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PROCES-VERBAL nr. 89 

al ședinței ordinare 

din 07.11.2017, ora 14:00 

 

Statut ședință: deliberativă 

Președinte al ședinței: dna Russu Alina 

Secretar al ședinței: dl Agrigoroae Veaceslav 

 

Președintele a constatat prezența la începutul ședinței a 8 membri ai Comisiei Electorale Centrale 

(lipsește dl Șarban Vladimir), după care a declarat ședința deliberativă și deschisă publicului.  

 

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

 

Președintele a anunțat ordinea de zi ce conține 11 puncte și a oferit cuvîntul pentru întrebări și 

propuneri la proiectul ordinii de zi. 

 

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

 

ORDINEA DE ZI 

 

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

Moldova 

     Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

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

alegerilor locale noi din 19 noiembrie 2017, la situația din 3 noiembrie 2017 

     Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

3. Cu privire la rapoartele financiare ale participanților în campania electorală a referendumului 

local privind revocarea primarului general al municipiului Chișinău, din data de 19 noiembrie 

2017, la situația din 3 noiembrie 2017 

     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 și referendumului 

local privind revocarea primarului general al municipiului Chișinău din data de 

19 noiembrie 2017 

     Raportor: Rodica Ciubotaru 

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

     Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

6. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Căbăiești, raionul Călărași 

     Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

7. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Chetriș, raionul Fălești 

     Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

8. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Iargara, raionul Leova 

     Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

9. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Peciște, raionul Rezina 

     Raportor: Rodica Ciubotaru 
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10. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Parcani, raionul Șoldănești 

       Raportor: Rodica Ciubotaru 

11. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Chirsova, UTA Găgăuzia 

       Raportor: Rodica Ciubotaru 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

Ordinea de zi ce conține 11 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 

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

”Prin Hotărîrea nr. 228 din 2 noiembrie 2017, Parlamentul Republicii Moldova a luat act 

de cererea de demisie a deputatului Panciuc Vasili ales din partea Partidului Comuniştilor din 

Republica 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 Mironic Alla de pe lista Partidului Comuniştilor din 

Republica 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. 88 

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 Comuniştilor din Republica Moldova. 

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

Republicii Moldova candidatului supleant Mironic Alla de pe lista Partidului Comuniştilor din 

Republica Moldova. 

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

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.” 

 

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 ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1232 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 

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

19 noiembrie 2017, la situația din 3 noiembrie 2017”: 

”Conform Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor de organizare şi 

desfăşurare a alegerilor locale noi ale primarilor orașului Sîngera, municipiul Chișinău, comunei 

Berlinți, raionul Briceni, comunei Zîrnești, raionul Cahul, comunei Plopi, raionul Cantemir, 

comunei Ștefănești, raionul Florești, satului Fundurii Noi, raionul Glodeni, comunei Lăpușna, 

raionul Hîncești, comunei  Sărăteni, raionul Leova, satului Căpriana, raionul Strășeni, comunei 

Ghiliceni, raionul Telenești, din data de 19 noiembrie 2017, aprobat prin hotărîrea Comisiei 
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Electorale Centrale nr. 1119 din 19 septembrie 2017, și potrivit prevederilor art. 382 alin. (1) din 

Codul electoral, concurenții electorali urmau să prezinte periodic rapoarte privind veniturile și 

cheltuielile din campania electorală, conducîndu-se de modelul dat în anexa nr. 3 la Regulamentul 

privind finanțarea campaniilor electorale, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 

3352 din 4 mai 2015, sau să informeze Comisia despre faptul că nu își deschid contul cu mențiunea 

”Fond electoral” și nu vor suporta cheltuieli în campania electorală. 

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

Programului calendaristic, este prevăzută la situația din 3 noiembrie curent. 

Au prezentat Comisiei rapoartele respective: Partidul Politic ”Partidul Socialiștilor din 

Republica Moldova”, Partidul Democrat din Moldova și Partidul Politic Partidul Nostru.  

În urma verificării rapoartelor prezentate sub aspectul plenitudinii informației și 

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

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

privind finanțarea campaniilor electorale. 

Partidul Naţional Liberal a informat Comisia despre deschiderea contului cu mențiunea 

”Fond electoral”, iar Partidul Liberal și Partidul Comuniștilor din Republica Moldova au 

comunicat că pînă la data de 3 noiembrie 2017 nu au deschis un astfel de cont.  

Partidul Politic Partidul Popular din Republica Moldova și Partidul Politic „Partidul 

Popular European din Moldova” nu au informat despre faptul că nu își deschid contul cu mențiunea 

”Fond electoral” și nici că nu vor suporta cheltuieli în campania electorală. 

În temeiul art. 18, art. 382 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. 382 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 19 noiembrie 2017, depuse de concurenții 

electorali: Partidul Politic ”Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”,  Partidul Democrat din 

Moldova și  Partidul Politic Partidul Nostru (datele generalizate din rapoarte se anexează). 

2. Se solicită repetat Partidului Politic Partidului Popular din Republica Moldova și 

Partidului Politic „Partidul Popular European din Moldova” să informeze Comisia Electorală 

Centrală, în conformitate cu pct. 4 din Regulamentului privind finanțarea campaniilor electorale, 

aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3352 din 4 mai 2015, despre faptul 

deschiderii sau nedeschiderii contului cu mențiunea ”Fond electoral”, iar în caz de nedeschidere a 

respectivului cont, să informeze Comisia despre acest fapt și să desfășoare doar activități de 

campanie sau promovare electorală ce nu implică cheltuieli financiare.  

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. 

Anexă 

la hotărîrea Comisei Electorale Centrale 

 nr. _____din 07 noiembrie  2017 

 

Nr. 

d/o 

Denumirea concurentului 

electoral 

Soldul 

mijloacelor 

bănești la 

data de 27 

octombrie 

2017 

(lei) 

Venituri în 

campania 

electorală, la 

situația din  

3 noiembrie 

2017 

(lei) 

Cheltuieli 

în 

campania 

electorală, 

la situația 

din  3 

noiembrie 

2017 

(lei) 

Soldul 

mijloacelor 

bănești  la 

data de       

3 noiembrie 

2017 

(lei) 
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1 

Partidul Politic „Partidul 

Socialiștilor din Republica 

Moldova” 

260,50 500,00 457,00 303,50 

2 
Partidul Democrat din 

Moldova 
0,00 14000,00 13963,20 36,80 

            

3 
Partidul Politic Partidul 

Nostru 
0,00 0,00 0,00 0,00 

      

” 

Președintele a constatat lipsa întrebărilor și a solicitat propuneri la proiectul de hotărîre. 

 

PROPUNERI: 

V. Gafton - a propus modificarea pct. 2 din proiectul de hotărîre în felul următor:” 2. Se solicită 

repetat Partidului Politic Partidului Popular din Republica Moldova și Partidului Politic „Partidul 

Popular European din Moldova” să informeze Comisia Electorală Centrală pînă la data de 13 

noiembrie 2017, în conformitate cu pct. 4 din Regulamentului privind finanțarea campaniilor 

electorale, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3352 din 4 mai 2015, despre 

faptul deschiderii sau nedeschiderii contului cu mențiunea ”Fond electoral”, iar în caz de 

nedeschidere a respectivului cont, să informeze Comisia despre acest fapt și să desfășoare doar 

activități de campanie sau promovare electorală ce nu implică cheltuieli financiare.” 

V. Agrigoroae - în calitate de raportor a afirmat că legislația nu prevede careva acțiuni ale 

Comisiei Electorale Centrale în cazul în care subiecții respectivi nu vor respecta termenele 

introduse. A spus că nu consideră relevantă propunerea dlui Gafton și a solicitat să fie supusă 

votului. 

S. Gurduza - a spus că susține propunerea dlui Gafton, însă, consideră că termenul propus de dl 

Gafton este prea mare și crede că ar fi suficient 3 zile din momentul adoptării hotărîrii. Propune ca 

în proiectul de hotărîre să fie indicat termenul de 10 noiembrie 2017. 

V. Gafton - a afirmat că acceptă propunerea dlui Gurduza și își retrage propunerea sa. 

V. Agrigoroae - în calitate de raportor, a solicitat ca propunerea dlui Gurduza să fie supusă votului. 

A. Russu - a propus ca la pct. 2 din proiectul de hotărîre să se introducă referința nu doar la pct. 4 

din Regulamentul privind finanțarea campaniilor electorale, aprobat prin hotărîrea Comisiei 

Electorale Centrale nr. 3352 din 4 mai 2015, ci și art. 38, alin. (2) lit. c) din Codul electoral. 

V. Agrigoroae - în calitate de raportor, a acceptat propunerea dnei Russu Alina. 

 

Președintele a supus votului propunerea dlui Gurduza Sergiu privind modificarea pct. 2 din 

proiectul de hotărîre într-o nouă redacție:”2. Se solicită repetat Partidului Politic Partidului Popular 

din Republica Moldova și Partidului Politic „Partidul Popular European din Moldova” să 

informeze Comisia Electorală Centrală, pînă la data de 10 noiembrie curent, în conformitate cu 

pct. 4 din Regulamentul privind finanțarea campaniilor electorale, aprobat prin hotărîrea Comisiei 

Electorale Centrale nr. 3352 din 4 mai 2015, și cu art. 38, alin. (2) lit. c) din Codul electoral, despre 

faptul deschiderii sau nedeschiderii contului cu mențiunea ”Fond electoral”, iar în caz de 

nedeschidere a respectivului cont, să informeze Comisia despre acest fapt și să desfășoare doar 

activități de campanie sau promovare electorală ce nu implică cheltuieli financiare.” 
 

REZULTATUL VOTĂRII: 
 

Pentru ____5____, Contra ____1____, Abținere___2___. 

 

Propunerea a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi acceptată. 

 

Președintele a constatat lipsa solicitărilor de a lua cuvîntul la „Dezbateri”, după care a supus 

votului proiectul într-o nouă redacție: 
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”Conform Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor de organizare şi 

desfăşurare a alegerilor locale noi ale primarilor orașului Sîngera, municipiul Chișinău, comunei 

Berlinți, raionul Briceni, comunei Zîrnești, raionul Cahul, comunei Plopi, raionul Cantemir, 

comunei Ștefănești, raionul Florești, satului Fundurii Noi, raionul Glodeni, comunei Lăpușna, 

raionul Hîncești, comunei  Sărăteni, raionul Leova, satului Căpriana, raionul Strășeni, comunei 

Ghiliceni, raionul Telenești, din data de 19 noiembrie 2017, aprobat prin hotărîrea Comisiei 

Electorale Centrale nr. 1119 din 19 septembrie 2017, și potrivit prevederilor art. 382 alin. (1) din 

Codul electoral, concurenții electorali urmau să prezinte periodic rapoarte privind veniturile și 

cheltuielile din campania electorală, conducîndu-se de modelul dat în anexa nr. 3 la Regulamentul 

privind finanțarea campaniilor electorale, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 

3352 din 4 mai 2015, sau să informeze Comisia despre faptul că nu își deschid contul cu mențiunea 

”Fond electoral” și nu vor suporta cheltuieli în campania electorală. 

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

Programului calendaristic, este prevăzută la situația din 3 noiembrie curent. 

Au prezentat Comisiei rapoartele respective: Partidul Politic ”Partidul Socialiștilor din 

Republica Moldova”, Partidul Democrat din Moldova și Partidul Politic Partidul Nostru.  

În urma verificării rapoartelor prezentate sub aspectul plenitudinii informației și 

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

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

privind finanțarea campaniilor electorale. 

Partidul Naţional Liberal a informat Comisia despre deschiderea contului cu mențiunea 

”Fond electoral”, iar Partidul Liberal și Partidul Comuniștilor din Republica Moldova au 

comunicat că pînă la data de 3 noiembrie 2017 nu au deschis un astfel de cont.  

Partidul Politic Partidul Popular din Republica Moldova și Partidul Politic „Partidul 

Popular European din Moldova” nu au informat despre faptul că nu își deschid contul cu mențiunea 

”Fond electoral” și nici că nu vor suporta cheltuieli în campania electorală. 

În temeiul art. 18, art. 382 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. 382 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 19 noiembrie 2017, depuse de concurenții 

electorali: Partidul Politic ”Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”,  Partidul Democrat din 

Moldova și  Partidul Politic Partidul Nostru (datele generalizate din rapoarte se anexează). 

2. Se solicită repetat Partidului Politic Partidului Popular din Republica Moldova și 

Partidului Politic „Partidul Popular European din Moldova” să informeze Comisia Electorală 

Centrală, pînă la data de 10 noiembrie curent, în conformitate cu pct. 4 din Regulamentul privind 

finanțarea campaniilor electorale, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3352 din 

4 mai 2015, și cu art. 38, alin. (2) lit. c) din Codul electoral, despre faptul deschiderii sau 

nedeschiderii contului cu mențiunea ”Fond electoral”, iar în caz de nedeschidere a respectivului 

cont, să informeze Comisia despre acest fapt și să desfășoare doar activități de campanie sau 

promovare electorală ce nu implică cheltuieli financiare.  
3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei 

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.  
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Anexă 

la hotărîrea Comisei Electorale Centrale 

 nr. 1233 din 07 noiembrie  2017 

  

Nr. 

d/o 

Denumirea concurentului 

electoral 

Soldul 

mijloacelor 

bănești la 

data de 27 

octombrie 

2017 

(lei) 

Venituri în 

campania 

electorală, la 

situația din  

3 noiembrie 

2017 

(lei) 

Cheltuieli 

în 

campania 

electorală, 

la situația 

din  3 

noiembrie 

2017 

(lei) 

Soldul 

mijloacelor 

bănești  la 

data de       

3 noiembrie 

2017 

(lei) 

1 

Partidul Politic „Partidul 

Socialiștilor din Republica 

Moldova” 

260,50 500,00 457,00 303,50 

2 
Partidul Democrat din 

Moldova 
0,00 14000,00 13963,20 36,80 

            

3 
Partidul Politic Partidul 

Nostru 
0,00 0,00 0,00 0,00 

      

” 

REZULTATUL VOTĂRII: 

 

Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1233 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți la ședință. 

 

3. S-A AUDIAT: 

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

rapoartele financiare ale participanților în campania electorală a referendumului local privind 

revocarea primarului general al municipiului Chișinău, din data de 19 noiembrie 2017, la situația 

din 3 noiembrie 2017”: 

”Conform Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor de organizare şi 

desfăşurare a referendumului local privind revocarea primarului general al municipiului Chișinău, 

din data de 19 noiembrie 2017, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1137 din 

29 septembrie 2017, și potrivit prevederilor art. 382 alin. (1) din Codul electoral, participanții la 

referendum,  prezintă periodic rapoarte privind veniturile și cheltuielile din campania electorală, 

conducîndu-se de modelul dat în anexa nr. 3 la Regulamentul privind finanțarea campaniilor 

electorale, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3352 din 4 mai 2015, sau să 

informeze Comisia despre faptul că nu își deschid contul cu mențiunea ”Fond electoral” și nu vor 

suporta cheltuieli în campania electorală. 

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

Programului calendaristic, este prevăzută la situația din 3 noiembrie curent. 

Partidul Politic ”Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” și Partidul Liberal au 

prezentat Comisiei rapoartele privind veniturile și cheltuielile din campania electorală la 

referendumul local privind revocarea primarului general al municipiului Chișinău, din data de 19 

noiembrie  2017,  la situația din 3 noiembrie  2017.  
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În urma verificării rapoartelor prezentate sub aspectul plenitudinii informației și 

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

referendum care au deschis contul „Fond electoral” s-au conformat prevederilor Regulamentului 

privind finanțarea campaniilor electorale. 

În temeiul art. 18, art. 382 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. 382 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 referendumului local privind revocarea primarului general al 

municipiului Chișinău, din data de 19 noiembrie  2017, depuse de participanții la referendum - 

Partidul Politic ”Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” și Partidul Liberal (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 Comisei Electorale Centrale 

 nr. 1234 din 07 noiembrie  2017 

  

Nr. 

d/o 

Denumirea participantului la 

referendum 

Soldul 

mijloacelor 

bănești la 

data de 27 

octombrie 

2017 

(lei) 

Venituri în 

campania 

electorală, la 

situația din  

3 noiembrie  

2017 

(lei) 

Cheltuieli în 

campania 

electorală, 

la situația 

din              

3 noiembrie  

2017 

(lei) 

Soldul 

mijloacelor 

bănești  

la  data de   

3 noiembrie  

2017 

(lei) 

1 

Partidul Politic „Partidul 

Socialiștilor din Republica 

Moldova” 

2788,23 449000,00 450728,35 1059,88 

2 
Partidul Liberal 

 
0,00 110000,00 109794,03 205,97 

” 

 

Președintele a anunțat absența dlui Vasile Gafon de la ședință. Membri prezenți: 7. 

 

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 ____7____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1234 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți la ședință. 

 

4. S-A AUDIAT: 

Raportorul Rodica Ciubotaru - a propus spre examinare proiectul de hotărîre ”Cu privire la 

acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „Promo-LEX”, în vederea 
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monitorizării alegerilor locale noi ale primarilor în unele localități și referendumului local privind 

revocarea primarului general al municipiului Chișinău din data de 19 noiembrie 2017”: 

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

privind acreditarea a 119 persoane în calitate de observatori naționali pentru monitorizarea 

alegerilor locale noi ale primarilor în unele localități și referendumului local privind revocarea 

primarului general al municipiului Chișinău din data de 19 noiembrie 2017. 

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. 63 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 119 persoane (conform listei anexate) 

din partea Asociației obștești „Promo-LEX”, în vederea monitorizării alegerilor locale noi ale 

primarilor în unele localități și referendumului local privind revocarea primarului general al 

municipiului Chișinău din data de 19 noiembrie 2017. 

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

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

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

tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte. 

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

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

prevederilor privind protecția datelor cu caracter personal. 

 

Anexă 

la hotărîrea Comisei Electorale Centrale 

 nr. 1235 din 07 noiembrie  2017 

 
Lista 

 persoanelor acreditate din partea Asociației obștești „Promo-LEX”  

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

ale primarilor în unele localități și referendumului local privind revocarea primarului 

general al municipiului Chișinău din data de 19 noiembrie 2017 

 

Nr. 

d/o 

Numele, prenumele Seria, numărul 

buletinului de identitate 

1.  Alexandrov Sergiu  

2.  Andruh Ecaterina  

3.  Andrușceac Constantin  

4.  Apostu Alexandru  

5.  Babici Mihaela  

6.  Badicica Petru  

7.  Balaban Angela  

8.  Balan Iurie  

9.  Batîr Irina  

10.  Bejenaru Ion  

11.  Berdaga Dionisie  
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12.  Bivol Irina  

13.  Bodrug Elena  

14.  Boța Maria  

15.  Braga Alina  

16.  Braguța Tatiana  

17.  Brînza Natalia  

18.  Bulgac Adriana  

19.  Bulgac Victoria  

20.  Bumbu Ion  

21.  Busuioc Marcel  

22.  Butnaru Valeria  

23.  Calestru Patricia  

24.  Calmațui Svetlana  

25.  Cara Alla  

26.  Chian Marina  

27.  Chilaru Mihail  

28.  Chilinciuc Tudor  

29.  Chitoroga Ion  

30.  Cîșmari Liviu  

31.  Cîșmari Liviu  

32.  Cocieru Lilia  

33.  Cojocari Nicoleta  

34.  Cojocari Octavian  

35.  Cosici Anatoli  

36.  Dănoi Silvia  

37.  Deșcan Vera  

38.  Dlujanschi Dan  

39.  Dlujanschi Ira  

40.  Dlujanschi Viorica  

41.  Dobriniuc Nicolae  

42.  Furculiță Paulina  

43.  Galbura Marina  

44.  Galesco Mihail  

45.  Gangan Dorin  

46.  Ghenea Damian  

47.  Gogu Cristina  

48.  Gratii Elena  
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49.  Griza Vasilie  

50.  Harpailă Mihaela  

51.  Hîncu Lucia  

52.  Horodișteanu Pavel  

53.  Iorga Irina  

54.  Ipati Crina  

55.  Iuldașev Salimjon  

56.  Ivanov Maria  

57.  Litra Irina  

58.  Lungu Maria  

59.  Lupanciuc Vasile  

60.  Macovei Nicoleta  

61.  Malenchii Maria  

62.  Mandea Eugeniu  

63.  Martinenco Veronica  

64.  Matchin Cristina  

65.  Matcin Nicolae  

66.  Melnic Radu  

67.  Melnicenco Marina  

68.  Mihăilă Adriana  

69.  Mînzarari Daria  

70.  Mișcoi Corneliu  

71.  Mogorean Eugeniu  

72.  Morari Marina  

73.  Muntean Evghenia  

74.  Neaga Artiom  

75.  Negară Zinaida  

76.  Nichitișin Victor  

77.  Pacenco Ion  

78.  Panaite Sveatoslav  

79.  Panico Alina  

80.  Popovici Dan  

81.  Priseanjiuc Ana  

82.  Procopii Valeria  

83.  Prodan Ecaterina  

84.  Rădiță Șahin  

85.  Rînja Mariana  
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86.  Rînja Marina  

87.  Rotari Iurie  

88.  Rotari Maria  

89.  Rusnac Rodion  

90.  Rusu Andrei  

91.  Rusu Mirela  

92.  Rusu Natalia  

93.  Sarî-Terzi Iurii  

94.  Scalețchii Ecaterina  

95.  Schin Igor  

96.  Secrieru Rita  

97.  Severin Cristina  

98.  Sîrbu Gheorghe  

99.  Șișcanu Carolina  

100.  Slănină Olga  

101.  Șmigun Carolina  

102.  Șmigun Elvira  

103.  Solomon Reveca  

104.  Solonaru Ala  

105.  Stamatov Victor  

106.  Stan Iuliana  

107.  Sticea Mihaela  

108.  Stoianov Veronica  

109.  Stoica Diana  

110.  Straton Irina  

111.  Tatar Daniela  

112.  Ursu Stela  

113.  Usatîi Maria  

114.  Usatîi Nadejda  

115.  Vîzdoagă Petru  

116.  Vizitiu Cristina  

117.  Vrabie Nicu  

118.  Zagaevschi Olga  

119.  Zota Valeria  

” 
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Președintele a anunțat prezența dlui Vasile Gafon la ședință. Membri prezenți: 8. 

 

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___2___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1235 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți la ședință. 

 

5. S-A AUDIAT: 

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

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

”Consiliul comunal Bahmut, raionul Călărași, prin decizia nr. 07/06 din 22 septembrie 

2017, a ridicat, în legătură cu absenţa fără motive întemeiate de la trei şedinţe consecutive ale 

consiliului, mandatul consilierului Lupan Svetlana aleasă pe lista Blocului electoral „Platforma 

Populară Europeană din Moldova - Iurie Leancă”. 
În baza documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul 

de consilier în Consiliul comunal Bahmut îi revine candidatului supleant Gorincioi Igor de pe lista 

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

hotărîrea Judecătoriei Călărași din 25 iunie 2015.  

În temeiul art. 18 alin. (2) şi art. 133 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 

noiembrie 1997 şi în conformitate cu pct. 18 lit. c) și pct. 29 din Regulamentul cu privire la 

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

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

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

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

candidatului supleant Gorincioi Igor de pe lista Blocului electoral „Platforma Populară Europeană 

din Moldova - Iurie Leancă”. 

3. Se preavizează consilierul Gorincioi Igor 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 ____7____, Contra ____0____, Abținere___1___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1236 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți la ședință. 

 

6. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Căbăiești, raionul Călărași”: 
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”Consiliul sătesc Căbăiești, raionul Călărași, prin decizia nr. 03/06 din 5 septembrie 2017, 

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

mandatul consilierului Chiriac Valentina aleasă pe lista Partidului Democrat din Moldova. 
În baza documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul 

de consilier în Consiliul sătesc Căbăiești îi revine candidatului supleant Sorici Ștefan de pe lista 

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

2015. 

Totodată, Comisia constată că decizia consiliului sătesc a fost adoptată la data de 5 

septembrie 2017, iar documentele necesare atribuirii mandatului de consilier candidatului supleant 

au parvenit la Comisie în data de 31 octombrie 2017, astfel rezultă că secretarul Consiliului sătesc 

Căbăiești 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) şi art. 133 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 

noiembrie 1997 şi în conformitate cu pct. 18 lit. c), 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 sătesc Căbăiești.  

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Căbăiești, raionul Călărași,  

candidatului supleant Sorici Ștefan de pe lista Partidului Democrat din Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Sorici Ștefan asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30 

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

4. Se atenţionează secretarul Consiliului sătesc Căbăiești, dna Bînzari Ludmila, 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 ____7____, Contra ____0____, Abținere___1___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1237 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți la ședință. 

 

7. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Chetriş, raionul Făleşti”: 

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

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

Chetriş, raionul Făleşti, precum și 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 Chetriş îi revine candidatului supleant Jornea Andrei de pe lista 

Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Făleşti din 

22 iunie 2015. 

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 133 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 
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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 legătură cu cererea de demisie, mandatul consilierului Tăbîrța Liudmila 

aleasă pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova în Consiliul comunal Chetriş. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Chetriş, raionul Făleşti, 

candidatului supleant Jornea Andrei de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova. 

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

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

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

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.” 

 

Președintele a 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 ____7____, Contra ____0____, Abținere___1___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1238 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți la ședință. 

 

8. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Iargara, raionul Leova”: 

”Consiliul orășenesc Iargara, raionul Leova, prin decizia nr. 6.10 din 29 septembrie 2017, 

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

mandatul consilierului Miron Vadim ales pe lista Partidului Politic Partidul Nostru. Astfel, a 

devenit vacant un mandat de consilier atribuit formaţiunii respective.  

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

de consilier în Consiliul orășenesc Iargara îi revine candidatului supleant Țuțuianu Sergiu de pe 

lista Partidului Politic Partidul Nostru, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Leova din 25 iunie 

2015.  

La atribuirea mandatului s-a ţinut cont de declaraţia candidatului supleant Crisciuc Sergiu 

de pe lista Partidului Politic Partidul Nostru, prin care acesta refuză atribuirea mandatului de 

consilier. 

În temeiul art. 18 alin. (2) şi art. 133 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 

noiembrie 1997 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 ș t e: 

1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Iargara. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul orășenesc Iargara, raionul Leova, 

candidatului supleant Țuțuianu Sergiu de pe lista Partidului Politic Partidul Nostru. 

3. Se preavizează consilierul Țuțuianu 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.” 

 

 

 

 



15 
 

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 ____7____, Contra ____0____, Abținere___1___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1239 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți la ședință. 

 

9. S-A AUDIAT: 

Raportorul Rodica Ciubotaru - a propus spre examinare proiectul de hotărîre ”Cu privire la 

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Peciște, raionul Rezina”: 

”Consiliul sătesc Peciște, raionul Rezina, prin decizia nr. 8/2 din 27 septembrie 2017, a 

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

mandatul consilierului Cazacu Igor 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 sătesc Peciște îi revine candidatului supleant Lisnic Vasile de pe lista 

Partidului Liberal, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Rezina din 29 iunie 2015.  

În temeiul art. 18 alin. (2) şi art. 133 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 

noiembrie 1997 şi în conformitate cu pct. 18 lit. c), 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 ș t e: 

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

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Peciște, raionul Rezina, candidatului 

supleant Lisnic Vasile de pe lista Partidului Liberal. 

3. Se preavizează consilierul Lisnic Vasile 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 ____7____, Contra ____0____, Abținere___1___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1240 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți la ședință. 

 

10. S-A AUDIAT: 

Raportorul Rodica Ciubotaru - a propus spre examinare proiectul de hotărîre ”Cu privire la 

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Parcani, raionul Şoldăneşti”: 

”Comisia Electorală Centrală a fost informată despre decesul consilierului Purici Vasile 
ales pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Parcani, raionul 

Şoldăneşti. Totodată, au fost transmise 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 sătesc Parcani îi revine candidatului supleant Chilimari Anastasia de pe 
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lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Şoldăneşti 

din 25 iunie 2015. 

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 lit. v), art. 133 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381-

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

2000 privind statutul alesului local, art. 24 alin. (3) din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 

privind administrația publică locală și în conformitate cu pct. 20 și pct. 29 din Regulamentul cu 

privire la procedura de ridicare și validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea 

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

h o t ă r ă ș t e:  
1. Se declară vacant un mandat de consilier în Consiliul sătesc Parcani. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Parcani, raionul Şoldăneşti, 

candidatului supleant Chilimari Anastasia de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Chilimari Anastasia 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 ____7____, Contra ____0____, Abținere___1___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1241 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți la ședință. 

 

10. S-A AUDIAT: 

Raportorul Rodica Ciubotaru - a propus spre examinare proiectul de hotărîre ”Cu privire la 

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Chirsova, UTA Găgăuzia”: 

”Comisia Electorală Centrală a fost informată despre decesul consilierului independent 

Cristioglo Piotr ales în Consiliul sătesc Chirsova, UTA Găgăuzia, și totodată a primit documentele 

necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant. 

Întrucît a devenit vacant mandatul de consilier deținut de un consilier independent, s-a 

restabilit șirul descrescător, potrivit căruia cea mai mare valoare numerică îi revine candidatului 

supleant independent Sircheli Ivan, confirmat prin hotărîrea Judecătoriei Comrat din 23 iunie 2015. 

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. v), art. 133 alin. (10), art. (12) din Codul 

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

XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 20, pct. 27 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 declară vacant un mandat de consilier în Consiliul sătesc Chirsova. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Chirsova, UTA Găgăuzia, 

candidatului supleant independent Sircheli Ivan. 

3. Se preavizează consilierul Sircheli Ivan 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 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 ____7____, Contra ____0____, Abținere___1___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1242 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți la ședință. 

 

 

Președintele a declarat ședința închisă. 

 

 

Președintele ședinței                                                                                                 Alina RUSSU 

 

 

Secretarul ședinței                                                                                       Veaceslav AGRIGOROAE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex.: Cristea Marcel 
Tel.: 022-232-258 


