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PROCES-VERBAL nr. 109 

al ședinței ordinare 

din 04.05.2018, ora 16:00 

 

Statut ședință: deliberativă 

Președinte al ședinței: dna Russu Alina 

Secretar al ședinței: dl Agrigoroae Veaceslav 

 

Președintele a constatat prezența, la începutul ședinței, a 6 din cei 9 membri ai Comisiei Electorale 

Centrale (lipsesc dl Șarban Vladimir, dl Filipov Vadim și dna Ciubotaru Rodica), după care a 

declarat ședința deliberativă și deschisă publicului. 

 

La ședință au semnat în borderoul procesului-verbal membrii Comisiei prezenți la ședință. 

 

A. Russu – a informat membrii Comisiei Electorale Centrale că s-au înregistrat următoarele 

persoane la început de ședință: 

- Dl Vadim Zubac, reprezentant CECE Chișinău,  

- Dl Cîrnaț Andrei, reprezentant CECE Chișinău, 

- Dl Miron Vitalie, reprezentant CECE Chișinău, 

- Dna Tizu Svetlana, reprezentant CECE Chișinău, 

- Dl Ceban Ilie, reprezentant PSRM, 

- Dl Bușuleac Mihail, reprezentant PPPN, 

- Dl Munteanu Andrei, reprezentant PSP, 

- Dl Bolea Vladimir, reprezentant PAS, 

- Dl Matvei Oleg, reprezentant PSP, 

- Dl Postica Pavel, reprezentant Promo-Lex, 

- Dna Olga Rață, trezorie PSRM. 

 

Președintele a anunțat ordinea de zi ce conține 32 de puncte și a oferit cuvîntul pentru a fi puse 

întrebări sau a fi date propuneri la proiectul ordinii de zi. 

 

Președintele a constatat lipsa întrebărilor și propunerilor la proiectul ordinii de zi și l-a supus 

votului. 

ORDINEA DE ZI 

 

1.  Cu privire la acreditarea unui observator internaţional din partea Ambasadei Franței în Republica 

Moldova, în vederea monitorizării alegerilor locale noi ale primarilor în unele localități din data de 20 

mai 2018 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

2. Cu privire la acreditarea unui observator internațional din partea Ambasadei Republicii Letonia în 

Republica Moldova, în vederea monitorizării alegerilor locale noi ale primarilor în unele localități din 

data de 20 mai 2018 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 
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3. Cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Congresului Puterilor Locale și 

Regionale al Consiliului Europei și înregistrarea interpreților, în vederea monitorizării alegerilor locale 

noi ale primarilor în unele localități din data de 20 mai 2018 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

4. Cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „Promo-LEX”, în 

vederea monitorizării alegerilor locale noi ale primarilor în unele localități din data de 20 mai 2018 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

5. Cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) din partea Partidului Politic 

Partidul Unității Naționale, la alegerile locale noi din data de 20 mai 2018 

Raportor: Alina Russu 

6. Cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) din partea Partidului Politic 

Partidul Acțiune și Solidaritate, la alegerile locale noi din data de 20 mai 2018 

Raportor: Alina Russu 

7. Cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) din partea Partidului 

Național Liberal, la alegerile locale noi din data de 20 mai 2018 

Raportor: Alina Russu 

8. Cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) din partea Partidului Politic 

Partidul Popular din Republica Moldova, la alegerile locale noi din data de 20 mai 2018 

Raportor: Alina Russu 

9.  Cu privire la rapoartele financiare ale concurenților electorali din campania electorală a alegerilor 

locale noi din data de 20 mai 2018, la situația din 27 aprilie 2018  

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

10. Cu privire la contestaţia nr. CEC-9/ALN2018/2 din 27 aprilie 2018 a dlui Andrei Munteanu, 

pretendent la calitatea de candidat la funcția de primar general al mun. Chișinău 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

11. Cu privire la contestaţia nr. CEC-9/ALN2018/3 din 27 aprilie 2018 a dlui Valeriu Munteanu, 

candidat la funcția de primar general al mun. Chișinău din partea Partidului Liberal 

Raportor: Alina Russu 

12. Cu privire la inițierea procedurii de validare a unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii 

Moldova 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

13. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Sîngera, municipiul 

Chișinău 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

14. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ciorescu, municipiul 

Chișinău 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

15. Cu privire la ridicarea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Larga Nouă, raionul Cahul 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

16. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Tătărești, raionul Cahul 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

17. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Plop-Știubei, raionul Căușeni 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

18. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Gribova, raionul Drochia 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

19. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Ochiul Alb, raionul Drochia 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

20. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Coșnița, raionul Dubăsari 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

21. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Pîrîta, raionul Dubăsari  

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

22. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Burlănești, raionul Edineț 
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Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

23. Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Viișoara, raionul Edineț 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

24. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Natalievca, raionul Fălești 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

25. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Drăgușenii Noi, raionul 

Hîncești 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

26. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Negrea, raionul Hîncești 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

27. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Stolniceni, raionul Hîncești 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

28. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Ialoveni, raionul Ialoveni 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

29. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Dîngeni, raionul Ocnița 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

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

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

31. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Alexăndreni, raionul 

Sîngerei 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

32. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Bilicenii Noi, raionul 

Sîngerei 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____6____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

Ordinea de zi ce conține 32 de puncte a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei 

prezenți la ședință 

 

1. S-A AUDIAT: 

Raportorul Veaceslav Agrigoroae - a propus spre examinare proiectul de hotărîre ”Cu privire la 

acreditarea unui observator internațional din partea Ambasadei Franței în Republica Moldova, în 

vederea monitorizării alegerilor locale noi ale primarilor în unele localități din data de 20 mai 

2018”: 

”Ambasada Franței în Republica Moldova a înaintat Comisiei Electorale Centrale un 

demers privind acreditarea unei persoane în calitate de observator internațional, în vederea 

monitorizării alegerilor locale noi pentru funcția de primar în unele localități din data de 20 mai 

2018.   

În temeiul art. 18 şi art. 68 alin. (3) și alin. (6) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 

noiembrie 1997 și în conformitate cu  pct. 5 şi pct. 15 din Regulamentul privind statutul 

observatorilor şi procedura de acreditare a acestora, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale 

Centrale nr. 332 din 24 octombrie 2006, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:  

1. Se acreditează în calitate de observator internaţional dl Casseri Serge (cetăţean al 

Republicii Franceze, paşaport nr. ___________), în vederea monitorizării alegerilor locale noi 

pentru funcția de primar în unele localități din data de 20 mai 2018, din partea Ambasadei Franței 

în Republica Moldova.    

2. În activitatea sa, persoana acreditată se va călăuzi de Constituţia Republicii Moldova, 

Codul electoral şi Regulamentul privind statutul observatorilor şi procedura de acreditare a 
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acestora, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 332 din 24 octombrie 2006, 

precum şi de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte. 

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei 

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu respectarea prevederilor 

Legii privind protecţia datelor cu caracter personal.” 

 

Președintele a constatat lipsa întrebărilor, propunerilor la proiectul de hotărîre și solicitărilor de a 

lua cuvîntul la „Dezbateri”, după care a supus votului proiectul în redacția raportorului. 

REZULTATUL VOTĂRII: 

 

Pentru ____6____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1576 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți la ședință 

 

2. S-A AUDIAT: 

Raportorul Veaceslav Agrigoroae - a propus spre examinare proiectul de hotărîre ”Cu privire la 

acreditarea unui observator internațional din partea Ambasadei Republicii Letonia în Republica 

Moldova, în vederea monitorizării alegerilor locale noi ale primarilor în unele localități din data 

de 20 mai 2018”: 

”Ambasada Republicii Letonia în Republica Moldova a înaintat Comisiei Electorale 

Centrale un demers privind acreditarea unei persoane în calitate de observator internațional, în 

vederea monitorizării alegerilor locale noi pentru funcția de primar în unele localități din data de 

20 mai 2018.   

În temeiul art. 18 și art. 68 alin. (3) și alin. (6) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 

noiembrie 1997 și în conformitate cu  pct. 5 şi pct. 15 din Regulamentul privind statutul 

observatorilor și procedura de acreditare a acestora, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale 

Centrale nr. 332 din 24 octombrie 2006, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:  

1. Se acreditează în calitate de observator internațional dl Purmalis Kristaps (cetățean al 

Republicii Letonia, pașaport nr. __________), în vederea monitorizării alegerilor locale noi pentru 

funcția de primar în unele localități din data de 20 mai 2018, din partea Ambasadei Republicii 

Letonia în Republica Moldova.    

2. În activitatea sa, persoana acreditată se va călăuzi de Constituția Republicii Moldova, 

Codul electoral și Regulamentul privind statutul observatorilor și procedura de acreditare a 

acestora, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 332 din 24 octombrie 2006, 

precum și de tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte. 

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei 

Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu respectarea prevederilor 

Legii privind protecția datelor cu caracter personal.” 

 

Președintele a constatat lipsa întrebărilor, propunerilor la proiectul de hotărîre și solicitărilor de a 

lua cuvîntul la „Dezbateri”, după care a supus votului proiectul în redacția raportorului. 

REZULTATUL VOTĂRII: 

 

Pentru ____6____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1577 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți la ședință 
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3. S-A AUDIAT: 

Raportorul Veaceslav Agrigoroae - a propus spre examinare proiectul de hotărîre ”Cu privire la 

acreditarea observatorilor internaționali din partea Congresului Puterilor Locale și Regionale al 

Consiliului Europei și înregistrarea interpreților, în vederea monitorizării alegerilor locale noi ale 

primarilor în unele localități din data de 20 mai 2018”: 

”Congresul Puterilor Locale și Regionale al Consiliului Europei a înaintat Comisiei 

Electorale Centrale un demers privind acreditarea a 8 persoane în calitate de observatori 

internaționali și înregistrarea a 3 persoane în calitate de interpreți, în vederea monitorizării 

alegerilor locale noi pentru funcția de primar în unele localități din data de 20 mai 2018.   

În temeiul art. 18 şi art. 68 alin. (3) și alin. (6) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 

noiembrie 1997 și în conformitate cu pct. 5 şi pct. 15 din Regulamentul privind statutul 

observatorilor şi procedura de acreditare a acestora, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale 

Centrale nr. 332 din 24 octombrie 2006, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:  

1. Se acreditează 8 persoane în calitate de observatori internaționali (conform anexei nr. 1), 

în vederea monitorizării alegerilor locale noi pentru funcția de primar în unele localități din data 

de 20 mai 2018, din partea Congresului Puterilor Locale și Regionale al Consiliului Europei 

(CALRE). 

2. Se înregistrează 3 persoane (conform anexei nr.2) în calitate de interpreți din partea 

Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei, în vederea monitorizării 

alegerilor locale noi ale primarilor în unele localități din data de 20 mai 2018. 

3. În activitatea sa, persoanele acreditate se va călăuzi de Constituția Republicii Moldova, 

Codul electoral și Regulamentul privind statutul observatorilor şi procedura de acreditare a 

acestora, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 332 din 24 octombrie 2006, 

precum şi de tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte. 

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, cu respectarea prevederilor 

Legii privind protecția datelor cu caracter personal.  

 

Anexa nr.1 

 la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1578 din 04 mai 2018 

 

Lista 

persoanelor acreditate în calitate de observatori internaționali din partea Congresului 

Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei, în vederea monitorizării alegerilor 

locale noi ale primarilor în unele localități din data de 20 mai 2018 
 

Nr. 

d/o 

Numele, prenumele Pașaport Cetățenia 

1. Gombosi Matej  Republica Slovenia 

2. Hunziker Lelia  Confederația Elvețiană 

3. Helgesen Gunn  Regatul Norvegiei 

4. Roudolff Martine  Republica Franceză 

5. Tavel Segolene  Republica Franceză 

6. Wienen Jacob  Regatul Țărilor de Jos 

7. Zikmund Renate  Republica Austria 

8. O’Grady Rosaleen  Republica Irlanda 
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Anexa nr.2 

 la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1578 din 04 mai 2018 

 

Lista 

persoanelor înregistrate în calitate de interpreți din partea Congresului Autorităților 

Locale și Regionale al Consiliului Europei, în vederea monitorizării alegerilor locale noi ale 

primarilor în unele localități din data de 20 mai 2018 

 

Nr. 

d/o 

Numele, prenumele Seria, numărul 

buletinului de identitate 

1.  Chistol Angela  

2.  Melenciuc Alexandru  

3.  Plugari Alexandrina  

” 

Președintele a constatat lipsa întrebărilor, propunerilor la proiectul de hotărîre și solicitărilor de a 

lua cuvîntul la „Dezbateri”, după care a supus votului proiectul în redacția raportorului. 

REZULTATUL VOTĂRII: 

 

Pentru ____6____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1578 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți la ședință 

 

4. S-A AUDIAT: 

Raportorul Veaceslav Agrigoroae - a propus spre examinare proiectul de hotărîre ”Cu privire la 

acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „Promo-LEX”, în vederea 

monitorizării alegerilor locale noi ale primarilor în unele localități din data de 20 mai 2018”: 

”Asociația obștească „Promo-LEX” a înaintat Comisiei Electorale Centrale un demers 

privind acreditarea a 100 de persoane în calitate de observatori naționali pentru monitorizarea 

alegerilor locale noi din data de 20 mai 2018. 

Asociația obștească „Promo-LEX” este o asociație calificată ce se ocupă, conform 

statutului ei, de apărarea drepturilor omului și a valorilor democratice. 

În temeiul art. 18 și art. 68 alin. (4) și alin. (6) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 

noiembrie 1997 și în conformitate cu pct. 5 din Regulamentul privind statutul observatorilor și 

procedura de acreditare a acestora, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 332 din 

24 octombrie 2006, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 
1. Se acreditează în calitate de observatori naționali 100 de persoane (conform listei 

anexate) din partea Asociației obștești „Promo-LEX”, în vederea monitorizării alegerilor locale 

noi din data de 20 mai 2018. 

2. În activitatea lor, persoanele acreditate se vor călăuzi de Constituția Republicii Moldova, 

Codul electoral, Regulamentul privind statutul observatorilor și procedura de acreditare a acestora, 

aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 332 din 24 octombrie 2006, precum și de 

tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte. 

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al 

Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu respectarea 

prevederilor privind protecția datelor cu caracter personal. 
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Anexă 

la hotărîrea Comisei Electorale Centrale 

 nr. 1579 din 04 mai 2018 
 

Lista 

 persoanelor acreditate din partea Asociației obștești „Promo-LEX”  

în calitate de observatori naționali, în vederea monitorizării alegerilor locale noi  

din data de 20 mai 2018 
 

Nr. d/o Numele, prenumele Seria, numărul 

buletinului de identitate 

1.  Albot Ilie   

2.  Antohi Alexandru  

3.  Babuci Cristian   

4.  Baeș Doina   

5.  Blagodarenco Mariana   

6.  Boldesco Tatiana  

7.  Braga Dumitrița   

8.  Braguța Daniel   

9.  Brînză Petru  

10.  Burlacu Veaceslav  

11.  Burunciuc Mihai   

12.  Buzdugan Tudor   

13.  Buzulan Oleg  

14.  Cara Nicolai   

15.  Carp Gheorghe   

16.  Ceban Axentie  

17.  Cebotarescu Cristina   

18.  Cernovscaia Dina   

19.  Chirnicinîi Dumitrița   

20.  Chirnicinîi Viorica  

21.  Ciubara Mariana  

22.  Ciubuc Andreea   

23.  Ciuprov Victoria   

24.  Cojuhari Cristian   

25.  Constantinescu Sergiu   

26.  Corman Irina   

27.  Coșelev Olesea   

28.  Covalenco Olga   
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29.  Croitor Mihaela   

30.  Crudu Antonela  

31.  Cudievschi Monica   

32.  Culciu Iulia  

33.  Curchieru Maria  

34.  Dan Cristina   

35.  Demciuc Doina   

36.  Donică Gheorghe   

37.  Dudnic Iuliana  

38.  Duminica Natalia   

39.  Dvininov Maria   

40.  Erhan Maria   

41.  Filimon Dumitru   

42.  Filip Victor   

43.  Fosa Veaceslav  

44.  Galbura  Marina   

45.  Ganciu Sofia   

46.  Gheorghiiciuc Stanislav   

47.  Gogu Cristina  

48.  Grinciuc Ecaterina   

49.  Gubadov Zamir   

50.  Harghel Tudorița   

51.  Ivanov Ivan   

52.  Jitniuc Alina  

53.  Lai Karina   

54.  Mahu Iurie   

55.  Mandea Eugeniu   

56.  Manolache Maria   

57.  Matei Cristian   

58.  Melnic Radu   

59.  Mînzarari Daria   

60.  Mîțu Andrei  

61.  Nacu Zinaida   

62.  Naduh Victoria   

63.  Novac Aurelia   

64.  Nunu Veronica   
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65.  Onoicu Veronica  

66.  Pantaz Petru   

67.  Parpalac Grigore   

68.  Pavalachi Constantin  

69.  Petrov Liuba   

70.  Potîngă Cristina   

71.  Priseajniuc Ana   

72.  Romanescu Tatiana   

73.  Rudoi Andrei   

74.  Rudoi Ivan   

75.  Șclearuc Sorin   

76.  Școlnic Andrei  

77.  Secrieru Ana-Lucia   

78.  Sloninov Aurelia  

79.  Sorocean Ionela   

80.  Spînu Valeria   

81.  Spoială Alexandru   

82.  Stavila David   

83.  Ștefîrța Cristian   

84.  Stînca Dumitru  

85.  Strahoteanu Mihaela   

86.  Tabac Stasic   

87.  Tcaciuc Ludmila  

88.  Teut Andrei   

89.  Teutu Ilie   

90.  Tighineanu Natalia  

91.  Tîmcov Elena   

92.  Todirca Irina   

93.  Turuta Liubov  

94.  Ursan Raisa  

95.  Usatîi Nadejda   

96.  Vacarciuc Dumitru  

97.  Vieru Liubov  

98.  Vladimir Ion  

99.  Vrabii Felicia   

100.  Zburliuc Natalia   
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” 

Președintele a constatat lipsa întrebărilor, propunerilor la proiectul de hotărîre și solicitărilor de a 

lua cuvîntul la „Dezbateri”, după care a supus votului proiectul în redacția raportorului. 

REZULTATUL VOTĂRII: 

 

Pentru ____6____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1579 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți la ședință 

 

5. S-A AUDIAT: 

Raportorul Alina Russu - a propus spre examinare proiectul de hotărîre ”Cu privire la 

confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) din partea Partidului Politic „Partidul 

Unității Naționale”, la alegerile locale noi din data de 20 mai 2018”: 

”La 4 mai 2018, Partidul Politic „Partidul Unității Naționale” a depus la Comisia Electorală 

Centrală un demers privind desemnarea dooamnei Nicoleta Cocoță în calitate de persoană 

responsabilă de finanţe (trezorier), pentru perioada campaniei electorale a alegerilor locale noi din 

data de 20 mai 2018. 

În temeiul art. 18 alin. (2) şi art. 41 alin. (2)  lit. a) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 

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

1. Se confirmă doamna Nicoleta Cocoță în calitate de persoană responsabilă de finanţe 

(trezorier) din partea Partidului Politic „Partidul Unității Naționale”, pentru perioada campaniei 

electorale a alegerilor locale noi din data de 20 mai 2018. 

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al 

Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.” 

 

Președintele a constatat lipsa întrebărilor, propunerilor la proiectul de hotărîre și solicitărilor de a 

lua cuvîntul la „Dezbateri”, după care a supus votului proiectul în redacția raportorului. 

REZULTATUL VOTĂRII: 

 

Pentru ____6____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1580 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți la ședință 

 

6. S-A AUDIAT: 

Raportorul Alina Russu - a propus spre examinare proiectul de hotărîre ”Cu privire la 

confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) din partea Partidului Politic Partidul 

Acțiune și Solidaritate, la alegerile locale noi din data de 20 mai 2018” 

”La 26 aprilie 2018, Partidul Politic Partidul Acțiune și Solidaritate a depus la Comisia 

Electorală Centrală un demers privind desemnarea domnului Vladimir Bolea în calitate de 

persoană responsabilă de finanţe (trezorier), pentru perioada campaniei electorale a alegerilor 

locale noi din data de 20 mai 2018. 

În temeiul art. 18 alin. (2) şi art. 41 alin. (2) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 

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

1. Se confirmă domnul Vladimir Bolea în calitate de persoană responsabilă de finanţe 

(trezorier) din partea Partidului Politic Partidul Acțiune și Solidaritate, pentru perioada campaniei 

electorale a alegerilor locale noi din data de 20 mai 2018. 



11 
 

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al 

Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.” 

 

Președintele a constatat lipsa întrebărilor, propunerilor la proiectul de hotărîre și solicitărilor de a 

lua cuvîntul la „Dezbateri”, după care a supus votului proiectul în redacția raportorului. 

REZULTATUL VOTĂRII: 

 

Pentru ____6____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1581 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți la ședință 

 

7. S-A AUDIAT: 

Raportorul Alina Russu - a propus spre examinare proiectul de hotărîre ”Cu privire la 

confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) din partea Partidului Național Liberal, 

la alegerile locale noi din data de 20 mai 2018”: 

”La 2 mai 2018, Partidul Național Liberal a depus la Comisia Electorală Centrală un demers 

privind desemnarea doamnei Ecaterina Blanovschi în calitate de persoană responsabilă de finanţe 

(trezorier), pentru perioada campaniei electorale a alegerilor locale noi din data de 20 mai 2018. 

În temeiul art. 18 alin. (2) şi art. 41 alin. (2) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 

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

1. Se confirmă doamna Ecaterina Blanovschi în calitate de persoană responsabilă de finanţe 

(trezorier) din partea Partidului Național Liberal, pentru perioada campaniei electorale a alegerilor 

locale noi din data de 20 mai 2018. 

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al 

Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.” 

 

Președintele a constatat lipsa întrebărilor, propunerilor la proiectul de hotărîre și solicitărilor de a 

lua cuvîntul la „Dezbateri”, după care a supus votului proiectul în redacția raportorului. 

REZULTATUL VOTĂRII: 

 

Pentru ____6____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1582 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți la ședință 

 

8. S-A AUDIAT: 

Raportorul Alina Russu - a propus spre examinare proiectul de hotărîre ”Cu privire la 

confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) din partea Partidului Politic Partidul 

Popular din Republica Moldova, la alegerile locale noi din data de 20 mai 2018”: 

”La 4 mai 2018, Partidul Politic Partidul Popular din Republica Moldova a depus la 

Comisia Electorală Centrală un demers privind desemnarea doamnei Ecaterina Ciupac în calitate 

de persoană responsabilă de finanţe (trezorier), pentru perioada campaniei electorale a alegerilor 

locale noi din data de 20 mai 2018. 

În temeiul art. 18 alin. (2) şi art. 41 alin. (2) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 
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1. Se confirmă doamna Ecaterina Ciupac în calitate de persoană responsabilă de finanţe 

(trezorier) din partea Partidului Politic Partidul Popular din Republica Moldova, pentru perioada 

campaniei electorale a alegerilor locale noi din data de 20 mai 2018. 

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al 

Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.” 

 

Președintele a constatat lipsa întrebărilor, propunerilor la proiectul de hotărîre și solicitărilor de a 

lua cuvîntul la „Dezbateri”, după care a supus votului proiectul în redacția raportorului. 

REZULTATUL VOTĂRII: 

 

Pentru ____6____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1583 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți la ședință 

 

9. S-A AUDIAT: 

Raportorul Veaceslav Agrigoroae - a propus spre examinare proiectul de hotărîre ”Cu privire la 

rapoartele financiare ale concurenților electorali din campania electorală a alegerilor locale noi din 

data de 20 mai 2018, la situația din 27 aprilie 2018”: 

”Potrivit Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor de organizare şi desfăşurare 

a alegerilor locale noi pentru funcţia de primar general al municipiului Chişinău, ale primarilor 

municipiului Bălţi, comunei Leuşeni, raionul Hînceşti, satului Nemţeni, raionul Hînceşti, comunei 

Jora de Mijloc, raionul Orhei, comunei Voloviţa, raionul Soroca, comunei Pîrliţa, raionul Ungheni, 

din data de 20 mai 2018, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1449 din 12 martie 

2018, și în temeiul prevederilor art. 43  alin. (1) din Codul electoral, concurenții electorali urmau 

să prezinte periodic rapoarte privind veniturile și cheltuielile din campania electorală, conducîndu-

se de modelul dat în anexa nr. 3 la Regulamentul privind finanțarea campaniilor electorale, aprobat 

prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3352 din 4 mai 2015, sau să informeze Comisia 

despre faptul că nu își deschid contul cu mențiunea ”Fond electoral” și nu vor suporta cheltuieli în 

campania electorală. 

Astfel, a treia raportare a veniturilor și cheltuielilor din campania electorală, potrivit 

Programului calendaristic, este prevăzută la situația din 27 aprilie curent. 

De la data de 20 aprilie pînă la 27 aprilie, au mai fost înregistrați concurenți electorali din 

partea următoarelor partide: 

Partidul Politic „Partidul Unității Naționale” 

Partidul Politic Partidul „PARTIDUL RUSO-SLAVEAN DIN MOLDOVA” 

Partidul Politic Partidul Popular din Republica Moldova 

Partidul Național Liberal 

Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” 

Partidul Politic Partidul Nostru 

Au prezentat Comisiei rapoartele respective: Partidul Politic Partidul Acțiune și 

Solidaritate, Partidul Democrat din Moldova, Partidul Politic ”Partidul Socialiștilor din Republica 

Moldova”, Partidul Politic „Platforma Demnitate și Adevăr”, Partidul Politic Partidul Nostru, 

Partidul Liberal, Partidul Politic „ȘOR”.  

În urma verificării rapoartelor prezentate, sub aspectul plenitudinii informației și 

corespunderii cu cerințele de întocmire a acestora, Comisia constată că respectivii concurenți 

electorali, care și-au deschis contul „Fond electoral”, s-au conformat prevederilor Regulamentului 

privind finanțarea campaniilor electorale. 
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Partidul Politic Democrația Acasă, înregistrat în calitate de concurent electoral la data de 

10 aprilie 2018, a comunicat Comisiei  la data de 23 aprilie și ulterior la 2 mai curent despre faptul 

că nu a deschis cont cu mențiunea „Fond electoral. 

Partidul Politic „Casa Noastră – Moldova” a informat Comisia că pentru perioada raportată 

nu au fost încasate venituri și nu au fost efectuate cheltuieli cu scopul finanțării campaniei 

electorale, întrucît banca la care s-a adresat a refuzat deschiderea contului „Fond electoral”, în 

prezent fiind demarate procedurile de deschidere a contului la o altă bancă. 

Partidul Politic „Partidul Verde Ecologist”, înregistrat în calitate de concurent electoral la 

data de 17 aprilie 2018, a informat Comisia la data de 23 aprilie curent și ulterior la 27 aprilie 2018 

despre faptul că nu are deschis cont cu mențiunea „Fond electoral”. De asemenea, Partidul Politic 

„Partidul Unității Naționale” a informat Comisia că la data raportării nu are deschis cont cu 

destinația „Fond electoral”. 

Partidul Politic Partidul „PARTIDUL RUSO-SLAVEAN DIN MOLDOVA” și Partidul 

Politic Partidul Popular din Republica Moldova, înregistrate în calitate de concurenți electorali la 

data de 21 aprilie 2018, precum și Partidul Național Liberal, înregistrat în calitate de concurent 

electoral la data de 23 aprilie curent, nu au prezentat nici o informație despre faptul că nu își 

deschid cont cu mențiunea ”Fond electoral” și nici că nu vor suporta cheltuieli în campania 

electorală. 

În temeiul art. 18 alin.(2) și art. 43 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 

și în conformitate cu Regulamentul privind finanțarea campaniilor electorale, aprobat prin 

hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3352 din 4 mai 2015, Comisia Electorală Centrală 

h o t ă r ă ş t e: 

   

1. Se constată ca fiind întocmite și prezentate în corespundere cu art. 43 din Codul 

electoral și cu prevederile Regulamentului privind finanțarea campaniilor electorale, aprobat prin 

hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3352 din 4 mai 2015, rapoartele privind veniturile și 

cheltuielile din campania electorală a alegerilor locale noi din 20 mai 2018, depuse de concurenții 

electorali: Partidul Politic Partidul Acțiune și Solidaritate, Partidul Democrat din Moldova, 

Partidul Politic ”Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”, Partidul Politic „Platforma 

Demnitate și Adevăr”,  Partidul Politic Partidul Nostru, Partidul Liberal, Partidul Politic „ȘOR” 

(datele generalizate din rapoarte se anexează). 

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al 

Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

 

 

Anexă 

 la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1584 din 04 mai 2018 

 

 

Nr. 

d/o 

Denumirea 

concurentului electoral 

Soldul 

mijloacelor 

bănești  la 

data de 20 

aprilie 2018 

(lei) 

Venituri în 

campania 

electorală, la 

situația din 

27 aprilie 2018 

(lei) 

Cheltuieli în 

campania 

electorală, la 

situația din  27 

aprilie 2018 

(lei) 

Soldul 

mijloacelor 

bănești  la 

data de 27 

aprilie 

2018 (lei) 

1 
Partidul Politic Partidul 

Acțiune și Solidaritate 
- 0,00 0,00 0,00 

2 
Partidul Democrat din 

Moldova 
- 0,00 0,00 0,00 

3 
Partidul Politic 

„Partidul Socialiștilor 
283920,78 45000,00 325345,88 3574,90 
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din Republica 

Moldova” 

4 

Partidul Politic 

„Platforma Demnitate și 

Adevăr” 

117581,00 34000,00 78175,60 73405,40 

5 
Partidul Politic Partidul 

Nostru 
- 160200,00 102416,32 57783,68 

6 Partidul Liberal 28248,50 30000,00 56965,00 1283,50 

7 Partidul Politic „ȘOR” 952,70 1570000,00 1467963,64 102989,06 

 

” 

Președintele a constatat lipsa întrebărilor, propunerilor la proiectul de hotărîre și solicitărilor de a 

lua cuvîntul la „Dezbateri”, după care a supus votului proiectul în redacția raportorului. 

REZULTATUL VOTĂRII: 

 

Pentru ____5____, Contra ____0____, Abținere___1___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1584 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți la ședință 

 

10. S-A AUDIAT: 

Raportorul Veaceslav Agrigoroae - a propus spre examinare proiectul de hotărîre ”Cu privire la 

contestaţia nr. CEC-9/ALN2018/2 din 27 aprilie 2018 a dlui Andrei Munteanu, pretendent la 

calitatea de candidat la funcția de primar general al mun. Chișinău”: 

”Pe data de 27 aprilie 2018, dl Andrei Munteanu, pretendent la calitatea de candidat la 

funcția de primar general al mun. Chișinău, a depus la Comisia Electorală Centrală o contestaţie, 

înregistrată la Comisie sub nr. CEC-9/ALN2018/2, prin care solicită anularea hotărîrii nr.24 din 

25 aprilie 2018 a Consiliului electoral al circumscripției electorale municipale Chișinău (în 

continuare – CECEMC) ”Cu privire la demersul de înregistrare a dlui Andrei Munteanu în 

calitate de candidat la funcția de Primar General al municipiului Chișinău, desemnat de către 

Partidul Politic „Partidul Societății Progresiste” (în continuare – PSP) și obligarea CECEMC de 

a-l înregistra în calitate de candidat la funcția de primar general al mun. Chișinău.  

În motivarea contestației, autorul susține că CECEMC are competența, în conformitate 

cu art.46 din Codul electoral, doar să verifice dacă au fost prezentate toate actele necesare pentru 

înregistrare în calitate de candidat la alegeri și, în cazul în care au fost depuse toate documentele, 

este obligat să înregistreze solicitantul, nefiind în drept să verifice legalitatea acestora, ceea ce 

este deja de competența instanțelor judecătorești. 

La originea cauzei stau următoarele circumstanțe de fapt. 

Prin hotărîrea sa nr.24 din 25 aprilie 2018, CECEMC a dispus respingerea înregistrării 

dlui Andrei Munteanu, candidatul din partea PSP la funcția de primar general al mun. Chișinău 

la alegerile locale noi din 20 mai 2018, precum și a simbolului electoral al candidatului.  

CECEMC și-a motivat soluția pe faptul că, în conformitate cu pct.8.2.1 și 8.2.3 lit. j) din 

Statutul PSP, ședințele Consiliului Național sînt deliberative dacă la ele participă cel puțin 2/3 

din membrii săi, iar candidații la funcțiile din cadrul administrației publice locale se desemnează, 

de asemenea, cu votul a 2/3 din membri.  

CECEMC a stabilit că, potrivit procesului-verbal nr. 1 din 23 august 2014 al Consiliului 

Național al PSP [unul din actele de constituire a organelor partidului], la ședința Consil iului 

Național au participat 40 de membri. Totodată, din conținutul procesului-verbal al Consiliului 

Național al PSP din 17 aprilie 2018, conform căruia dl Andrei Munteanu a fost desemnat în 
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calitate de candidat la funcția de primar general al mun. Chișinău, la ședința consiliului au 

participat 13 persoane, ceea ce este sub 2/3 din cel puțin cei 40 de membri care figurează în actul 

de constituire indicat supra, fiind contrar pct. 8.2.1 și 8.2.3 lit. j) din Statutul PSP.  

La ședința sa de examinare a demersului în cauză, CECEMC a solicitat o informație 

concretă a numărului actual de membri ai Consiliului Național la situația din 17 aprilie 2018 și 

prezentarea actelor justificative în acest sens, la care dl Andrei Munteanu și reprezentanții săi au 

menționat că nu cunosc și nu dispun de un număr exact în momentul de față al membrilor 

acestuia, întrucît din data constituirii și pînă în prezent mulți din ei au plecat peste hotarele țării, 

au decedat etc.  

La întrebarea de concretizare a numărului membrilor Consiliului Național al partidului 

în raport cu prevederile pct. 8.2.1 și 8.2.3 lit. k) din Statutul PSP și privind prezența a 13 membri 

la ședința Consiliului Național din 17 aprilie 2018, dl Andrei Munteanu și reprezentanții săi au 

comunicat că în prezent numărul membrilor Consiliului Național al partidului este de 20 

(douăzeci), o parte din care periodic se află peste hotare și votează on line în cazul în care se 

convoacă anumite ședințe ale partidului. 

În baza circumstanțelor constatate și reținînd prevederile pct. 8.2.1 și 8.2.3 lit. k) din 

Statutul PSP, omisiunea de a proba prin înscrisuri numărul exact al membrilor Consiliului 

Național al partidului, precum și invocarea de către dl Andrei Munteanu și reprezentanții săi a 

faptului că la moment calitatea de membru al Consiliului Național este deținută de 20 de 

persoane, CECEMC a concluzionat că 13 membri ai Consiliului Național prezenți la ședința din 

17 aprilie 2018 în raport cu numărul total de 20 membri relatat în ședința CECEMC  nu se 

încadrează la cerințele pct. 8.2.1 din Statutul PSP.  

În acest context, CECEMC a mai conchis, în baza circumstanțelor scoase în evidență, că 

procedura de desemnare de către Consiliul Național al PSP a dlui Andrei Munteanu în calitate 

de candidat la funcția de primar general al mun. Chișinău nu a fost respectată și nu este în 

concordanță cu prevederile pct. 8.2.1 din Statutul PSP. 

Suplimentar, în hotărîrea contestată se menționează și viciul neînregistrării 

corespunzătoare a modificărilor privind conducerea PSP, în special a președintelui acestuia, or 

cererea de înregistrare este semnată de către Andrei Munteanu în calitate de președinte interimar, 

ultimul și reprezentanții acestuia au comunicat Consiliului electoral că la Ministerul Justiției nu 

au fost operate modificările respective.” 

 

Președintele a oferit cuvîntul dlui Andrei Munteanu: 

 

A. Munteanu – a afirmat ca totul s-a desfășurat conform legislației în vigoare. A constatat că 

hotărîrea Consiliului electoral de circumscripție electorală face trimitere la invocarea dlui Livadaru 

dar nu face trimitere la procesul verbal al ședinței biroului executiv al organizației teritoriale a 

Partidului Societății Progresiste în care Marin Livadaru a fost exclus din partid, prin urmare, se 

fac invocări ale unui membru de partid deja exclus din partid în urmă cu cîteva luni. Consideră că 

Partidul Societății Progresiste a procedat în strictă conformitate cu legislația în vigoare și 

prevederile statutare, iar hotărîrea Consiliului electoral de circumscripție electorală este una 

ilegală, care trebuie anulată. 

 

Președintele a oferit cuvîntul dlui Zubac, reprezentant al Consiliului electoral de circumscripție 

electorală: 

 

V. Zubac – a afirmat că la data de 17 aprilie 2018, Partidul Politic „Partidul Societății Progresiste” 

a depus la Consiliul electoral al circumscripției electorale municipale Chișinău nr. 1 un demers, 

prin care solicită înregistrarea în calitate de candidat la funcția de primar general al municipiului 

Chișinău a domnului Andrei Munteanu, la alegerile locale noi din 20 mai 2018. La 21 aprilie 2018 

de la Comisia Electorală Centrală a parvenit sesizarea dlui Marin Livădaru, cu privire la acțiunile 

fraudate ale dlui Munteanu Andrei, precum și opinia ultimului cu privire la sesizarea respectivă. 
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Ulterior, la data de 25 aprilie 2018 a parvenit procesul verbal al Biroului permanent central al 

Partidului Societății Progresiste din 23 februarie 2018 privind examinarea chestiunii ce vizează 

funcția de președinte interimar al Partidului Politic „Partidul Societății Progresiste”, cît și 

delegarea funcției și alegerea în calitate de președinte – interimar al PSP. Tot la data de 25 aprilie 

2018 au mai parvenit declarația candidatului pentru funcția de primar general al municipiului 

Chișinău privind abandonarea (suspendarea), pe termenul mandatului, a funcțiilor incompatibile 

cu funcția de primar, în cazul în care va fi ales și validat, cît și privind suspendarea din funcție, 

procesul verbal al Biroului permanent central al Partidului Societății Progresiste din 17 aprilie 

2018 privind alegerea candidatului pentru funcția de primar general al mun. Chișinău și propunerea 

spre aprobare Consiliului politic național a candidatului pentru funcția de primar general al mun. 

Chișinău, precum și procesul verbal al ședinței Biroului executiv al organizației teritoriale 

Chișinău a PSP din 20 februarie 2018 privind excluderea dlui Marin Livadaru din partid și din 

Organizația teritorială Chișinău a Partidul Societății Progresiste. În ședința extraordinară a CECE 

mun. Chișinău nr. 1 din 25 aprilie 2017, convocată în temeiul dispoziției nr. 15 din 24 aprilie 2018, 

actele prezentate au fost verificate și supuse examinării. În vederea elucidării întrunirii de către 

Munteanu Andrei a condițiilor de a fi înregistrat în calitate de candidat la funcția de primar general 

al mun. Chișinău la alegerile locale noi din 20 mai 2018, membrii CECE mun. Chișinău nr. 1 au 

pus în discuție numeroase întrebări, printre care prevederile Statutare ale Partidului Politic 

„Partidul Societății Progresiste” referitoare la calitatea de președinte al partidului, atribuțiile 

acestuia și procedura de desemnare a candidaților la funcțiile politice din cadrul administrației 

publice centrale și locale. Potrivit pct. 8.3.4 lit. m) din statutul Partidului Societății Progresiste, 

candidatul la funcția de primar general al municipiului Chișinău se propune spre aprobarea 

Consiliului politic național de către Biroul permanent central iar procedura de desemnare este 

reglementată expres de statutul partidului ce prevede conform pct. 8.2.3 lit. k) că, Consiliul 

național desemnează candidații la funcții politice din cadrul administrației publice locale și 

centrale cu votul a 2/3 din membri. Conform procesului verbal din 23 august 2014 al Consiliului 

național la ședința acestuia au participat 40 de membri iar în procesul verbal al sedinței de 

desemnare al candidatului pentru funcția de primar general al municipiului Chișinău la alegerile 

locale noi din 20 mai 2018 se invocă prezența a 13 membri, nefiind asigurată prezența de 2/3. 

Avînd în vedere prevederile pct. 8.2.1 și 8.2.3 lit. k) din Statutul Partidului „Partidul Societății 

Progresiste”, omisiunea solicitantului Munteanu Andrei de a proba prin înscrisuri numărul exact 

al membrilor Consiliului Național al partidului, precum și invocarea de către acesta și 

reprezentanții lui a faptului că la moment calitatea de membru al Consiliului național al Partidului 

Societății Progresiste este deținută de 20 de persoane, Consiliul electoral al circumscripției 

electorale municipale Chișinău nr. 1 a concluzionat asupra faptului că, prezența a 13 membri ai 

Consiliului național al Partidului Societății Progresiste în ședința din 17 aprilie 2018 în raport cu 

numărul total de 20 membri invocat în ședința CECE mun. Chișinău nr. 1, nu se reliefează 

prevederilor statutului Partidului Politic „Partidul Societății Progresiste”, or simplul calcul în 

privința a 2/3 din 20 de membri atestă că, pentru desemnarea lui Andrei Munteanu în calitate de 

candidat la funcția de primar general al mun. Chișinău urmau să voteze pro mai mult de 13 membri, 

ceea ce constituie minimum 14. Circumstanțele evidențiate denotă că, procedura de desemnare de 

către Consiliului Național al Partidului Societății Progresiste a lui Andrei Munteanu în calitate de 

candidat la funcția de primar general al mun. Chișinău nu a fost respectată și nu este în concordanță 

cu prevederile statutului Partidului Politic „Partidul Societății Progresiste”. Suplimentar a adăugat 

că potrivit datelor deținute de Ministerul justiției președintele partidului respectiv este dl Marin 

Livadaru. 

A. Russu – l-a rugat pe dl Zubac să nu dea citire referinței depuse la Comisia Electorală Centrală 

ci să-și completeze răspunsul cu altă informație suplimentară, dacă este cazul. 

V. Zubac – a solicitat admiterea referinței și respingerea contestației dlui Andrei Munteanu. 

 

Președintele a oferit cuvîntul pentru a fi puse întrebări la proiectul de hotărîre. 
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ÎNTREBĂRI: 

S. Gurduza – l-a întrebat pe dl Zubac dacă Consiliul electoral de circumscripție electorală a 

solicitat de la Ministerul justiției informația privind componența organelor de conducere ale 

Partidului Societății Progresiste. 

V. Zubac – a răspuns că astfel de informație nu a fost solicitată, dar date despre partidul respectiv, 

data înregistrării și președintele acestuia au fost confirmate accesînd site-ul oficial al Ministerului 

justiției. 

S. Gurduza – a întrebat de unde dl Zubac are certitudinea că Consiliul național are 40 de membri, 

or la ședința din 23 august 2014 au participat 40 de membri iar aceasta nu înseamnă că în total sunt 

40, aceștia putînd fi și 2/3 din membrii care fac parte din Consiliul național. 

V. Zubac – a răspuns că la ședința din 25 aprilie a întrebat reprezentantul partidului dacă dispune 

de careva acte care ar dovedi componența Consiliului național al partidului, iar aceștia au afirmat 

că nu au acte dar sunt aproximativ 20 de persoane. 

S. Gurduza – l-a întrebat pe dl Zubac dacă a fost verificată procedura de convocare a Consiliului 

național al acestui partid și de către cine a fost convocat. 

V. Zubac – a răspuns că actele respective au fost solicitate, respectiv, au fost prezentate actele 

privind ședința Biroului central, la care au participat 6 membri prezenți, dintre care 2 – online.  

I. Ciocan – l-a întrebat pe dl Zubac dacă cunoaște despre aprobarea de către Comisia Electorală 

Centrală a unei hotărîri prin care s-a dat publicității lista partidelor politice înregistrate în registrul 

de stat al partidelor care pot să-și înainteze candidați în cadrul alegerilor locale noi din 20 mai 

2018. 

V. Zubac – a răspuns afirmativ. 

A. Volentir – l-a întrebat pe dl Zubac dacă a parvenit vreun demers din partea partidului respectiv 

prin care se contestă semnătura dlui Andrei Munteanu invocată mai sus, prin care se semnează 

acte în numele partidului.  

V. Zubac – a răspuns că a parvenit o sesizare semnată de dl Marin Livadaru, președintele 

Partidului Societății Progresiste, depusă online către Comisia Electorală Centrală. Ulterior, dl 

Livadaru Marin s-a prezentat fizic la Consiliul electoral de circumscripție electorală, și a depus 

versiunea originală a sesizării, fiind identificat prin buletinul de identitate.  

A. Volentir – a întrebat pentru concretizare dacă este o sesizare cu semnătura olografă a dlui 

Livadaru Marin. 

V. Zubac – a răspuns că este astfel de document doar că la momentul actual nu îl poate prezenta. 

A. Russu – a rugat ca această sesizare să fie prezentată ulterior și Comisiei Electorale Centrale. 

A. Russu – a întrebat dacă dl Munteanu poate proba componența Consiliul național al partidului, 

care conform statutului este împuternicit și are competență de a desemna candidații la funcțiile 

elective. 

A. Munteanu – a confirmat că la moment nu are un asemenea document. 

A. Russu – l-a întrebat pe dl Munteanu în baza la ce acte dlui semnează acte din numele partidului 

atît timp cît conform prevederilor statutare ale partidului, acesta poate fi reprezentat în relațiile cu 

alte autorități naționale doar de președintele acestuia și eventual de secretar, la împuternicirea 

Consiliului național. A întrebat și cine este secretarul partidului? 

A. Munteanu – a răspuns că în cadrul partidului se implementează principiul rotației și nu pot fi 

făcute de fiecare dată modificări la Ministerul justiției. La momentul actual secretarul general al 

partidului este dl Sergiu Pîrlij, iar președinte interimar este A. Munteanu. 

A. Russu – a menționat că aceste rotații se referă la prezidarea ședințelor și nu la reprezentarea 

partidului cu alte entități naționale. 

 

Președintele a oferit cuvîntul dlui raportor pentru a finaliza prezentare proiectului de hotărîre. 

Raportorul Veaceslav Agrigoroae - a continuat prezentarea proiectului de hotărîre ”Cu privire 

la contestaţia nr. CEC-9/ALN2018/2 din 27 aprilie 2018 a dlui Andrei Munteanu, pretendent la 

calitatea de candidat la funcția de primar general al mun. Chișinău”: 
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”Analizînd circumstanțele cazului, prin coroborarea lor cu argumentele formulate în 

contestație, Comisia ajunge la concluzia că aceasta urmează a fi respinsă ca neîntemeiată din 

următoarele considerente. 

În conformitate cu art.71 alin.(5) din Codul electoral, contestația urmează să conțină 

probe. Astfel, contestatarul nu a prezentat acte ale partidului pentru a justifica respectarea 

cerințelor pct. 8.2.1 și 8.2.3 lit. k) din propriul Statut, or în materialele cauzei figurează actul 

(procesul-verbal nr. 1 din 23 august 2014 al Consiliului Național), conform căruia în componența 

Consiliului Național al PSP figurează cel puțin 40 de membri, veridicitatea documentului nefiind 

pusă la îndoială de către contestatar. Mai mult, însuși contestatarul în cadrul ședinței CECEMC 

a declarat că actualmente Consiliul Național este compus din 20 de membri, adică nici la nivel 

declarativ nu se atestă respectarea condiției de 2/3 de voturi pentru desemnarea candidatului la 

funcția de primar general. 

Cu toate acestea, se constată și neefectuarea modificărilor corespunzătoare privind 

actualul conducător al PSP, fapt confirmat atît prin declarațiile contestatarului, cît și prin 

scrisoarea Ministerului Justiției nr.14/3963 din 3 aprilie 2018 adresată Comisiei în temeiul art.26 

alin.(1) lit.d) din Codul electoral, conform căreia calitatea de președinte al PSP este deținută de 

dl Marin Livadaru, de unde rezultă că cererea de înregistrare a candidatului la funcția de primar 

general este semnată de o persoană neavenită. 

În același timp, Comisia constată că autorul contestației nu a combătut constatările 

CECEMC expuse în hotărîrea atacată și s-a limitat numai la invocarea faptului că organul 

electoral nu este în drept să verifice legalitatea actelor prezentate de partid pentru înregistrare, 

fiind în drept numai să stabilească dacă acestea sînt complete.  

Comisia atrage atenția că stabilirea setului exact al documentelor se efectuează la etapa 

recepționării documentelor, fiind o procedură tehnică, iar în conformitate cu art.49 alin.(3) din 

Codul electoral, organelor electorale competente se oferă termenul de 7 zile pentru examinarea 

acestora. În interiorul acestui termen, organul electoral verifică corespunderea actelor prezentate 

sub aspectul formei și conținutului.  

Avînd în vedere cele expuse supra și în conformitate cu art.18 alin.(2), art.49 alin.(3), 

art.71 alin.(1), (5), art.73 alin.(2) din Codul electoral și pct.26 lit.b) din Regulamentul privind 

procedura de examinare şi soluţionare a contestaţiilor de către organele electorale în perioada 

electorală, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr.3353 din 20 iulie 2010, Comisia 

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

1. Se respinge contestaţia nr. CEC-9/ALN2018/2 din 27 aprilie 2018 a dlui Andrei 

Munteanu, pretendent la calitatea de candidat la funcția de primar general al mun. Chișinău, ca 

fiind neîntemeiată. 

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al 

Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.” 

 

Președintele a constatat lipsa întrebărilor, propunerilor la proiectul de hotărîre și a acordat cuvînt 

la „Dezbateri”. 

DEZBATERI: 

S. Gurduza – a afirmat că este de acord cu decizia luată de Consiliul electoral de circumscripție 

electorală și cu partea dispozitivă a proiectului de hotărîre al Comisiei Electorale Centrale. A 

afirmat însă că nu s-au verificat toate circumstanțele, or partidul respectiv are destule. În aceste 

condiții, a afirmat că se va abține de la vot. 

A. Volentir – a afirmat că la momentul actual nu este clar statutul dlui Marin Livadaru, iar Comisia 

nu are certitudinea că obiecțiile sale au fost depuse de el personal și nu de altcineva, or pentru dlui 

consideră că scrisoarea pe mail putea fi remisă de altă persoană decît dl Livadaru. Pe de altă parte 

procesul verbal prezentat la Consiliul electoral are semnătura secretarului general, or conform 

statutului partidului, secretarul general are atribuții de a elabora și semna toate procesele verbale 



19 
 

ale organelor de conducere ale partidului. Totodată însă nu este clar care este numărul persoanelor 

care fac parte din Consiliul național al partidului. A afirmat că aceste incertitudini îl fac pe dlui să 

nu voteze. 

 

Președintele a constatat prezența la ședință a dnei Rodica Ciubotaru  (Membri prezenți – 7) 

 

Președintele a constatat lipsa luărilor de cuvînt la „Dezbateri”, după care a supus votului proiectul 

în redacția raportorului. 

REZULTATUL VOTĂRII: 

 

Pentru ____5____, Contra ____0____, Abținere___2___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1585 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți la ședință 

 

 

 

11. S-A AUDIAT: 

Raportorul Alina Russu - a propus spre examinare proiectul de hotărîre ”Cu privire la contestația 

nr. CEC-9/ALN2018/3 din 27 aprilie 2018 a dlui Valeriu Munteanu, candidat la funcția de primar 

general al mun. Chișinău din partea Partidului Liberal”: 

”Pe data de 27 aprilie 2018, dl Valeriu Munteanu, candidat la funcția de primar general al 

mun. Chișinău din partea Partidului Liberal, a depus la Comisia Electorală Centrală o contestaţie, 

înregistrată la Comisie sub nr. CEC-9/ALN2018/3, prin care cere: 

1. Solicitarea de la Consiliul electoral al circumscripției electorale municipale Chișinău 

(în continuare – CECEMC) a actelor depuse de concurentul electoral Silvia Radu, în special a 

listelor de subscripție. 

2. Reverificarea în totalitate a listelor de subscripție în vederea stabilirii cu exactitate a 

modului de colectare a semnăturilor prin: 

- contrapunerea datelor angajaților/funcționarilor structurilor publice cu cele prezentate;  

- înaintarea demersurilor către instituțiile centrale și locale, precum și întreprinderile de 

stat și municipale în vederea furnizării datelor despre angajați, în special Regia Transport 

Electric, Institutul Mamei și Copilului, ÎS ”Franzeluța”, Agenția Servicii Publice etc.;  

- declararea nulă și neavenită a listelor completate de o singură persoană și a celor 

instituționale colectate prin utilizarea resurselor administrative. 

3. Adoptarea unei hotărîri privind constatarea ca fiind neîntemeiată a hotărîrii nr.21 din 

24 aprilie 2018 a CECEMC ”Cu privire la înregistrarea candidatului independent la funcția de 

primar general al mun. Chișinău, dnei Silvia Radu, la alegerile locale noi din 20 mai 2018, a 

persoanei cu drept de vot consultativ în cadrul CECECMC și a persoanei responsabile de finanțe 

(trezorier)”. 

4. Înaintarea unei acțiuni la instanța de judecată în vederea anulării înregistrării dnei 

Silvia Radu în calitate de candidat la funcția de primar general al mun. Chișinău la alegerile 

locale noi din 20 mai 2018. 

5. Tragerea la răspundere juridică a conducătorilor instituțiilor centrale și locale, precum 

și întreprinderilor de stat și municipale care au impus forțat funcționarii și angajații structurilor 

publice să semneze în favoarea susținerii dnei Silvia Radu la funcția de primar general al mun. 

Chișinău, inclusiv a conducerii Partidului Democrat din Moldova, ca inițiator și organizator al 

respectivelor acțiuni ilegale. 

În motivarea contestației, autorul susține că la colectarea semnăturilor, dna Silvia Radu 

a utilizat resurse administrative prin impunerea angajaților din diverse instituții și întrep rinderi 
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de stat, inclusiv municipale, de a semna în listele de subscripție, fapt care, în opinia 

contestatarului, se atestă din reportajele difuzate de mass-media. 

De asemenea, contestatarul susține că mai multe liste de subscripție au fost completate 

de colectori (rubricile: Numele/Prenumele/Anul nașterii/Domiciliu/Actul de identitate), ceea ce 

contravine prevederilor art.47 alin.(4) din Codul electoral și pct.17 din Regulamentul privind 

modul de întocmire, autentificare, prezentare şi verificare a listelor de subscripție, aprobat prin 

hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2682 din 1 octombrie 2014. Totodată, contestatarul 

consideră judicios ca listele completate în favoarea candidatului Silvia Radu să fie reverificate de 

Comisie, întrucît nu a avut acces la ele.   

Prin referința, înregistrată cu nr.CEC-7/7671 din 30 aprilie 2018, dna Silvia Radu, în 

calitate de candidat independent la funcția de primar general al mun. Chișinău, a solicitat 

respingerea contestației ca neîntemeiată și lipsită de probe.” 

 

Președintele a constatat că dl Talmazan care s-a alăturat pe parcursul ședinței, a prezentat o procură 

semnată de președintele Partidului Liberal, dl Mihai Ghimpu, prin care deleagă și îl împuternicește 

pe dl Talmazan să reprezinte candidatul în toate autoritățile electorale. 

 

Președintele a supus votului permisiunea ca dl Talmazan să-l reprezinte în cadrul ședinței Comisiei 

Electorale Centrale pe dl Valeriu Munteanu, candidat la funcția de primar general al mun. Chișinău 

din partea Partidului Liberal. 

REZULTATUL VOTĂRII: 

 

Pentru ____6____, Contra ____0____, Abținere___1___. 

 

Comisia Electorală Centrală cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți la ședință a decis 

ca să i se permită dlui Talmazan să-l reprezinte în cadrul ședinței Comisiei Electorale Centrale 

pe dl Valeriu Munteanu, candidat la funcția de primar general al mun. Chișinău din partea 

Partidului Liberal 

Președintele a oferit cuvîntul dlui Igor Talmazan. 

 

I. Talmazan – a atras atenția că dna Silvia Radu la data de 10 aprilie 2018 a anunțat că 

intenționează să candideze iar la data de 18 aprilie prezentase deja semnăturile. Între timp a fost 

depusă o sesizare pînă la emiterea hotărîrii de către Consiliul electoral de circumscripție electorală, 

prin care s-a solicitat să se respingă cererea de înregistrare, pe motiv că aceste semnături au fost 

colectate într-un mod forțat. A menționat că dlui nu a avut acces la dosarul depus de dna Silvia 

Radu, iar din acest motiv s-a axat doar pe declarațiile care s-au făcut în presă. A atras atenție că nu 

s-au prezentat probe din motivul că s-a fost solicitat de la Comisia Electorală Centrală ridicarea 

acestor liste conform cerințelor înaintate și reverificarea acestora. A atras atenția că aceste liste de 

subscripție reprezintă în sine o manifestare de voință a unei persoane în vederea susținerii altei 

persoane, or conform legislației acesta este un act juridic civil. În cazul în care listele de subscripție 

conțin semnături colectate prin constrîngere – ele sunt declarate nule. În final, a concluzionat că 

susține contestația în întregime. 

 

Președintele a oferit cuvîntul dnei Tizu Svetlana, membru al Consiliului electoral de circumscripție 

electorală. 

 

S. Tizu – a afirmat că dnei susține referința integral și solicită respingerea contestației. 

 

Președintele a oferit cuvîntul pentru a fi puse întrebări la proiectul de hotărîre. 
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ÎNTREBĂRI: 

 

I. Ciocan – a întrebat-o pe dna Tizu în ce zi dna Silvia Radu a ridicat formularele listelor electorale 

de subscripție. A atras atenția că în cadrul ședinței s-a anunțat că dna Silvia Radu în data de 10 

aprilie a anunțat public intenția de a candida iar în data de 11 aprilie deja a prezentat listele de 

subscripție pentru verificare. 

S. Tizu – a răspuns că dna Radu a recepționat formularele listelor de subscripție la data de 10 

aprilie, iar la data de 18 aprilie a prezentat listele completate.  

I. Ciocan – l-a întrebat pe dl Talmazan dacă într-adevăr dlui și-a întemeiat contestația pe 

informațiile parvenite de la o sursă media privată.  

I. Talmazan – a răspuns afirmativ. 

R. Ciubotaru – a întrebat-o pe dna Tizu dacă în procesul de verificare a listelor de subscripție au 

fos depistate semnături cu același scris. 

S. Tizu – a răspuns că au fost cîteva liste în care vizual se observa că sunt completate cu același 

scris. Totodată a afirmat că după ce s-a verificat numărul minim necesar de semnături, unele liste 

nici nu au fost verificate, întrucît s-a acumulat plafonul minim de semnături necesare. 

A. Volentir – s-a referit la declarațiile dlui Talmazan privind faptul că au fost suspiciuni că ar fi 

fost viciat consimțămîntul cetățenilor semnatari și l-a întrebat pe ce se bazează cînd afirmă aceste 

lucruri în afara știrilor din spațiul media. 

I. Talmazan – a răspuns că toate știrile care s-au referit la subiectul respectiv au fost analizate și 

s-a depus contestația respectivă din motivul că Comisia Electorală Centrală are acces la liste și 

poate să verifice. 

A. Volentir – a întrebat-o pe dna Tizu dacă măcar unul dintre semnatarii pe listele respective au 

depus vreo reclamație la Consiliul electoral de circumscripție electorală. 

S. Tizu – a răspuns negativ. 

S. Gurduza – s-a referit la vizita sa la Consiliul electoral de circumscripție electorală și a rugat 

membrii acestuia să confirme faptul că sub monitorizarea membrilor Consiliului, dlui a numărat 

cel puțin 60 de liste de subscripție care vizual aveau același scris. 

S. Tizu – a răspuns că dnei nu poate confirma deoarece nu s-a aflat tot timpul în preajma dlui 

Gurduza în procesul de numărare. 

V. Gafton – s-a referit la nota informativă unde se indică că au fost 7 liste cu 210 persoane, 

completate cu același scris. S-a interesat dacă aici s-a avut în vedere că listele sunt neconforme cu 

art. 47 alin. (4). 

S. Tizu – a răspuns că aceste 7 liste sunt listele care vizual au fost completate de aceeași persoană. 

S. Gurduza – s-a referit la ultimul aliniat din nota informativă și a întrebat-o pe dna Tizu dacă 

Consiliul electoral de circumscripție electorală a verificat toate cele 11116 semnături menționate 

în această notă informativă. 

S. Tizu – a răspuns afirmativ. 

S. Gurduza – a întrebat dacă dl Talmazan consideră că Comisia Electorală Centrală trebuia să 

verifice listele de subscripție în procesul de verificare a legalității hotărîrii consiliului privind 

înregistrarea unui concurent electoral.  

I. Talmazan – a răspuns afirmativ și a adăugat că chiar și s-a solicitat acest lucru. 

A. Russu – l-a întrebat pe dl Talmazan dacă răspunsul Consiliului electoral de circumscripție 

electorală primit la sesizarea depusă la data de 23 aprilie 218, a fost contestat.  

I. Talmazan – a afirmat că răspunsul primit a fost unul negativ prin aprobarea hotărîrii și respectiv 

a fost contestată hotărîrea aprobată.  

A. Russu – a întrebat-o pe dna Tizu dacă urmare a verificării listelor de subscripție au fost înaintate 

consiliului careva pretenții sau obiecții, inclusiv din partea concurenților electorali.  

S. Tizu – a răspuns negativ. 
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Raportorul Alina Russu - a continuat prezentarea proiectului de hotărîre ”Cu privire la contestaţia 

nr. CEC-9/ALN2018/3 din 27 aprilie 2018 a dlui Valeriu Munteanu, candidat la funcția de primar 

general al mun. Chișinău din partea Partidului Liberal”: 

”Analizînd materialele cauzei, Comisia constată următoarele. 

De fapt, prin înaintarea contestației autorul solicită reverificarea dosarului depus de dna 

Silvia Radu în vederea înregistrării în calitate de candidat la funcția de primar general al mun. 

Chișinău, în special a listelor de subscripție. Comisia atrage atenția că, în calitatea sa de organ 

electoral ierarhic superior, ea verifică legalitatea hotărîrilor organelor electorale inferioare, prin 

urmare reexaminarea dosarului pretendentului la statutul de candidat în alegeri locale este o 

atribuție improprie Comisiei, or anume consiliul electoral, în condițiile art.29 lit.f), art.46 alin.(1), 

art.49 alin.(1) din Codul electoral, este abilitat cu funcția de a examina dosarul pretendentului. Prin 

urmare, potrivit art.26 alin.(1) lit. m), art.71 alin.(1), alin.(5) și art.73 alin.(2) din Codul electoral, 

Comisia verifică legalitatea actelor/acțiunilor consiliilor electorale în baza contestațiilor ce se 

bazează pe probe.  

Astfel, se remarcă faptul că autorul contestației nu a adus probe concrete în susținerea 

solicitărilor înaintate, acestea fiind întemeiate pe reportaje mass-media (nefiind numite) din care 

izvorăsc concluziile contestatarului referitoare la utilizarea resurselor administrative și 

nerespectarea condițiilor de întocmire a listelor de subscripție, care, în lipsă de probe, reprezintă 

doar presupuneri declarative, prin urmare, argumentarea obiectului contestației rămîne 

neîntemeiată. În aceste circumstanțe, solicitările contestatarului privind reverificarea listelor de 

subscripție nu pot fi acceptate, ele fiind nu numai neîntemeiate, ci și improprii atribuțiilor Comisiei 

în acest sens. 

În ceea ce privește solicitarea contestatarului de a înainta acțiunea în instanța de judecată 

în vederea anulării înregistrării dnei Silvia Radu în calitate de candidat la funcția de primar 

general al mun. Chișinău la alegerile locale noi din 20 mai 2018, Comisia relevă că, în 

conformitate cu art.75 alin.(5) din Codul electoral, în cazul alegerilor locale, o asemenea 

solicitare, în cazul existenței temeiurilor, urmează a fi înaintată de către consiliul electoral. Mai 

mult, remarcăm că înaintarea unei asemenea solicitări reprezintă un drept al organului electoral 

și nicidecum o obligație, iar în cazul în care organul electoral își exercită un asemenea drept, 

temeinicia acestuia deja se examinează de instanța de judecată. 

Avînd în vedere constatările expuse supra, Comisia consideră irelevant de a se pronunța 

pe marginea altor solicitări ale contestatarului, contestația urmînd a fi respinsă ca neîntemeiată.  

Pentru motivele arătate și în conformitate cu art.18 alin.(2), art.29 lit.f), art.46 alin.(1), 

art.49 alin.(1), art.71 alin.(1), (5), art.73 alin.(2), art. 75 alin.(5) din Codul electoral și pct.26 

lit.b) din Regulamentul privind procedura de examinare şi soluţionare a contestaţiilor de către 

organele electorale în perioada electorală, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale 

nr.3353 din 20 iulie 2010, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:  

1. Se respinge contestația nr. CEC-9/ALN2018/3 din 27 aprilie 2018 a dlui Valeriu 

Munteanu, candidat la funcția de primar general al mun. Chișinău din partea Partidului Liberal, ca 

fiind neîntemeiată.  

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al 

Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.” 

 

Președintele a oferit cuvîntul pentru a fi puse întrebări pentru raportor la proiectul de hotărîre. 

 

ÎNTREBĂRI: 

 

V. Gafton – a întrebat-o pe dna Russu dacă a dat curs solicitării sale de a solicita de la Consiliul 

electoral de circumscripție electorală listele de subscripție.  

A. Russu – a atras atenția că i-a sugerat dlui Gafton să meargă personal la Consiliul electoral de 

circumscripție electorală pentru a avea acces la listele respective.  
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V. Gafton – a întrebat-o pe dna Russu cum ar fi demonstrat membrilor Comisiei în ședința de 

astăzi neregulile care ar fi fost depistate în listele de subscripție.  

A. Russu – și-a reiterat poziția că CEC verifică corectitudinea acțiunilor întreprinse de Consiliul 

electoral de circumscripție electorală și a precizat că dl Gafton, în calitate de membru CEC, avea 

dreptul de a merge la sediul consiliului pentru a verifica listele de subscripție. Eventual, dacă ar fi 

identificat careva nereguli, urma să sesizeze membrii Comisiei Electorale Centrale. 

S. Gurduza –a întrebat dacă Președintele CEC consideră că Comisia Electorală Centrală cînd 

examinează legalitatea unui act emis de către un organ electoral ierarhic inferior se pronunță doar 

asupra conținutului acelui act, însă nu și asupra actelor care au stat la baza hotărîrii adoptate de 

către organul electoral ierarhic inferior.  

A. Russu – a răspuns că în cazul în care Comisiei Electorale Centrale i se solicită verificarea 

legalității hotărîrilor organelor electorale inferioare, prezentîndu-se și probe în acest sens, atunci 

se dispune verificarea, iar în cazul în care cele contestate nu sunt probate, această competență i se 

pare improprie Comisiei. 

 

Președintele a constatat lipsa altor întrebări, propunerilor la proiectul de hotărîre și a acordat cuvînt 

la „Dezbateri”. 

DEZBATERI: 

S. Gurduza – a afirmat că astăzi s-a deplasat la sediul Consiliului electoral de circumscripție 

electorală și a cerut acces la listele de subscripție a candidatului Silvia Radu și în prezența 

membrilor consiliului a analizat listele de subscripție pînă la numărul 59, însă conform notei 

informative prezentate de Consiliul electoral de circumscripție electorală au fost validate 11116 

semnături care au fost verificate. Totodată dna Tizu în ședință a afirmat că nu toate listele au fost 

verificate. Suplimentar a adăugat că prin hotărîrea de astăzi Comisia Electorală Centrală creează 

un precedent pentru alegerile parlamentare în care nu se cunoaște cum va avea loc înregistrarea 

candidaților electorali și a afirmat că va vota împotriva acestui proiect de hotărîre, iar dacă va reuși, 

va depune opinie separată.  

V. Gafton – consideră că Comisia Electorală Centrală are toate drepturile să verifice listele de 

subscripție și nu este de acord cu faptul că aceasta este o atribuție improprie Comisiei.  

I. Ciocan – a afirmat că Legiuitorul prin lege a ierarhizat organele electorale și a divizat 

responsabilitățile pentru fiecare organ în parte. A atras atenția că Comisia Electorală Centrală 

împreună cu Aparatul Comisiei sunt pregătiți pentru a organiza scrutine electorale libere și corecte 

de orice tip. A afirmat că opinia unora că Comisia Electorală Centrală trebuie să verifice listele de 

subscripție în cadrul a 51 de circumscripții uninominale a cîtorva candidați electorali pentru 

fiecare, este o opinie manipulatoare și falsă, de natură să inducă în eroare opinia publică, or 

organele electorale sunt constituite în teritoriu ca să-și exercite atribuțiile.  A adăugat că Comisia 

nu este un organ de fond în cazul examinării înregistrării concurenților electorali în alegerile locale, 

or Comisia examinează doar procedura aplicată de organul inferior.   

A. Russu -  a făcut referință la prevederile care se invocă că ar fi fost încălcate, și anume art. 47 

alin. 4) din Codul electoral: „În lista de subscripție, susținătorul candidatului, precum și 

susținătorul inițierii referendumului completează personal numărul curent, numele și prenumele, 

anul nașterii, domiciliul, seria și numărul actului de identitate, data la care semnează în listă și își 

aplică semnătura. În cazul în care susținătorul candidatului nu poate, din motive obiective, să 

completeze personal datele solicitate, acestea sunt completate de membrul grupului de inițiativă 

sau de o altă persoană împuternicită să colecteze semnăturile, semnătura în lista de subscripție 

fiind aplicată nemijlocit de susținător, iar în caz de imposibilitate, de un reprezentant legal al 

acestuia.” Totodată, dna Alina Russu a scos în evidență etapele de verificare a listelor de 

subscripție, aplicate de CECE, precum și datele statistice conținute în extrasul din modulul SIAS 

Alegeri „Liste de subscripție”, care va fi anexat la hotărîrea adoptată. Astfel, potrivit datelor din 
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extrasul menționat, Nota informativă privind rezultatele verificării listelor de subscripție întocmită 

de CECE și în lipsa probelor în susținerea contestației, a fost elaborat acest proiect de hotărîre. 

Președintele a constatat lipsa de la ședință a dlui Gafton Vasile  (Membri prezenți – 6) 

 

Președintele a constatat lipsa altor luări de cuvînt la „Dezbateri”, după care a supus votului 

proiectul în redacția raportorului. 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____5____, Contra ____1____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

Hotărîrea nr. 1586 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți la ședință 

 

12. S-A AUDIAT: 

Raportorul Veaceslav Agrigoroae - a propus spre examinare proiectul de hotărîre ”Cu privire la 

inițierea procedurii de validare a unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova”: 

”Prin Hotărîrea nr. 80 din 3 mai 2018, Parlamentul Republicii Moldova a luat act de cererea 

de demisie a deputatului Dudoglo Nicolai ales pe lista Partidului Democrat din Moldova şi a 

declarat vacant mandatul de deputat care aparține acestui partid. 

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

de deputat îi revine candidatului supleant Nedelea Veaceslav de pe lista Partidului Democrat din 

Moldova, confirmată prin hotărîrea Curții Constituționale nr. 29 din 9 decembrie 2014. 

În temeiul art. 62 din Constituția Republicii Moldova, art. 18, art. 22 alin. (1) lit. t), art. 98 

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

h o t ă r ă ș t e: 

1. Se ia act de vacanța unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, atribuit 

Partidului Democrat din Moldova. 

2. Se propune Curții Constituționale de a valida mandatul de deputat în Parlamentul 

Republicii Moldova candidatului supleant Nedelea Veaceslav de pe lista Partidului Democrat din 

Moldova. 

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei 

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.” 

 

Președintele a constatat lipsa întrebărilor, propunerilor la proiectul de hotărîre și solicitărilor de a 

lua cuvîntul la „Dezbateri”, după care a supus votului proiectul în redacția raportorului. 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____6____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1587 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți la ședință 

 

13. S-A AUDIAT: 

Raportorul Veaceslav Agrigoroae - a propus spre examinare proiectul de hotărîre ”Cu privire la 

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orăşenesc Sîngera, municipiul Chişinău”: 

”La Comisia Electorală Centrală au parvenit cererea de demisie a consilierului Panuţa 

Pavel ales pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova” în Consiliul 

orăşenesc Sîngera, municipiul Chişinău, 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 orăşenesc Sîngera îi revine candidatului supleant Dologan Dmitrii de pe 
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lista Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”, confirmată prin hotărîrea 

Judecătoriei Botanica, municipiul Chişinău, din 26 iunie 2015.  

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 

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

februarie 2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 23 şi pct. 29 din 

Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin 

hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală 

h o t ă r ă ş t e: 

1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Panuţa Pavel ales pe lista 

Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova” în Consiliul orăşenesc Sîngera. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul orăşenesc Sîngera, municipiul Chişinău, 

candidatului supleant Dologan Dmitrii de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din 

Republica Moldova”. 

3. Se preavizează consilierul Dologan 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 constatat lipsa întrebărilor, propunerilor la proiectul de hotărîre și solicitărilor de a 

lua cuvîntul la „Dezbateri”, după care a supus votului proiectul în redacția raportorului. 

REZULTATUL VOTĂRII: 

 

Pentru ____6____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1588 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți la ședință 

 

14. S-A AUDIAT: 

Raportorul Veaceslav Agrigoroae - a propus spre examinare proiectul de hotărîre ”Cu privire la 

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ciorescu, municipiul Chişinău”: 

”Consiliul comunal Ciorescu, municipiul Chişinău, prin decizia nr. 2/18 din 22 martie 

2018,    a ridicat, în legătură cu absenţa fără motive întemeiate de la trei şedinţe consecutive ale 

consiliului, mandatul consilierului Grajdean Oleg, ales pe lista Partidului Liberal. Astfel, a devenit 

vacant un mandat de consilier atribuit formaţiunii respective.  

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

de consilier în Consiliul comunal Ciorescu îi revine candidatului supleant Cebanu Sergiu de pe 

lista Partidului Liberal, confirmată prin hotărîrea suplimentară a Judecătoriei Rîşcani, municipiul 

Chişinău, din 2 iulie 2015.  

În temeiul art. 18 alin. (2), şi art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 

noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. a) și alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind 

statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 18 lit. c) și pct. 29 din Regulamentul cu privire la 

procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei 

Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e: 

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

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Ciorescu, municipiul Chişinău, 

candidatului supleant Cebanu Sergiu de pe lista Partidului Liberal. 

3. Se preavizează consilierul Cebanu Sergiu asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30 

de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariţiei acesteia. 

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei 

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.” 
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Președintele a constatat lipsa întrebărilor, propunerilor la proiectul de hotărîre și solicitărilor de a 

lua cuvîntul la „Dezbateri”, după care a supus votului proiectul în redacția raportorului. 

REZULTATUL VOTĂRII: 

 

Pentru ____5____, Contra ____0____, Abținere___1___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1589 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți la ședință 

 

15. S-A AUDIAT: 

Raportorul Veaceslav Agrigoroae - a propus spre examinare proiectul de hotărîre ”Cu privire la 

ridicarea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Larga Nouă, raionul Cahul”: 

”La Comisia Electorală Centrală a parvenit cererea de demisie a consilierului Machedon 

Victor ales pe lista Partidului Politic Partidul Nostru în Consiliul comunal Larga Nouă, raionul 

Cahul. 

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 

noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. f) și alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind 

statutul alesului local și în conformitate cu pct. 23 și pct. 30 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 ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Machedon Victor ales pe 

lista Partidului Politic Partidul Nostru în Consiliul comunal Larga Nouă. 

2. Se declară vacant un mandat de consilier în Consiliul comunal Larga Nouă, raionul 

Cahul. 

3. Secretarul Consiliului comunal Larga Nouă, raionul Cahul, în termen de zece zile, va 

transmite Comisiei Electorale Centrale documentele necesare atribuirii mandatului următorului 

candidat supleant de pe lista Partidului Politic Partidul Nostru. 

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 constatat lipsa întrebărilor, propunerilor la proiectul de hotărîre și solicitărilor de a 

lua cuvîntul la „Dezbateri”, după care a supus votului proiectul în redacția raportorului. 

REZULTATUL VOTĂRII: 

 

Pentru ____6____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1590 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți la ședință 

 

16. S-A AUDIAT: 

Raportorul Veaceslav Agrigoroae - a propus spre examinare proiectul de hotărîre ”Cu privire la 

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Tătărești, raionul Cahul”: 

”La Comisia Electorală Centrală au parvenit cererea de demisie a consilierului Iurașco 

Boris ales pe lista Blocului electoral „Platforma Populară Europeană din Moldova - Iurie Leancă” 

în Consiliul sătesc Tătărești, raionul Cahul, 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 Tătărești îi revine candidatului supleant Orlov Nicolae de pe lista 

Blocului electoral „Platforma Populară Europeană din Moldova - Iurie Leancă”, confirmată prin 

hotărîrea Judecătoriei Cahul din 26 iunie 2015.  

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 

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

februarie 2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 23 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 Iurașco Boris ales pe lista 

Blocului electoral „Platforma Populară Europeană din Moldova - Iurie Leancă” în Consiliul sătesc 

Tătărești.  

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

candidatului supleant Orlov Nicolae de pe lista Blocului electoral „Platforma Populară Europeană 

din Moldova - Iurie Leancă”. 

3. Se preavizează consilierul Orlov Nicolae asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30 

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

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei 

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.” 

 

Președintele a constatat lipsa de la ședință a dlui Gurduza Sergiu  (Membri prezenți – 5) 

 

Președintele a constatat lipsa întrebărilor, propunerilor la proiectul de hotărîre și solicitărilor de a 

lua cuvîntul la „Dezbateri”, după care a supus votului proiectul în redacția raportorului. 

REZULTATUL VOTĂRII: 

 

Pentru ____5____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1591 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți la ședință 

 

Președintele a anunțat o pauza de 5 minute. 

- 

Președintele a constatat prezența la ședință a 5 membri ai Comisiei Electorale Centrale. 

 

 

17. S-A AUDIAT: 

Raportorul Veaceslav Agrigoroae - a propus spre examinare proiectul de hotărîre ”Cu privire la 

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Plop-Ştiubei, raionul Căuşeni”: 

”La Comisia Electorală Centrală au parvenit cererea de demisie a consilierului Antonov 

Tamara aleasă pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova în Consiliul sătesc Plop-

Ştiubei, raionul Căuşeni, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier 

următorului candidat supleant.   

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

de consilier în Consiliul sătesc Plop-Ştiubei îi revine candidatului supleant Andrian Anna de pe 

lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei 

Căuşeni din 26 iunie 2015. 
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În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 

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

februarie 2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 23 şi pct. 29 din 

Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin 

hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală 

h o t ă r ă ş t e: 

1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Antonov Tamara aleasă pe 

lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova în Consiliul sătesc Plop-Ştiubei. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Plop-Ştiubei, raionul Căuşeni, 

candidatului supleant Andrian Anna de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova.                                                 

3. Se preavizează consilierul Andrian Anna 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 constatat lipsa întrebărilor, propunerilor la proiectul de hotărîre și solicitărilor de a 

lua cuvîntul la „Dezbateri”, după care a supus votului proiectul în redacția raportorului. 

REZULTATUL VOTĂRII: 

 

Pentru ____5____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1592 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți la ședință 

 

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 Gribova, raionul Drochia”: 

”Consiliul sătesc Gribova, raionul Drochia, prin decizia nr. 1/16 din 22 februarie 2018, a 

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

mandatul consilierului Țurcan Pavel ales pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din 

Republica Moldova”. Astfel, a devenit vacant un mandat de consilier atribuit formațiunii 

respective.  

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

de consilier în Consiliul sătesc Gribova îi revine candidatului supleant Bazic Galina de pe lista 

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

Judecătoriei Drochia din 26 iunie 2015. La atribuirea mandatului de consilier s-a ținut cont de 

adeverința, eliberată de secretarul Consiliului sătesc Gribova, privind aflarea peste hotarele țării a 

candidatului supleant Borodin Ivan 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) și pct. 29 din Regulamentul cu privire la 

procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei 

Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e: 

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

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

candidatului supleant Bazic Galina de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din 

Republica Moldova”. 

3. Se preavizează consilierul Bazic Galina asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30 

de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariţiei 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 constatat lipsa întrebărilor, propunerilor la proiectul de hotărîre și solicitărilor de a 

lua cuvîntul la „Dezbateri”, după care a supus votului proiectul în redacția raportorului. 

REZULTATUL VOTĂRII: 

 

Pentru ____5____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1593 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți la ședință 

 

19. S-A AUDIAT: 

Raportorul Veaceslav Agrigoroae - a propus spre examinare proiectul de hotărîre ”Cu privire la 

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Ochiul Alb, raionul Drochia”: 

”Consiliul sătesc Ochiul Alb, raionul Drochia, prin decizia nr. 2/1 din 5 martie 2018, a 

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

mandatul consilierului Șchiopu 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 deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul 

de consilier în Consiliul sătesc Ochiul Alb îi revine candidatului supleant Babin Boris de pe lista 

Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Drochia din 26 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 ș t e: 

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

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Ochiul Alb, raionul Drochia, 

candidatului supleant Babin Boris de pe lista Partidului Democrat din Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Babin Boris asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30 de 

zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariţiei acesteia. 

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei 

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.” 

 

Președintele a constatat lipsa întrebărilor, propunerilor la proiectul de hotărîre și solicitărilor de a 

lua cuvîntul la „Dezbateri”, după care a supus votului proiectul în redacția raportorului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

 

Pentru ____5____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1594 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți la ședință 

 

20. 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 Coșnița, raionul Dubăsari”: 

”La Comisia Electorală Centrală au parvenit cererea de demisie a consilierului Caftea Iurie 

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

Dubăsari, 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 Coșnița îi revine candidatului supleant Croitor Anatolie de pe 

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

din 26 iunie 2015. La atribuirea mandatului, s-a ținut cont de adeverința primăriei privind aflarea 

peste hotare a candidatului supleant Sima Vadim de pe lista aceluiași partid. 

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 

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

februarie 2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 23 şi pct. 29 din 

Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin 

hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală 

h o t ă r ă ş t e: 

1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Caftea Iurie ales pe lista 

Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul comunal Coșnița. 

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

candidatului supleant Croitor Anatolie de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Croitor Anatolie asupra obligaţiei de a respecta termenul de 

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

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei 

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.” 

 

Președintele a constatat lipsa întrebărilor, propunerilor la proiectul de hotărîre și solicitărilor de a 

lua cuvîntul la „Dezbateri”, după care a supus votului proiectul în redacția raportorului. 

REZULTATUL VOTĂRII: 

 

Pentru ____5____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1595 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți la ședință 

 

21. S-A AUDIAT: 

Raportorul Veaceslav Agrigoroae - a propus spre examinare proiectul de hotărîre ”Cu privire la 

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Pîrîta, raionul Dubăsari”: 

”Comisia Electorală Centrală a fost informată despre decesul consilierului Moroz Victor 

ales pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” în Consiliul sătesc 

Pîrîta, raionul Dubăsari, și a primit documentele necesare atribuirii mandatului de consilier 

următorului candidat supleant. 

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

de consilier în Consiliul sătesc Pîrîta îi revine candidatului supleant Serbul Albina de pe lista 

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

Judecătoriei Dubăsari din 26 iunie 2015. 

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. v), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 

1381-XIII din 21 noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. g) 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 
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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 Pîrîta. 

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

candidatului supleant Serbul Albina de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din 

Republica Moldova”. 

3. Se preavizează consilierul Serbul Albina 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 și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.” 

 

Președintele a constatat lipsa întrebărilor, propunerilor la proiectul de hotărîre și solicitărilor de a 

lua cuvîntul la „Dezbateri”, după care a supus votului proiectul în redacția raportorului. 

REZULTATUL VOTĂRII: 

 

Pentru ____5____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1596 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți la ședință 

 

22. S-A AUDIAT: 

Raportorul Veaceslav Agrigoroae - a propus spre examinare proiectul de hotărîre ”Cu privire la 

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Burlăneşti, raionul Edineţ”: 

”La Comisia Electorală Centrală au parvenit cererea de demisie a consilierului Baban Ion 
ales pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul comunal Burlăneşti, raionul Edineţ, 

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 Burlăneşti îi revine candidatului supleant Gașco Lilia de pe lista 

Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Edineţ din 8 iulie 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 Baban Ion ales pe lista 

Partidului Democrat din Moldova în Consiliul comunal Burlăneşti. 

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

candidatului supleant Gașco Lilia de pe lista Partidului Democrat din Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Gașco Lilia 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 constatat lipsa întrebărilor, propunerilor la proiectul de hotărîre și solicitărilor de a 

lua cuvîntul la „Dezbateri”, după care a supus votului proiectul în redacția raportorului. 

REZULTATUL VOTĂRII: 

 



32 
 

Pentru ____5____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1597 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți la ședință 

 

23. S-A AUDIAT: 

Raportorul Veaceslav Agrigoroae - a propus spre examinare proiectul de hotărîre ”Cu privire la 

atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Viişoara, raionul Edineţ”: 

”La Comisia Electorală Centrală au parvenit cererile de demisie a consilierilor Voloşenco 

Viorel, Cobileanschi Corneliu şi Nimerenco Carolina aleşi pe lista Partidului Liberal Democrat 

din Moldova în Consiliul sătesc Viişoara, raionul Edineţ, precum și documentele necesare 

atribuirii mandatelor de consilier următorilor candidaţi supleanţi. 

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

de consilier în Consiliul sătesc Viişoara îi revin candidaţilor supleanţi Vasilcov Viorica, Bogatiuc 

Galina şi Tîrnovețchi Elena de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, confirmată prin 

hotărîrea Judecătoriei Edineţ din 7 iulie 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 cererilor de demisie, mandatele consilierilor Voloşenco Viorel, 

Cobileanschi Corneliu şi Nimerenco Carolina aleşi pe lista Partidului Liberal Democrat din 

Moldova în Consiliul sătesc Viişoara. 

2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul sătesc Viişoara, raionul Edineţ, 

candidaţilor supleanţi Vasilcov Viorica, Bogatiuc Galina şi Tîrnovețchi Elena de pe lista Partidului 

Liberal Democrat din Moldova. 

3. Se preavizează consilierii Vasilcov Viorica, Bogatiuc Galina şi Tîrnovețchi 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 constatat lipsa întrebărilor, propunerilor la proiectul de hotărîre și solicitărilor de a 

lua cuvîntul la „Dezbateri”, după care a supus votului proiectul în redacția raportorului. 

REZULTATUL VOTĂRII: 

 

Pentru ____5____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1598 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți la ședință 

 

24. S-A AUDIAT: 

Raportorul Veaceslav Agrigoroae - a propus spre examinare proiectul de hotărîre ”Cu privire la 

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Natalievca, raionul Fălești”: 

”Consiliul comunal Natalievca, raionul Fălești, prin decizia nr. 01/17 din 6 martie 2018, a 

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

mandatul consilierului Malimon Pavel ales pe lista Partidului Politic ”Partidul Socialiştilor din 
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Republica 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 Natalievca, îi revine candidatului supleant Galchin Galina de pe 

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

Judecătoriei Fălești din 22 iunie 2015.  

La atribuirea mandatului s-a ţinut cont de declaraţia candidatului supleant Proțiuc Maria de 

pe lista Partidului Politic ”Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”, prin care aceasta refuză 

atribuirea mandatului de consilier. 

Totodată, Comisia constată că decizia nr. 01/17 a fost adoptată la data de 6 martie 2018, 

iar documentele necesare atribuirii mandatului de consilier candidatului supleant au parvenit la 

Comisie în data de 11 aprilie 2018, astfel rezultă că secretarul Consiliului comunal Natalievca nu 

a respectat termenul stabilit la pct. 30 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. 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), pct. 25, pct. 29 și pct. 30 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 Natalievca. 

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

candidatului supleant Galchin Galina de pe lista Partidului Politic ”Partidul Socialiştilor din 

Republica Moldova”. 

3.  Se preavizează consilierul Galchin Galina asupra obligaţiei de a respecta termenul de 

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

4. Se atenţionează secretarul Consiliului comunal Natalievca, doamna Babira Svetlana, 

asupra necesităţii respectării termenului stabilit la pct. 30 din Regulamentul cu privire la procedura 

de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale 

Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013. 

5. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei 

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.” 

 

Președintele a constatat lipsa întrebărilor, propunerilor la proiectul de hotărîre și solicitărilor de a 

lua cuvîntul la „Dezbateri”, după care a supus votului proiectul în redacția raportorului. 

REZULTATUL VOTĂRII: 

 

Pentru ____5____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1599 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți la ședință 

 

25. S-A AUDIAT: 

Raportorul Veaceslav Agrigoroae - a propus spre examinare proiectul de hotărîre ”Cu privire la 

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Drăguşenii Noi, raionul Hînceşti”: 

”La Comisia Electorală Centrală au parvenit cererea de demisie a consilierului Primblas 

Grigore ales pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul comunal Drăguşenii 

Noi, raionul Hînceşti, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier 

următorului candidat supleant. 



34 
 

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

de consilier în Consiliul comunal Drăguşenii Noi îi revine candidatului supleant Nicoară Valentina 

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

Hînceşti 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 Primblas Grigore ales pe 

lista Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul comunal Drăguşenii Noi. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Drăguşenii Noi, raionul Hînceşti, 

candidatului supleant Nicoară Valentina de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Nicoară Valentina 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 constatat lipsa întrebărilor, propunerilor la proiectul de hotărîre și solicitărilor de a 

lua cuvîntul la „Dezbateri”, după care a supus votului proiectul în redacția raportorului. 

REZULTATUL VOTĂRII: 

 

Pentru ____5____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1600 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți la ședință 

 

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 Negrea, raionul Hînceşti”: 

”La Comisia Electorală Centrală au parvenit cererea de demisie a consilierului Golban 

Valentina aleasă pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Negrea, 

raionul Hînceşti, 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 Negrea îi revine candidatului supleant Cristei Anton de pe lista 

Partidului Liberal Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Hînceşti din 22 

iunie 2015. La atribuirea mandatului s-a ţinut cont de declaraţia candidatului supleant Donică 

Liuba de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, prin care acesta 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 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 Golban Valentina aleasă pe 

lista Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Negrea. 
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2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Negrea, raionul Hînceşti, 

candidatului supleant Cristei Anton de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Cristei Anton 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 constatat lipsa întrebărilor, propunerilor la proiectul de hotărîre și solicitărilor de a 

lua cuvîntul la „Dezbateri”, după care a supus votului proiectul în redacția raportorului. 

REZULTATUL VOTĂRII: 

 

Pentru ____5____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1601 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți la ședință 

 

27. S-A AUDIAT: 

Raportorul Veaceslav Agrigoroae - a propus spre examinare proiectul de hotărîre ”Cu privire la 

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Stolniceni, raionul Hînceşti”: 

”La Comisia Electorală Centrală au parvenit cererea de demisie a consilierului Griţuc Oleg 

ales pe lista Blocului electoral „Platforma Populară Europeană din Moldova - Iurie Leancă” în 

Consiliul sătesc Stolniceni, raionul Hînceşti, 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 Stolniceni îi revine candidatului supleant Ciubotaru Alexandru de 

pe lista Blocului electoral „Platforma Populară Europeană din Moldova - Iurie Leancă”, 

confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Hînceşti din 23 iunie 2015.  

La atribuirea mandatelor s-a ţinut cont de declaraţiile candidaţilor supleanţi Meșină 

Gheorghe, Mardare Zinaida şi Manic Andrei de pe lista Blocului electoral „Platforma Populară 

Europeană din Moldova - Iurie Leancă”, prin care aceştia refuză atribuirea mandatelor 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 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 Griţuc Oleg ales pe lista 

Blocului electoral „Platforma Populară Europeană din Moldova - Iurie Leancă” în Consiliul sătesc 

Stolniceni. 

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

candidatului supleant Ciubotaru Alexandru de pe lista Blocului electoral „Platforma Populară 

Europeană din Moldova - Iurie Leancă”. 

3. Se preavizează consilierul Ciubotaru Alexandru 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 constatat lipsa întrebărilor, propunerilor la proiectul de hotărîre și solicitărilor de a 

lua cuvîntul la „Dezbateri”, după care a supus votului proiectul în redacția raportorului. 



36 
 

REZULTATUL VOTĂRII: 

 

Pentru ____5____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1602 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți la ședință 

 

28. S-A AUDIAT: 

Raportorul Veaceslav Agrigoroae - a propus spre examinare proiectul de hotărîre ”Cu privire la 

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

”La Comisia Electorală Centrală au parvenit cererea de demisie a consilierului Vulpe 

Vasile ales pe lista Partidului Liberal în Consiliul orășenesc Ialoveni, raionul Ialoveni, 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 Ialoveni îi revine candidatului supleant Mîra Lucia de pe lista 

Partidului Liberal, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Ialoveni din 24 iunie 2015. La atribuirea 

mandatului s-a ţinut cont de declaraţia candidatului supleant Călugăreanu Igor de pe lista aceluiași 

partid, prin care acesta 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 ş t e: 

1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Vulpe Vasile ales pe lista 

Partidului Liberal în Consiliul orășenesc Ialoveni.  

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

candidatului supleant Mîra Lucia de pe lista Partidului Liberal. 

3. Se preavizează consilierul Mîra Lucia 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 constatat lipsa întrebărilor, propunerilor la proiectul de hotărîre și solicitărilor de a 

lua cuvîntul la „Dezbateri”, după care a supus votului proiectul în redacția raportorului. 

REZULTATUL VOTĂRII: 

 

Pentru ____5____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1603 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți la ședință 

 

29. S-A AUDIAT: 

Raportorul Veaceslav Agrigoroae - a propus spre examinare proiectul de hotărîre ”Cu privire la 

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Dîngeni, raionul Ocnița”: 

”Comisia Electorală Centrală a fost informată despre decesul consilierului Hropotinschi 

Mihail ales pe lista Blocului electoral „Platforma Populară Europeană din Moldova - Iurie Leancă” 
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în Consiliul comunal Dîngeni, raionul Ocnița, 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 Dîngeni îi revine candidatului supleant Starodub Constantin de 

pe lista Blocului electoral „Platforma Populară Europeană din Moldova - Iurie Leancă”, 

confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Ocnița din 07 iulie 2015. La atribuirea mandatului s-a ţinut 

cont de declaraţia candidatului supleant Tabuica Valeriu de pe lista aceleiași formațiuni politice, 

prin care acesta refuză atribuirea mandatului de consilier. 

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 comunal Dîngeni.    

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

candidatului supleant Starodub Constantin de pe lista Blocului electoral „Platforma Populară 

Europeană din Moldova - Iurie Leancă”. 

3.  Se preavizează consilierul Starodub Constantin 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 constatat lipsa întrebărilor, propunerilor la proiectul de hotărîre și solicitărilor de a 

lua cuvîntul la „Dezbateri”, după care a supus votului proiectul în redacția raportorului. 

REZULTATUL VOTĂRII: 

 

Pentru ____5____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1604 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți la ședință 

 

30. S-A AUDIAT: 

Raportorul Veaceslav Agrigoroae - a propus spre examinare proiectul de hotărîre ”Cu privire la 

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

”La Comisia Electorală Centrală au parvenit cererea de demisie a consilierului Pelin Aliona 

aleasă pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova” în Consiliul 

orășenesc Costești, raionul Rîșcani, 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 Costești îi revine candidatului supleant Bildina Daniela de pe 

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

Judecătoriei Rîșcani din 26 iunie 2015. La atribuirea mandatului s-a ținut cont de declarațiile 

candidaților supleanți Ciliuța Dmitri și Chiperi Alexandru de pe lista Partidului Politic „Partidul 

Socialiştilor din Republica Moldova”, prin care aceștia refuză atribuirea mandatului de consilier. 

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u) și  art. 144 alin. (12) din Codul electoral 

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

februarie 2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 23, pct. 25 și pct. 29 din 
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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 ş t e: 

1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Pelin Aliona aleasă pe lista 

Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova” în Consiliul orășenesc Costești.  

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

candidatului supleant Bildina Daniela de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din 

Republica Moldova”. 

3. Se preavizează consilierul Bildina Daniela 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 constatat lipsa întrebărilor, propunerilor la proiectul de hotărîre și solicitărilor de a 

lua cuvîntul la „Dezbateri”, după care a supus votului proiectul în redacția raportorului. 

REZULTATUL VOTĂRII: 

 

Pentru ____5____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1605 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți la ședință 

 

31. S-A AUDIAT: 

Raportorul Veaceslav Agrigoroae - a propus spre examinare proiectul de hotărîre ”Cu privire la 

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

”La Comisia Electorală Centrală au parvenit cererea de demisie a consilierului Joian 

Vladimir ales pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul comunal Alexăndreni, 

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 Alexăndreni îi revine candidatului supleant Vrabii Gheorghe de 

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

din 30 iunie 2015. La atribuirea mandatului s-a ținut cont de declarațiile candidaților supleanți 

Vasilica Tatiana și Ciubaciuc Tatiana de pe lista aceluiași partid, prin care acestea 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 ş t e: 

1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Joian Vladimir ales pe lista 

Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul comunal Alexăndreni.  

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

candidatului supleant Vrabii Gheorghe de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Vrabii Gheorghe 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.” 
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Președintele a supus votului proiectul în redacția raportorului. 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____5____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

Hotărîrea nr. 1606 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți la ședință 

 

32. S-A AUDIAT: 

Raportorul Veaceslav Agrigoroae - a propus spre examinare proiectul de hotărîre ”Cu privire la 

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

”La Comisia Electorală Centrală au parvenit cererea de demisie a consilierului Comarnițchi 

Piotr ales pe lista Partidului Comuniștilor din Republica Moldova în Consiliul comunal Bilicenii 

Noi, 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 Bilicenii Noi îi revine candidatului supleant Ivanova Nadejda de 

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

Sîngerei din 26 iunie 2015. La atribuirea mandatului s-a ținut cont de declarația candidatului 

supleant Ivasiuc Victoria de pe lista aceluiași partid, 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 ş t e: 

1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Comarnițchi Piotr ales pe 

lista Partidului Comuniștilor din Republica Moldova în Consiliul comunal Bilicenii Noi.  

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

candidatului supleant Ivanova Nadejda de pe lista Partidului Comuniștilor din Republica Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Ivanova Nadejda 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 constatat lipsa întrebărilor, propunerilor la proiectul de hotărîre și solicitărilor de a 

lua cuvîntul la „Dezbateri”, după care a supus votului proiectul în redacția raportorului. 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____5____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

Hotărîrea nr. 1607 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți la ședință 

 

Președintele a declarat ședința închisă. 

 

Președintele ședinței                                                                                                 Alina RUSSU 

 

 

Secretarul ședinței                                                                                       Veaceslav AGRIGOROAE 
 


