleant Leu Piotr de pe lista Partidului Democrat din Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Leu Piotr 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__0___.  

(Dl V. Agrigoroae este prezent în ședință.) 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1750 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 

 

10. S-A AUDIAT: 

Raportorul Rodica Ciubotaru – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Porumbești, raionul Cantemir”:  

 

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

Iurie ales pe lista  Partidului Comuniștilor din Republica Moldova în Consiliul sătesc Porumbești, 

raionul Cantemir, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului 

candidat supleant. 
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Conform documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul 

de consilier în Consiliul sătesc Porumbești îi revine candidatului supleant Leu Iurie de pe lista  

Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Cantemir 

din 25 iunie 2015. 

La atribuirea mandatului s-a ţinut cont de adeverința primăriei privind aflarea peste hotare 

a candidatului supleant Ursachi Veronica de pe lista Partidului Comuniștilor din Republica 

Moldova, precum și de declaraţia candidatului supleant Leu Valentina de pe lista Partidului 

Comuniștilor din Republica Moldova prin care aceasta refuză atribuirea mandatului de consilier.                  

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, 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 ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Ursachi Iurie ales pe lista 

Partidului Comuniștilor din Republica Moldova în Consiliul sătesc Porumbești. 

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

candidatului supleant Leu Iurie de pe lista  Partidului Comuniștilor din Republica Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Leu Iurie 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__0___.  

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1751 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 

 

11. S-A AUDIAT: 

Raportorul Rodica Ciubotaru– a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Dereneu, raionul Călărași”:  

 

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

Constantin ales pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul comunal Dereneu, 

raionul Călărași, 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 Dereneu îi revine candidatului supleant Grecu Elena de pe lista 

Partidului Liberal Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Călărași din 25 

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: 
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1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Ghilușcă Constantin ales pe 

lista Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul comunal Dereneu.  

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

candidatului supleant Grecu Elena de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Grecu Elena 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__0___.  

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1752 a fost aprobată cu votul unanim al 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 sătesc Hirova, raionul Călăraşi”:  

 

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

Serghei ales pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Hirova, raionul Călăraşi, 

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 Hirova îi revine candidatului supleant Munteanu Maria de pe lista 

Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Călăraşi din 25 iunie 

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 Roşca Serghei ales pe lista 

Partidului Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Hirova.  

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

candidatului supleant Munteanu Maria de pe lista Partidului Democrat din Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Munteanu Maria 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: 
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Pentru ____6____, Contra ____0____, Abținere__0___.  

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1753 a fost aprobată cu votul unanim al 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 Mașcăuți, raionul Criuleni”:  

 

„Consiliul sătesc Mașcăuți, raionul Criuleni, prin decizia nr. 2/8 din 29 iunie 2018, a ridicat, 

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

consilierului Popușoi Fiodor ales pe lista Partidului Liberal 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 sătesc Mașcăuți îi revine candidatului supleant Sîrbu Alexei de pe lista 

Partidului Liberal Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Criuleni din 19 

iunie 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 ş t e: 

 

1. Se ia act de vacanța unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Mașcăuți. 

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

candidatului supleant Sîrbu Alexei de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova.  

3. Se preavizează consilierul Sîrbu Alexei 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 ____5____, Contra ____0____, Abținere__1___.  

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1754 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 raional Drochia”:  

 

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

ales pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul raional Drochia, precum și declarația 

de consimțămînt a următorului candidat supleant. 

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

de consilier în Consiliul raional Drochia îi revine candidatului supleant Mazurchevici Mihail de 
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pe lista Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Drochia din 30 

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 Dascal Ion ales pe lista 

Partidului Democrat din Moldova în Consiliul raional Drochia.  

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

Mazurchevici Mihail de pe lista Partidului Democrat din Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Mazurchevici Mihail 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__0___.  

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1755 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 comunal Prajila, raionul Floreşti”:  

 

„La Comisia Electorală Centrală a parvenit cererea de demisie a consilierului Scutari Victor 

ales pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul comunal Prajila, raionul 

Floreşti, 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 Prajila îi revine candidatului supleant Cazacu Andrei de pe lista 

Partidului Liberal Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Floreşti 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 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 Scutari Victor ales pe lista 

Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul comunal Prajila. 

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

candidatului supleant Cazacu Andrei de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Cazacu Andrei asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30 

de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia. 
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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__0___.  

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1756 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 unor mandate de consilier în Consiliul comunal Crasnoarmeiscoe, raionul Hînceşti”:  

 

„Consiliul comunal Crasnoarmeiscoe, raionul Hînceşti, prin decizia nr. 02/05 din 23 aprilie 

2018, care a fost  modificată prin decizia nr. 03/02 din 15 iunie 2018, a ridicat, în legătură cu absenţa 

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

Mihail ales pe lista Partidul Politic Partidul Nostru şi consilierului independent Ciubaciuc Victor. 

Astfel, au devenit vacante două mandate de consilier în Consiliul respectiv.   

Ulterior la Comisia Electorală Centrală au parvenit cererea de demisie a consilierului Ungurean 

Victor ales pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul comunal Crasnoarmeiscoe, raionul 

Hîncești, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat 

supleant.  

Întrucît unul din mandatele devenite vacante a fost deţinut de către un consilier independent, 

se restabileşte şirul descrescător, iar după restabilirea acestuia, cea mai mare valoare numerică îi revine 

listei de candidaţi ai Partidului Democrat din Moldova. 

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

consilier în Consiliul comunal Crasnoarmeiscoe, raionul Hînceşti, le revin candidaţilor supleanţi Șveț 

Ivan de pe lista Partidul Politic Partidul Nostru, Catan Serghei și Țîbuleac Emilia de pe lista Partidului 

Democrat din Moldova. Listele au fost confirmate prin hotărîrea Judecătoriei Hînceşti, din 25 iunie 

2015. La atribuirea mandatului s-a ţinut cont de declaraţia candidatului supleant Lîsac Evgheni de pe 

lista Partidului Democrat din Moldova prin care acesta refuză atribuirea mandatului de consilier. 

Totodată, Comisia constată că cererea de demisie a fost depusă la consiliu pe data de 15 iunie 

2018, iar la Comisie a parvenit în data de 23 iulie 2018, astfel rezultă că secretarul interimar al comunei 

Crasnoarmeiscoe 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. (10) şi (12) din Codul electoral 

nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. a) și f),  alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2 

februarie 2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 18 lit. c), pct. 23, pct. 25,  pct. 

27 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 a două mandate de consilier în Consiliul comunal Crasnoarmeiscoe. 

2. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Ungurean Victor ales pe lista 

Partidului Democrat din Moldova în Consiliul comunal Crasnoarmeiscoe.  

3. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul comunal Crasnoarmeiscoe, raionul Hînceşti, 

candidaţilor supleanţi Șveț Ivan de pe lista Partidul Politic Partidul Nostru, Catan Serghei și Țîbuleac 

Emilia de pe lista Partidului Democrat din Moldova. 

4. Se preavizează consilierii Șveț Ivan, Catan Serghei și Țîbuleac Emilia asupra obligaţiei de a 

respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia. 
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5. Se atenţionează secretarul interimar al comunei Crasnoarmeiscoe, doamna Serafimciuc 

Angela, 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. 

6. 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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ŞIRUL DESCRESCĂTOR 

de voturi valabil exprimate la alegerea Consiliului comunal Crasnoarmeiscoe, raionul Hînceşti 

 

Nr. 

d/o 
PPPN PLDM PDM PSRM 

Ciubaciuc 

Victor – 

candidat 

independent 

PCRM 

Ranciuc 

Olesea – 

candidat 

independent 

Ceaglei 

Anastasia – 

candidat 

independent 

Gomeniuc 

Timofei – 

candidat 

independent 

Caraulinîi 

Maria – 

candidat 

independent 

Boiarin Vasili 

– candidat 

independent 

1. 282 239 194 172 141 127 57 51 44 40 23 

2. 141,00 119,50 97,00 86,00  63,50      

3. 94,00 79,67 64,67 57,33  42,33      

4. 70,50 59,75 48,50 43,00  31,75      

5. 56,40 47,80 38,80 34,40  25,40      

6. 47,00 39,83 32,33 28,67  21,17      

7. 40,29 34,14 27,71 24,57  18,14      

8. 35,25 29,88 24,25 21,50  15,88      

9. 31,33 26,56 21,56 19,11  14,11      

10. 28,20 23,90 19,40 17,20  12,70      

11. 25,64 21,73 17,64 15,64  11,55      

12. 23,50 19,92 16,17 14,33  10,58      

13. 21,69 18,38 14,92 13,23  9,77      

 

Consiliului comunal Crasnoarmeiscoe – 13 mandate. 

Şirul descrescător restabilit I – 31 iulie 2018, atribuit mandatul de consilier PDM (64,67). 
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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 ____5____, Contra ____0____, Abținere__1___.  

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1757 a fost aprobată cu votul majorității 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 comunal Cneazevca, raionul Leova”:  

 

„Consiliul comunal Cneazevca, raionul Leova,  prin decizia nr. 3/1 din 29 iunie 2018, a 

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

mandatul consilierului Beriozova Valentina aleasă pe lista Partidului 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 comunal Cneazevca, îi revine candidatului supleant Botnariuc Irina de 

pe lista Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Leova, din 24 

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 Cneazevca. 

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

candidatului supleant Botnariuc Irina de pe lista Partidului Democrat din Moldova. 

3.  Se preavizează consilierul Botnariuc Irina 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__0___.  

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1758 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 sătesc Covurlui, raionul Leova”:  
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„Comisia Electorală Centrală a fost informată despre decesul consilierului Stănilă Dumitru 
ales pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Covurlui, raionul Leova, fiindu-i 

transmise și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant. 

Întrucît lista candidaţilor supleanţi ai Partidului Democrat din Moldova s-a epuizat,  se 

restabileşte şirul descrescător, iar după restabilirea acestuia, cea mai mare valoare numerică                   

îi revine listei de candidaţi ai Partidului Liberal.  

Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul 

de consilier în Consiliul sătesc Covurlui îi revine candidatului supleant Pojar Alina de pe lista 

Partidului Liberal, confirmată prin hotărîrea  Judecătoriei Leova din 22 iunie 2015. 

 La atribuirea mandatului s-a ţinut cont de declaraţiile candidaților supleanți Leu Iurie, 

Grițco Ion, Rotaru Fiodor, Luchian Ion de pe lista Partidului Liberal și Guștiuc Mihail de pe lista  

Partidului Democrat din Moldova, prin care aceștia refuză atribuirea mandatului de consilier. 

Totodată, Comisia constată că certificatul de deces a fost eliberat la data de 21 mai 2018, 

iar la Comisie a parvenit în data de 23 iunie 2018, astfel rezultă că secretarul Consiliului sătesc 

Covurlui 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 temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. v), art. 144 alin. (9) și 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, pct. 

26 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 Covurlui. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Covurlui, raionul Leova, candidatului 

supleant Pojar Alina de pe lista Partidului Liberal. 

3. Se preavizează consilierul Pojar Alina asupra obligației de a respecta termenul de 30 de 

zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia. 

4. Se atenţionează secretarul Consiliului sătesc Covurlui, doamna Iftodi Olga, asupra 

necesităţii 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.” 

 

ŞIRUL DESCRESCĂTOR 

de voturi valabil exprimate  

la alegerea Consiliului sătesc Covurlui, raionul Leova 
 

Nr. 

d/o 

PDM PLDM PNL PL PCRM 

1.  386 151 50   49 32 

2.  193 75,5 25 24,5 16 

3.  128,66 50,33 16,66 16,33 10,66 

4.  96,5 37,75 12,5 12,25 8 

5.  77,2 30,2 10 9,8 6,4 

6.  64,33 25,16 8,33 8,33 5,33 

7.  55,14 21,57 7,14 7 4,57 

8.  48,25 18,87 6,25 6,12 4 

9.  42,88 16,77 5,55 5,44 3,55 

10.  38,6 15,1 5 4,9 3,2 

11.  35,09 13,72 4,54 4,45 2,90 
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Consiliul sătesc Covurlui – 11 mandate. 

Şirul descrescător restabilit I – 31 iulie 2018, mandatul de consilier se atribuie PL (49). 

 

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__0___.  

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1759 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 

 

19. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Valea-Trestieni, raionul Nisporeni”:  

 

„Consiliul comunal Valea-Trestieni, raionul Nisporeni, prin decizia nr. 2/2 din 7 iunie 2018 

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

mandatele consilierilor Negrescu Lilia și Miţelea Marcel aleși pe lista Partidului Democrat din 

Moldova. Astfel, au devenit vacante două mandate de consilier atribuite formațiunii respective.  

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

de consilier în Consiliul comunal Valea-Trestieni le revin candidaților supleanți Jignea Petru și 

Stăvilă Ion de pe lista Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei 

Nisporeni din 19 iunie 2015. La atribuirea mandatului, s-a ţinut cont de adeverinţa primăriei 

privind aflarea peste hotare a candidatului supleant Prisacari Piotr de pe lista Partidului Democrat 

din Moldova, precum şi de declaraţia candidatului supleant Poghircă Nelea, prin care aceasta 

refuză atribuirea mandatului de consilier, de pe lista aceluiași partid. 

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 şi pct. 29 și 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 a două mandate de consilier în Consiliul comunal Valea-Trestieni.       

2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul comunal Valea-Trestieni, raionul 

Nisporeni, candidaților supleanți Jignea Petru și Stăvilă Ion de pe lista Partidului Democrat din 

Moldova.              

3. Se preavizează consilierii Jignea Petru și Stăvilă Ion 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 ____5____, Contra ____0____, Abținere__1___.  
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S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1760 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți. 

 

20. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Rîșcani, raionul Rîşcani”:  

 

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

Veaceslav ales pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova în Consiliul orășenesc 

Rîșcani, raionul Rîşcani, 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 orășenesc Rîşcani îi revine candidatului supleant Grigoraş Veaceslav de 

pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei 

Rîșcani din 1 iulie 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 Spătaru Veaceslav ales pe 

lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova în Consiliul orășenesc Rîşcani.  

            2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul orășenesc Rîșcani, raionul Rîşcani, 

candidatului supleant Grigoraş Veaceslav de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica 

Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Grigoraş Veaceslav 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. 

 

ÎNTREBĂRI: 

Vladimir Șarban – a întrebat cît timp a durat starea de incompatibilitate, din moment ce decizia 

de numire în funcție a viceprimarului datează din 31 mai curent. 

Veaceslav Agrigoroae – a precizat că în decizie este indicată data de 04 iunie pentru intrarea în 

vigoare a deciziei, iar cererea de demisie a fost depusă pe 04 iulie.  

 

În lipsa propunerilor, președintele a supus votului proiectul de hotărîre. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____5____, Contra ____0____, Abținere__1___.  

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1761 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți. 

 

21. S-A AUDIAT: 
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Raportorul Veaceslav Agrigoroae – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ciuciuieni, raionul Sîngerei”:  

 

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

Svetlana aleasă pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova în Consiliul comunal 

Ciuciuieni, raionul Sîngerei, 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 Ciuciuieni îi revine candidatului supleant Mitronici Mihail de 

pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei 

Sîngerei din 30 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 Țebric Svetlana aleasă pe 

lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova în Consiliul comunal Ciuciuieni. 

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

candidatului supleant Mitronici Mihail de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Mitronici Mihail 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__0___.  

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1762 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 

 

22. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Rudi, raionul Soroca”:  

 

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

Zinaida aleasă pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Rudi, raionul 

Soroca, 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 Rudi îi revine candidatului supleant Vasilachi Ion de pe lista 

Partidului Liberal Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Soroca 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 
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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 Raneta Zinaida aleasă pe 

lista Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Rudi. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Rudi, raionul Soroca, candidatului 

supleant Vasilachi Ion de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Vasilachi 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 ____6____, Contra ____0____, Abținere__0___.  

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1763 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 

 

23. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ghelăuza, raionul Străşeni”:  

 

„Consiliul comunal Ghelăuza, prin decizia nr. 3/3 din 29 iunie 2018, a ridicat, în legătură 

cu absența fără motive întemeiate de la trei ședințe consecutive ale consiliului, mandatul 

consilierului Petrea Rodica aleasă 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 Ghelăuza îi revine candidatului supleant Munteanu Aurica de pe 

lista Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea suplimentară a Judecătoriei 

Străşeni din 30 decembrie 2015. La atribuirea mandatului s-a ţinut cont de declarațiile candidaților 

supleanți Munteanu Larisa, Jereghi Tamara şi Cucereanu Angela de pe lista aceluiași partid, prin 

care aceștia refuză atribuirea mandatului de consilier. 

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 şi pct. 29 și 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 Ghelăuza.       
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Ghelăuza, raionul Străşeni, 

candidatului supleant Munteanu Aurica de pe lista Partidului Democrat din Moldova.              

3. Se preavizează consilierul Munteanu Aurica 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.” 
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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 ____5____, Contra ____0____, Abținere__1___.  

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1764 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți. 

 

24. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Ţigăneşti, raionul Străşeni”:  

 

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

Mihail ales pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Ţigăneşti, raionul 

Străşeni, 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 Ţigăneşti îi revine candidatului supleant Vapnişen Andrei de pe 

lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Străşeni din 

6 iulie 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 Mistreţ Mihail ales pe lista 

Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Ţigăneşti.  

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

candidatului supleant Vapnişen Andrei de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Vapnişen Andrei 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__0___.  

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1765 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 

 

25. S-A AUDIAT: 
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Raportorul Veaceslav Agrigoroae – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Purcari, raionul Ştefan Vodă”:  

 

„Comisia Electorală Centrală a fost informată despre decesul consilierului Demişcan 

Dionisie ales pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul comunal Purcari, 

raionul Ştefan Vodă, și a primit documentele necesare atribuirii mandatului de consilier 

următorului candidat supleant. 

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

de consilier în Consiliul comunal Purcari îi revine candidatului supleant Slobozian Alexandru de 

pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Ştefan 

Vodă din 22 iunie 2015.  

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. v) şi 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 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 Purcari.    

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Purcari, raionul Ştefan Vodă, 

candidatului supleant Slobozian Alexandru de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova. 

3.  Se preavizează consilierul Slobozian Alexandru 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__0___.  

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1766 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 

 

26. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Inești, raionul Telenești”:  

 

„La Comisia Electorală Centrală a parvenit cererea de demisie a consilierului Dascalu 

Veronica aleasă pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Inești, raionul 

Telenești, 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 Inești îi revine candidatului supleant Fetescu Pavel de pe lista 

Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Telenești 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 
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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 Dascalu Veronica aleasă pe 

lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Inești. 

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

candidatului supleant Fetescu Pavel de pe lista Partidului Democrat din Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Fetescu Pavel 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__0___.  

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1767 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                                                                                                      Alina RUSSU 

 

 

Secretarul ședinței                                                                                       Veaceslav AGRIGOROAE 

 

Secretarul ședinței                                                                                            Vladimir ȘARBAN             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


