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PROCES-VERBAL nr. 102 

al ședinței ordinare 

din 12.03.2018, ora 15:00 

 

Statut ședință: deliberativă 

Președinte al ședinței: dna Russu Alina 

Secretar al ședinței: dl Agrigoroae Veaceslav 

 

Președintele a constatat prezența, la începutul ședinței, a celor 9 membri ai Comisiei Electorale 

Centrale, 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 atras atenția că ședința de astăzi este una ordinară, care ar fi trebuit să se desfășoare 

în ziua de 13 martie 2018, însă, deoarece termenele prevăzute de Codul electoral privind 

examinarea cererii grupului de inițiativă expiră, ședința a fost stabilită pentru 12 martie 2018. 

Totodată, a informat membrii Comisiei Electorale Centrale că la ședință participă: 

Reprezentanții grupului de inițiativă: 

- Lutenco Andrei, 

- Arpentii Nicolai, 

- Polca Ludmila, 

- Gligor Ștefan, 

- Uțica Stella, 

- Pașa Valeriu,  

- Ursachi Constantin,  

- Popovici Olesea, 

- Maevschi Maria,  

Reprezentanții partidelor politice: 

- Cașu Ilian,  

- Șerbițchi Ruslan,  

- Golban A. 

- Tocari Valentina. 

Reprezentanții Promo-Lex. 

 

Președintele a anunțat ordinea de zi ce conține 23 de puncte și a oferit cuvîntul pentru a fi puse 

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

 

S. Gurduza – a spus că are cîteva întrebări de precizare și două proiecte de hotărîri care le va 

propune pentru suplinirea ordinii de zi. Primul proiect presupune introducerea unor prevederi noi 

în Regulamentul de activitate al Comisiei Electorale Centrale ce ar simplifica transparența 

activității acesteia. Astfel propune ca în textul hotărîrilor Comisiei Electorale Centrale să fie 

introduse mențiuni despre rezultatele votării, precum și numele membrilor și modul cum au votat. 

A rugat susținerea includerii acestui proiect de hotărîre în proiectul ordinii de zi. 
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Președintele a supus votului includerea în proiectul ordinii de zi a unei chestiuni noi care vizează 

modificarea Regulamentului de activitate a Comisiei Electorale Centrale prin includerea în textul 

hotărîrilor aprobate de Comisie a numelor membrilor care au participat la votarea proiectului de 

hortărîre și modului în care aceștia au votat. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____3____, Contra ____2____, Abținere___4___. 

 

Propunerea nu a întrunit numărul necesar de voturi. 

 

S. Gurduza – s-a referit la faptul că la data de 12 ianuarie 2018, majoritatea membrilor Comisiei au 

respins înregistrarea grupului de inițiativă și a atras atenția că în debutul acelei ședințe a anticipat 

care va fi rezultatul examinării acelui subiect. Ulterior, s-a referit la chestiunea nr. 5 din proiectul 

ordinii de zi privind cererea de înregistrare a grupului de inițiativă și a întrebat-o pe dna Russu dacă 

se poate să anticipeze că cererea grupului de inițiativă pentru desfășurarea referendumului republican 

legislativ va fi sau nu respinsă. 

A. Russu –  comportamentul membrilor Comisiei Electorale Centrale este reglementat de Codul 

electoral și Regulamentul cu privire la activitatea Comisie, iar membrii Comisiei au drepturi și 

obligațiuni, de aceea fiecare decide cum se comportă în cadrul ședințelor Comisiei Electorale 

Centrale.  

S. Gurduza – a propus ca după subiectul nr. 4 din proiectul ordinii de zi să fie introdus un subiect 

suplimentar, cu privire la înregistrarea grupului de inițiativă pentru desfășurarea referendumului 

republican legislativ, solicitînd ca mai întîi Comisia să examineze proiectul propus de dlui, iar 

ulterior proiectul cu privire la cererea de înregistrare a grupului de inițiativă pentru desfășurarea 

referendumului republican legislativ propus de dna Russu. A rugat susținerea includerii acestui 

proiect de hotărîre în proiectul ordinii de zi. 

A. Russu – a afirmat că va supune votului propunerea dlui Gurduza, însă a amintit că dacă un proiect 

de hotărîre propus de un raportor nu întrunește numărul necesar de voturi, atunci se desemnează un 

alt raportor care vine cu un proiect de hotărîre alternativ ce se examinează în cadrul altei ședințe. 

A. Volentir – a concretizat de ce se supune votului includerea în proiectul ordinii de zi a unui subiect 

cu privirea la înregistrarea grupului de inițiativă pentru desfășurarea referendumului republican 

legislativ în timp ce subiectul nr. 5 se referă la cererea de înregistrare a grupului de inițiativă pentru 

desfășurarea referendumului republican legislativ. 

A. Russu – a răspuns că ținînd cont de declarațiile dlui Gurduza și de proiectul de hotărîre prezentat 

membrilor Comisiei, dlui are o altă viziune asupra acestei chestiuni, și respectiv va supune votului 

introducerea proiectului de hotărîre elaborat de dlui în proiectul ordinii de zi. 

S. Gurduza – a afirmat că dna Russu i-a prezentat proiectul de hotărîre astăzi, la ora 11.45, pe cînd 

dlui, între orele 10.00 și 11.00, i-a trimis dnei Russu un proiect de hotărîre în acest sens, astfel 

proiectul dnei Russu este unul alternativ și nu al său.  

A. Russu – a răspuns că proiectul înaintat în atenția membrilor Comisie Electorale Centrale conține 

descrierea factologică și narativă a desfășurării ședinței constituante, iar toate concluziile și partea de 

dispoziție vor fi aduse la cunoștință publică. 

 

Președintele a supus votului includerea în proiectul ordinii de zi a unui subiect nou, propus de dl 

Gurduza, cu privire la înregistrarea grupului de inițiativă pentru desfășurarea referendumului 

republican legislativ, care va anticipa proiectul deja existent cu privire la cererea de înregistrare a 

grupului de inițiativă pentru desfășurarea referendumului republican legislativ în ordinea examinării. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____3____, Contra ____2____, Abținere___3___. 

 

Dl Volentir Andrei nu a participat la procedura de vot. 
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Propunerea nu a întrunit numărul necesar de voturi. 

 

V. Șarban – a întrebat-o pe dna președintă ce caracter are ședința de astăzi, dacă este una ordinară, 

extraordinară, specială sau excepțională, precizînd că Regulamentul privind activitatea Comisiei 

Electorale Centrale stipulează că ședințele ordinare au loc în ziua de marți, pe cînd astăzi este zi de 

luni.  

A. Russu – a răspuns că ședințele Comisiei Electorale Centrale în afara perioadelor electorale se 

convoacă o dată la două săptămîni, de regulă în ziua de marți, conform regulamentului, însă trebuie 

respectate și prevederile Codului electoral, care stabilesc termene de examinare a cererilor depuse de 

grupurile de inițiativă. Totodată, a atras atenția că termenul de examinare a cererii grupului de 

inițiativă a expirat sîmbătă, 10 martie 2018, or potrivit normelor legale dacă termenul expiră într-o zi 

de odihnă, examinarea se transferă pentru prima zi de lucru, astfel astăzi a fost convocată ședința 

ordinară a Comisiei, care în mod normal ar fi trebuit să se desfășoare mîine, 13 martie 2018. 

Suplimentar, a adăugat că nu vede nicio încălcare a normelor legale.  

V. Șarban – s-a referit la afirmația dnei Russu precum că chestiunea trebuia examinată la data de 10 

martie 2018 și a întrebat de ce nu s-a examinat la data de 06 martie 2018, or în acest sens a fost o 

solicitare în scris a doi membri ai Comisiei Electorale Centrale iar dlui nu a semnat-o doar din motivul 

că a avut promisiunea dnei președintă că va convoca ședința la data de 06 martie curent.  

A. Russu – este în dezacord cu cele enunțate de dl Șarban și din acest motiv nu va comenta intervenția 

dlui. Totodată a anunțat că potrivit reglementărilor legale membrii au dreptul să solicite convocarea 

ședinței, or careva cerere nu a fost depusă și nu a fost înregistrată. A adăugat că  dnei careva 

promisiuni la subiectul respectiv nu a dat.  

S. Gurduza – a rugat-o pe dna președintă să dea indicații urgente funcționarilor din cadrul 

Aparatului Comisiei să prezinte materialele aferente proiectelor de hotărîri, or dlui are doar 

materialele proiectului de hotărîre privind cererea de înregistrare a grupului de inițiativă pentru 

desfășurarea referendumului republican legislativ.  

(Direcția analiză și documentare a prezentat suplimentar dlui S. Gurduza materialele solicitate) 

 

Președintele a constatat lipsa altor întrebări și propuneri la proiectul ordinii de zi și l-a supus 

votului. 

 

ORDINEA DE ZI 

 

1. Cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi pentru funcția de primar general al municipiului 

Chișinău 

Raportor: Alina Russu 

2.  Cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi ale primarului municipiului Bălți 

Raportor: Alina Russu 

3.  Cu privire la aprobarea Devizului de cheltuieli pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale 

noi pentru funcția de primar general al municipiului Chișinău și ale primarului municipiului Bălți 

din data de 20 mai 2018 

Raportor: Alina Russu 

4.  Cu privire la aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor de organizare și 

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

Raportor: Rodica Ciubotaru 

5.  Cu privire la cererea de înregistrare a grupului de iniţiativă pentru desfăşurarea referendumului 

republican legislativ 

Raportor: Alina Russu 

6.  Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul municipal Chișinău 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 
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7.  Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Sîngera, municipiul 

Chișinău 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

8.  Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Mereni, raionul Anenii Noi 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

9.  Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Briceni, raionul Briceni  

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

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

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

11. Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Colibași, raionul Cahul  

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

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

Căușeni 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

13. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Gradiște, raionul 

Cimișlia 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

14. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Drăsliceni, raionul 

Criuleni 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

15. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Zăicana, raionul Criuleni 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

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

Dubăsari 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

17. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Holercani, raionul 

Dubăsari 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

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

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

19. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cunicea, raionul Florești 

Raportor: Rodica Ciubotaru 

20. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Puhoi, raionul Ialoveni  

Raportor: Rodica Ciubotaru 

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

Raportor: Rodica Ciubotaru 

22. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Pîrlița, raionul Soroca 

Raportor: Rodica Ciubotaru 

23. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Dezghingea, UTA 

Găgăuzia 

Raportor: Rodica Ciubotaru 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___1___. 

 

Ordinea de zi ce conține 23 de puncte a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei 

prezenți la ședință 

 

1. S-A AUDIAT: 

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

datei alegerilor locale noi pentru funcția de primar general al municipiului Chişinău”: 
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”La data de 19 februarie 2018, secretarul Consiliului municipal Chişinău a informat 

Comisia despre demisia primarului general, domnul Dorin Chirtoacă. 

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 26 alin. (1) lit. o) şi art. 150 alin. (1) lit. b), alin. (3), alin. 

(4) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, art. 28 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 

436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, art. 5 alin. (4) lit. e) din 

Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu 

hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 706 din 13 septembrie 2011 ,,Cu privire la desfăşurarea 

alegerilor locale noi”, cu modificările ulterioare, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 

1. Se ia act de vacanța mandatului de primar general al municipiului Chişinău. 

2. Se stabileşte pentru data de 20 mai 2018 desfășurarea alegerilor locale noi pentru funcția 

de primar general al municipiului Chişinău. 

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

 

ÎNTREBĂRI: 

S. Gurduza – a rugat să i se dea originalele de pe actele ce se referă la proiectul de hotărîre ca să 

se documenteze și a afirmat că dacă în cererea dlui primar suspendat, Dorin Chirtoacă, este indicat 

că renunță la funcție, atunci va propune ca în textul titlului proiectului de hotărîre sintagma ”despre 

demisia primarului general” să fie substituită cu sintagma ”despre renunțarea la funcție a 

primarului general”, întrucît Dorin Chirtoacă nu a demisionat, ci a renunțat la funcție.  

A. Russu – a răspuns că în cererea depusă către administrația publică locală, dl primar general, dl 

Dorin Chirtoacă renunță la funcția de primar, însă, ținînd cont de prevederile anunțate de dnei în 

contextul prezentării proiectului de hotărîre este reglementată demisia primarului și din acest motiv 

s-a utilizat în proiectul de hotărîre terminologia juridică corespunzătoare cerințelor legislației în 

vigoare. La îndemnat pe dl Gurduza să propună modificarea proiectului de hotărîre dacă consideră 

necesar.  

V. Șarban – a întrebat-o pe dna Russu ce greutăți s-au întîlnit pe parcurs din momentul primirii 

cererii și pînă astăzi privind elaborarea acestui proiect de hotărîre a Comisiei Electorale Centrale, 

de ce nu s-a prezentat acest proiect la data de 27 februarie 2018 și care a fost necesitate emiterii 

unui comunicat de presă din numele Comisiei Electorale Centrale, fără a fi convenit cel puțin cu 

un membru al Comisiei. A afirmat că dlui nu a fost întrebat și nu i s-a solicitat opinia sa privind 

acest comunicat, care indică că în examinarea subiectului legat de alegerile locale din Chișinău și 

Bălți au existat careva probleme. A întrebat de ce s-a emis acel comunicat și ce impedimente au 

existat la elaborarea acestui proiect de hotărîre care este unul foarte simplu. 

A. Russu – a reiterat poziția anunțată anterior, și anume că dlui a avut posibilitatea să suplinească 

proiectul ordinii de zi a ultimei ședințe a Comisiei Electorale Centrale din data de 27 februarie 

2018 și să propună examinarea acestui subiect în cadrul acelei ședințe. A afirmat că atunci s-a 

discutat și s-a stabilit că proiectul respectiv va fi examinat în paralel cu proiectul de hotărîre privind 

aprobarea devizului de cheltuieli, deoarece cînd s-a aprobat bugetul Comisiei, în el se regăsea doar 

devizul de cheltuieli pentru desfășurarea alegerilor locale noi ce urmau să aibă loc în cinci localități 

și devizul de cheltuieli pentru desfășurarea alegerilor parlamentare ordinare. Ținînd cont de faptul 

că era necesară elaborarea devizului de cheltuieli, a considerat judicios examinarea acestor 

subiecte în aceeași ședință. Suplimentar, a atras atenția că respectivul comunicat de presă se referă 

la informarea societății privind reglementările legale și motivul neexaminării subiectului privind 

data stabilirii alegerilor locale noi pînă la acel moment. Din momentul în care Comisia Electorală 

Centrală este informată despre demisia și vacanța unui mandat de primar, CEC, regulamentar, are 

la dispoziție 30 de zile pentru examinarea și adoptarea deciziei respective. 

Președintele a oferit cuvîntul pentru propuneri la proiectul de hotărîre. 
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PROPUNERI: 

S. Gurduza – a afirmat că din cererea dlui Chirtoacă rezultă că dlui renunță la această funcție, pe 

cînd Comisia o consideră drept demisiei. Prin urmare, dlui este de părerea că în  proiectul de 

hotărîre trebuie să se indice anume formula respectivă, conform cererii depuse. A propus 

modificarea textului proiectului de hotărîre astfel ca sintagma ”despre demisia primarului general” 

să fie substituită cu sintagma ”despre renunțarea la funcție a primarului general”.  

 

Președintele a supus votului propunerea dlui Gurduza privind modificarea părții descriptive a 

proiectului de hotărîre, astfel încît acesta să aibă următorul conținut: ”La data de 19 februarie 2018, 

secretarul Consiliului municipal Chişinău a informat Comisia despre renunțarea la funcția de  

primar general al municipiului Chișinău de către domnul Dorin Chirtoacă” 

 

Președintele a constatat lipsa de la ședință a dlui Agrigoroae Veaceslav (Membri prezenți – 8) 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

 

Pentru ____3____, Contra ____3____, Abținere___2___. 

 

Propunerea nu a întrunit numărul necesar de voturi. 

 

Președintele a oferit cuvînt la rubrica „Dezbateri”.  

 

DEZBATERI: 

V. Șarban – a afirmat că va vota acest proiect de hotărîre sub aspect strict legal, deoarece 

procedura respectivă este reglementată de lege și nu are niciun temei legal de a nu vota acest 

proiect. Totodată, a amintit că la una din ședințele anterioare s-a convenit că orice comunicat de 

presă din numele Comisie Electorale Centrale trebuie să fie coordonat cu membrii acesteia. A spus 

că dacă s-a dorit emiterea unui comunicat de presă din numele președintelui Comisie sau a 

conducerii acesteia nu era o problemă, dar dacă comunicatul este din numele Comisiei trebuia să 

fie coordonat și cu dlui pentru a fi întrebat dacă este sau nu de acord cu o astfel de abordare. A 

afirmat că nu este o problemă dacă proiectul va fi adoptat cu o anumită majoritate, or acesta este 

un principiu al democrației. A adăugat că examinarea proiectului respectiv nu era necesară în 

aceeași zi cu proiectul privind aprobarea devizului de cheltuieli, or la aprobarea proiectului de 

hotărîre privind devizul de cheltuieli pentru desfășurarea referendumului a fost aprobat după o 

săptămînă  de la aprobarea datei desfășurării referendumului. A concluzionat că examinarea 

acestor două proiecte de hotărîri nicidecum nu era necesară la aceeași ședință. 

S. Gurduza – a afirmat că într-o ședință internă a Comisiei Electorale Centrale cîțiva membri, 

inclusiv dlui, au afirmat că ar fi bine de elaborat devizul de cheltuieli în cîteva zile și aprobarea 

ambelor proiecte de hotîrări, cel privind stabilirea datei alegerilor și cel privind aprobarea devizului 

de cheltuieli, în aceeași ședință, iar ulterior a fost emis acel comunicat de presă, despre care dlui 

la fel nu a știut nimic și a aflat despre el din presă. A adăugat că vineri, 02 martie 2018, cîțiva 

membri ai Comisiei au susținut ideea de a convoca o ședință extraordinară a Comisiei în lipsa 

conducerii acesteia, solicitarea a fost semnată de doi membri ai Comisiei iar dl Șarban avînd o 

promisiune a dnei Russu precum că ședința se va desfășura la data de 06 martie 20108, a refuzat 

să o semneze. A afirmat că Comisia stabilește data alegerilor astăzi, în data de 12 martie 2018 iar 

pînă la 21 martie 2018, cînd începe perioada electorală, Parlamentul trebuie să găsească 

23 milioane lei. A întrebat retoric dacă cineva crede că Parlamentul va face modificări în Legea 

bugetului de stat și va găsi 23 milioane lei într-o săptămînă. Totodată, a afirmat că va susține acest 

proiect de hotărîre, dar are impresia că unele procese se obstrucționează și se tergiversează în 
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cadrul Comisiei Electorale Centrale, conform informațiilor care apar în presă: briefinguri sau 

informații eronate. 

 

Președintele a constatat prezența la ședință a dlui Agrigoroae Veaceslav (Membri prezenți – 9) 

 

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

votului proiectul în redacția raportorului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

 

Pentru ____9____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1446 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei. 

 

2. S-A AUDIAT: 

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

datei alegerilor locale noi pentru funcția de primar al municipiului Bălți”: 

”Prin decizia nr. 4/3 din 15 februarie 2018, Consiliul municipal Bălți a luat act de demisia 

primarului, domnul Renato Usatîi. 

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 26 alin. (1) lit. o) şi art. 150 alin. (1) lit. b), alin. (3), alin. 

(4) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, art. 28 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 

436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, art. 5 alin. (4) lit. e) din 

Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu 

hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 706 din 13 septembrie 2011 „Cu privire la desfăşurarea 

alegerilor locale noi”, cu modificările ulterioare, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e: 

1. Se ia act de vacanța mandatului de primar al municipiului Bălți. 

2. Se stabilește pentru data de 20 mai 2018 desfășurarea alegerilor locale noi pentru funcția 

de primar al municipiului Bălți.  

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 ____9____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1447 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei. 

 

A. Russu – a atras atenția că, Comisia a stabilit desfășurarea alegerilor locale noi deja în șapte 

localități pînă la acel moment iar după crearea Consiliilor electorale de circumscripție conforma 

Codului electoral candidații electorale vor fi înregistrați își vor putea desfășura campania electorală 

prin întîlniri cu alegătorii și agitație electorală.  
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3. S-A AUDIAT: 

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

devizului de cheltuieli pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale noi pentru funcția de 

primar general al municipiului Chișinău și de primar al municipiului Bălți din 20 mai 2018”: 

”Prin hotarîrile Comisiei Electorale Centrale nr. 1446 și nr. 1447 din 12 martie 2018, a fost 

stabilită data de 20 mai 2018 pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale noi pentru funcţia 

de primar general al municipiului Chişinău și de primar al municipiului Bălţi. 

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 27 alin.(2) și art. 38 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 

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

1.  Se aprobă devizul de cheltuieli al Comisiei Electorale Centrale pentru organizarea și 

desfășurarea alegerilor locale noi pentru funcţia de primar general al municipiului Chişinău și de 

primar al municipiului Bălţi în sumă de 22 516,63 mii lei, conform anexelor nr.1 și nr. 2.  

2.  În vederea asigurării mijloacelor financiare necesare organizării și desfășurării 

alegerilor locale noi pentru funcţia de primar general al municipiului Chişinău și de primar al 

municipiului Bălţi, prezenta hotărîre se înaintează Parlamentului și Guvernului Republicii 

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. 

 

Anexa nr. 1  

la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale 

nr. _____ din 12 martie 2018 

DEVIZUL DE CHELTUIELI 

pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale noi pentru funcţia de 

primar general al municipiului Chişinău și de primar al municipiului Bălţi 
din 20 mai 2018 

Activitatea 00063 Alegeri locale 

1. Cheltuieli destinate organizării şi desfăşurării alegerilor locale noi pentru funcţia de primar general al 

municipiului Chişinău și de primar al municipiului Bălţi efectuate de către Comisia Electorală Centrală 

Cod 211000 Remunerarea muncii  2058,81 mii lei 

cod 211110 

Spor la salariul mediu în perioada electorală, salariul pentru orele 

extraprogram și zilele de odihnă lucrate 2058,81 mii lei 

Cod 212100 Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii 473,53 mii lei 

Cod 212200 Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală 92,65 mii lei 

Cod 281000 Capitolul alte cheltuieli curente 565,49 mii lei 

cod 281900 

Alte cheltuieli curente, remunerarea membrilor CEC ore 

extraprogram și zile de odihnă lucrate, inclusiv contribuţii de 

asigurări sociale de stat obligatorii 23% și prime de asigurare 

obligatorie de asistenţă medicală 4,5% 521,88 mii lei 

cod 281600 

Alte cheltuieli în bază de contracte cu persoane fizice, inclusiv 

contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii 23% și prime de 

asigurare obligatorie de asistenţă medicală 4,5% 43,61 mii lei 

Cod 220000 Bunuri și servicii total  596,20 mii lei 

cod 222210 

Servicii informaționale (asigurare acces la internet pentru BESV, 

servicii securizare transport date, infrastructura de rezervă, hosting 

dedicat cec.md, votează.md, mentenanța sistemului de 

contabilitate) 586,20 mii lei 

cod 222220 Servicii de telecomunicații (asigurarea centrului de apel) 10,00 mii lei 

Cod 330000 Stocuri de materiale circulante  990,40 mii lei 
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cod 336110 

Procurarea rechizitelor de birou (plicuri pentru scrisori, plicuri A4 

cu burduf, plicuri cu fereastră pentru distribuirea parolelor) 22,85 mii lei 

cod 339110 

Procurarea altor materiale, invitații la votare, buletine de vot, 

legitimații, certificate pentru drept de vot, liste electorale (de bază, 

suplimentare, pentru votarea la locul aflării), procese-verbale 

pentru BESV, rapoarte BESV, bristoluri, acte de predare-

recepționare, etichete de securizare, postere 
967,55 mii lei 

Cod 310000 Mijloace fixe  219,00 mii lei 

cod 314000 Echipament de rețea - switch 200,00 mii lei 

cod 318000 Alte mijloace fixe, ștampile de securizare pentru BESV 19,00 mii lei 

Total cheltuieli efectuate de CEC 4996,08 mii lei 

2. Cheltuieli pentru activitatea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale municipale Chișinău 

Cod 220000 Bunuri și servicii  10,50 mii lei 

cod 222210 

Servicii informaționale , asigurare acces la internet pentru aparatul 

CECE Chișinău 7,20 mii lei 

cod 222220 Servicii de telecomunicații, convorbiri telefonice CECE Chișinău 3,30 mii lei 

Cod 280000 Alte cheltuieli  614,76 mii lei 

cod 281600 

Alte cheltuieli în bază de contracte cu persoane fizice (recompensa 

pentru funcționarii electorali și aparatul din cadrul CECE Chișinău, 

inclusiv contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii 23% și 

prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală 4,5%) 614,76 mii lei 

Cod 330000 Stocuri de materiale circulante  44,34 mii lei 

cod 331110 Combustibil  33,30 mii lei 

cod 336110 Procurarea rechizitelor de birou  9,60 mii lei 

cod 339110 Procurarea altor materiale, apă, ceai, cafea 1,44 mii lei 

Total pentru Consiliul electoral al circumscripției electorale municipale 

Chișinău 669,60 mii lei 

3. Cheltuieli pentru activitatea birourilor electorale ale secțiilor de votare CECE Chișinău  

Cod 220000 Bunuri și servicii  0,30 mii lei 

cod 222220 Servicii de telecomunicații, convorbiri telefonice BESV  0,30 mii lei 

Cod 280000 Alte cheltuieli  20,34 mii lei 

cod 281600 

Alte cheltuieli în bază de contracte cu persoane fizice (recompensa 

pentru funcționarii electorali, operatorii și șoferii din cadrul BESV, 

inclusiv contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii 23% și 

prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală 4,5%) 20,34 mii lei 

Cod 330000 Stocuri de materiale circulante  1,53 mii lei 

cod 331110 Combustibil 0,56 mii lei 

cod 336110 Procurarea rechizitelor de birou  0,55 mii lei 

cod 339110 Procurarea altor materiale, apă, ceai, cafea 0,42 mii lei 

Total pentru un birou electoral al secției de votare Chișinău 22,17 mii lei 

Total pentru 311 birouri electorale ale secțiilor de votare Chișinău 6894,87 mii lei 

Total cheltuieli pentru CECE Chișinău la alegerile locale noi 

pentru funcţia de primar general al municipiului Chişinău  7564,47 mii lei 
4. Cheltuieli pentru activitatea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale municipale Chișinău, 

turul II 

Cod 280000 Alte cheltuieli  192,27 mii lei 
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cod 281600 

Alte cheltuieli în bază de contracte cu persoane fizice (recompensa 

pentru funcționarii electorali și aparatul din cadrul CECE Chișinău, 

inclusiv contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii 23% și 

prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală 4,5%) 192,27 mii lei 

Cod 330000 Stocuri de materiale circulante  1,44 mii lei 

cod 339110 Procurarea altor materiale, apă, ceai cafea 1,44 mii lei 

Total pentru  Consiliul electoral al circumscripției electorale municipale 

Chișinău, turul II 193,71 mii lei 

5. Cheltuieli pentru activitatea birourilor electorale ale secțiilor de votare CECE Chișinău, turul II 

Cod 220000 Bunuri și servicii  0,10 mii lei 

cod 222220 Servicii de telecomunicații, convorbiri telefonice BESV  0,10 mii lei 

Cod 280000 Alte cheltuieli  17,87 mii lei 

cod 281600 

Alte cheltuieli în bază de contracte cu persoane fizice (recompensa 

pentru funcționarii electorali, operatorii și șoferii din cadrul BESV, 

inclusiv contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii 23% și 

prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală 4,5%) 17,87 mii lei 

Cod 330000 Stocuri de materiale circulante  0,98 mii lei 

cod 331110 Combustibil 0,56 mii lei 

cod 339110 Procurarea altor materiale, apă, ceai cafea 0,42 mii lei 

Total pentru un birou electoral al secției de votare Chișinău, turul II 18,95 mii lei 

Total pentru 311 de Birouri electorale ale secțiilor de votare Chișinău Turul II 5893,45 mii lei 

Total cheltuieli pentru CECE Chișinău la turul II de scrutin al 

alegerilor locale noi pentru funcţia de primar general  

al municipiului Chişinău  6087,16 mii lei 

5. Cheltuieli pentru activitatea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale municipale Bălți  

Cod 220000 Bunuri și servicii  5,10 mii lei 

cod 222210 

Servicii informaționale, asigurare acces la internet pentru aparatul 

CECE Bălți 1,80 mii lei 

cod 222220 Servicii de telecomunicații, convorbiri telefonice CECE Bălți 3,30 mii lei 

Cod 280000 Alte cheltuieli  198,96 mii lei 

cod 281600 

Alte cheltuieli în bază de contracte cu persoane fizice (recompensa 

pentru funcționarii electorali și aparatul din cadrul CECE Bălți, 

inclusiv contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii 23% și 

prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală 4,5%) 198,96 mii lei 

Cod 330000 Stocuri de materiale circulante  22,20 mii lei 

cod 331110 Combustibil  16,65 mii lei 

cod 336110 Procurarea rechizitelor de birou  4,89 mii lei 

cod 339110 Procurarea altor materiale, apă, ceai, cafea 0,66 mii lei 

Total pentru Consiliul electoral al circumscripției electorale municipale Bălți 226,26 mii lei 

6. Cheltuieli pentru activitatea birourilor electorale ale secțiilor de votare CECE Bălți 

Cod 220000 Bunuri și servicii  0,30 mii lei 

cod 222220 Servicii de telecomunicații, convorbiri telefonice BESV  0,30 mii lei 

Cod 280000 Alte cheltuieli  20,34 mii lei 
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cod 281600 

Alte cheltuieli în bază de contracte cu persoane fizice (recompensa 

pentru funcționarii electorali, operatorii și șoferii din cadrul BESV, 

inclusiv contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii 23% și 

prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală 4,5%) 20,34 mii lei 

Cod 330000 Stocuri de materiale circulante  1,53 mii lei 

cod 331110 Combustibil 0,56 mii lei 

cod 336110 Procurarea rechizitelor de birou  0,55 mii lei 

cod 339110 Procurarea altor materiale, apă, ceai cafea 0,42 mii lei 

Total pentru un birou electoral al secției de votare Bălți 22,17 mii lei 

Total pentru 59 birouri electorale ale secțiilor de votare Bălți 1308,03 mii lei 

Total cheltuieli pentru CECE Bălți la alegerile locale noi pentru 

funcţia de primar al municipiului Bălți 1534,29 mii lei 

7. Cheltuieli pentru activitatea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale municipale Bălți, turul II 

Cod 280000 Alte cheltuieli  67,52 mii lei 

cod 281600 

Alte cheltuieli în bază de contracte cu persoane fizice (recompensa 

pentru funcționarii electorali și aparatul din cadrul CECE Bălți, 

inclusiv contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii 23% și 

prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală 4,5%)  67,52 mii lei 

Cod 330000 Stocuri de materiale circulante  0,66 mii lei 

cod 339110 Procurarea altor materiale, apă, ceai cafea 0,66 mii lei 

Total pentru  consiliul electoral ale circumscripției electorale municipale Bălți 

turul II 68,18 mii lei 

8. Cheltuieli pentru activitatea birourilor electorale ale secțiilor de votare CECE Bălți, turul II 

Cod 220000 Bunuri și servicii  0,10 mii lei 

cod 222220 Servicii de telecomunicații, convorbiri telefonice BESV  0,10 mii lei 

Cod 280000 Alte cheltuieli  17,87 mii lei 

cod 281600 

Alte cheltuieli în bază de contracte cu persoane fizice (recompensa 

pentru funcționarii electorali, operatorii și șoferii din cadrul BESV, 

inclusiv contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii 23% și 

prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală 4,5%) 17,87 mii lei 

Cod 330000 Stocuri de materiale circulante  0,98 mii lei 

cod 331110 Combustibil 0,56 mii lei 

cod 339110 Procurarea altor materiale , apă, ceai, cafea 0,42 mii lei 

Total pentru un birou electoral al secțiilor de votare Bălți turul II 18,95 mii lei 

Total pentru 59 birouri electorale ale secțiilor de votare Bălți turul II 1118,05 mii lei 

Total cheltuieli pentru CECE Bălți la turul II de scrutin al 

alegerilor locale noi pentru funcţia de primar al municipiului Bălți 1186,23 mii lei 

TOTAL CHELTUIELI  21368,23 mii lei 
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Anexa nr. 2  

la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale 

nr. _____ din 12 martie 2018 

 

DEVIZUL DE CHELTUIELI 
al Centrului de Instruire Continuă în Domeniul Electoral 

pe lîngă Comisia Electorală Centrală 
pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale noi pentru funcţia de primar general al 

municipiului Chişinău și de primar al municipiului Bălţi 

 
Activitatea 00063 Alegeri locale 

Cod 211000 Remunerarea muncii  60,10 mii lei 

Cod 211120 

Salariul pentru orele extraprogram și zilele de 

odihnă lucrate 
60,10 mii lei 

Cod 212100 

Contribuţii de asigurări sociale de stat 

obligatorii 
13,90 mii lei 

Cod 212210 

Prime de asigurare obligatorie de asistenţă 

medicală  
2,70 mii lei 

Cod 220000 Bunuri și servicii total  975,50 mii lei 

Cod 222210 

Servicii informaţionale (linia telefonică de 

informare a alegătorilor) 
600,00 mii lei 

Cod 222400 Servicii de transport 6,30 mii lei 

Cod 222990 

Servicii neatribuite altor aliniate, achitarea 

recompensei formatorilor în vederea instruirii 

funcţionarilor electorali, inclusiv 23% - 

contribuţii de asigurări sociale obligatorii 

achitate de angajator şi 4,5 % - prime de 

asigurare obligatorie de asistenţă medicală 

achitate de angajator) 

369,20 mii lei 

Cod 330000 Stocuri de materiale circulante  96,20 mii lei 

Cod 331110 

Procurarea combustibilului, carburanților și a 

lubrifianților 
2,60 mii lei 

Cod 336110 Procurarea rechizitelor de birou 5,80 mii lei 

Cod 339110 

Procurarea altor bunuri (materiale pentru 

instruire: broşuri pentru instruirea membrilor 

CECE, broşuri pentru instruirea membrilor 

BESV, certificate de participare) 

87,80 mii lei 

Total cheltuieli 1148,40 mii lei 

” 

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

 

ÎNTREBĂRI: 

V. Șarban – a întrebat-o pe dna Russu ce dificultăți a întîmpinat la elaborarea acestui proiect de 

hotărîre, avînd în vedere că la 26 septembrie, Comisia a aprobat un deviz similar iar numărul 

secțiilor de votare din municipiile Chișinău și Bălți nu s-a schimbat considerabil și de alte calcule 

suplimentare nu crede că era nevoie. A întrebat repetat ce dificultăți au apărut la elaborarea acestui 

proiect și de ce acesta a fost prezentat așa de tîrziu. 

A. Russu – a răspuns că nu știe de ce dl Șarban califică că sunt sau nu dificultăți în procesul de 

elaborare a documentelor. A spus că elaborarea proiectelor s-a desfășurat în procedură normală de 

activitate iar la identificarea devizului de cheltuieli care vizează mijloacele financiare atenția este 

una sporită. A adăugat că diferența dintre devizele de cheltuieli constă în faptul că devizul de 
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cheltuieli pentru organizarea referendumului se referă doar la o singură zi de scrutin, celălalt însă 

ia în calcul și turul II, or ținînd cont de toată informația destul de complexă la acest subiect a fost 

nevoie de timpul respectiv pentru elaborarea proiectului acestui document. 

S. Gurduza – a constatat că, conform cererii unui ex primar, acesta scrie că renunță la funcția de 

primar și nu că ar demisiona, așa cum a făcut altul. La fel a atras atenția că suma devizului de 

cheltuieli pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale noi pentru funcția de primar general 

al municipiului Chișinău și de primar al municipiului Bălți este cuprinsă între 22 și 23 milioane 

lei, Comisia Electorală Centrală neavînd  la dispoziție această sumă iar dlui nu este sigur că 

Parlamentul și Guvernul o va identifica. A întrebat-o pe dna Russu preferindu-se la art. 40 alin. (6) 

din Codul electoral ”În cazul în care primarul ales și validat refuză să exercite mandatul, el restituie 

cheltuielile legate de organizarea și desfășurarea alegerilor” dacă dnei a ținut cont de aceste norme 

imperative din Codul Electoral la elaborarea bugetului. 

A. Russu – a răspuns că dnei nu poate răspunde din numele Parlamentului. L-a îndemnat pe dl 

Gurduza să redirecționeze întrebarea celor responsabili de rectificarea legii bugetului și 

identificarea mijloacelor financiare în legea bugetară. L-a întrebat retoric pe dl Gurduza care sunt 

consecințele juridice în cazul renunțării mandatului de primar și care sunt consecințele juridice în 

cazul cererii de demisie, din punct de vedere a legislației electorale. 

 

Președintele a oferit cuvîntul pentru propuneri la proiectul de hotărîre. 

 

PROPUNERI: 

S. Gurduza – a afirmat că există diferență între renunțare la funcție a unui primar general 

suspendat și a unui primar în funcție, or aceste sunt două lucruri diferite. În continuare a făcut 

referință la art. 18 alin. (4) din Codul electoral, care stipulează că hotărîrile Comisiei Electorale 

Centrale indiferent de caracterul lor individual sau normativ sunt executorii pentru toate 

autoritățile publice și în condițiile în care Comisia are competențe de a aproba devizul de cheltuieli, 

a propus ca între primul și al doilea aliniat din partea descriptică a proiectului de hotărîre să se 

completeze cu esența prevederilor din art. 18 alin. (4) și art. 38 alin. (2) din Codul electoral cu 

următorul conținut: ”Hotărîrile Comisiei Electorale Centrale sunt executorii și pentru autoritățile 

publice și în cazul în care cheltuielile pentru anul în curs nu sunt prevăzute în bugetul de stat 

cuantumul acestora se stabilește de Parlament la propunerea Comisiei Electorale Centrale”. A spus 

că propunerea rezidă în următoarele. La 19 februarie – 20 februarie au parvenit cererile de demisie, 

pînă la 20 martie, Comisia Electorală Centrală a elaborat două proiecte de hotărîri pe maxim două 

pagini rămînînd astfel puține zile pînă la data de 21 martie 2018, cînd începe perioada electorală, 

or în acestă perioadă Parlamentul trebuie să antreneze Guvernul pentru a da aviz pentru 

modificarea legii bugetului și pentru a identifica aceste resurse financiare. A adăugat că din 

experiența sa cunoaște că acest lucru este foarte greu de făcut într-o săptămînă. A propus să se 

stabilească că hotărîrile Comisiei Electorale Centrale sunt executorii pentru toate autoritățile 

publice inclusiv și pentru Parlament, iar acesta să identifice aceste resurse financiare deoarece 

odată ce s-a stabilit data alegerilor, Comisia trebuie să cunoască dacă o să fie acordate aceste sume 

de bani sau nu. 

Președintele a constatat lipsa de la ședință a dlui Vasile Gafton (Membri prezenți – 8) 

 

Președintele a supus votului propunerea dlui Gurduza de a completa partea descriptivă a 

proiectului de hotărîre cu esența despre obligativitatea executării hotărîrilor Comisiei Electorale 

Centrale pentru toate autoritățile publice. 
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REZULTATUL VOTĂRII: 

 

Pentru ____2____, Contra ____1____, Abținere___5___. 

 

Propunerea nu a întrunit numărul necesar de voturi. 

 

Președintele a oferit cuvînt la rubrica „Dezbateri”.  

 

DEZBATERI: 

V. Șarban – a afirmat că va vota acest proiect de hotărîre sub aspect strict legal dar totodată 

constată că acest proiect de hotărîre se adoptă mult prea tardiv nefiind careva impedimente, or 

aceste calcule sunt simple iar datele inițiale - cunoscute.  

A. Russu – a reiterat poziția sa și a funcționarilor care au contribuit la elaborarea devizului de 

cheltuieli că acest deviz de cheltuieli este unul echilibrat, în care au fost identificate toate resursele 

financiare necesare pentru buna desfășurarea a alegerilor locale noi. 

 

Președintele a constatat prezența la ședință a dlui Vasile Gafton (Membri prezenți – 9) 

 

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

votului proiectul în redacția raportorului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

 

Pentru ____9____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1448 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei. 

 

 

4. S-A AUDIAT: 

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

aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor de organizare şi desfășurare a 

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

”În scopul punerii în aplicare a hotărîrilor Comisiei Electorale Centrale nr. 1446 din 12 

martie 2018 cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi pentru funcția de primar general al 

municipiului Chișinău, nr. 1447 din 12 martie 2018 cu privire la stabilirea datei alegerilor locale 

noi ale primarului municipiului Bălți, nr. 1193 din 20 octombrie 2017 cu privire la stabilirea datei 

alegerilor locale noi ale primarului comunei Leuşeni, raionul Hîncești, nr. 1194 din 20 octombrie 

2017 cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi ale primarului comunei Voloviţa, raionul 

Soroca, nr. 1220 din 31 octombrie 2017 cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi ale 

primarului comunei Jora de Mijloc, raionul Orhei, nr. 1317 din 27 decembrie 2017 cu privire la 

stabilirea datei alegerilor locale noi ale primarului satului Nemţeni, raionul Hînceşti, nr. 1407 din 

13 februarie 2018 cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi ale primarului comunei Pîrliţa, 

raionul Ungheni şi în temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 şi art. 26 din Codul electoral nr. 1381-XIII 

din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 

1. Se aprobă, conform anexei, Programul calendaristic pentru realizarea acţiunilor de 

organizare şi desfăşurare a alegerilor locale noi din data de 20 mai 2018 pentru funcția de primar 

general al municipiului Chișinău, ale primarilor municipiului Bălţi, comunei Leuşeni, raionul 

Hînceşti, comunei Voloviţa, raionul Soroca, comunei Jora de Mijloc, raionul Orhei, satului 

Nemţeni, raionul Hînceşti, comunei Pîrliţa, raionul Ungheni.  
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2. Prezentul program se remite pentru informare şi realizare în limita competenței 

autorităților publice locale ale municipiului Chișinău, municipiului Bălţi, comunei Leuşeni, 

raionul Hînceşti, comunei Voloviţa, raionul Soroca, comunei Jora de Mijloc, raionul Orhei, satului 

Nemţeni, raionul Hînceşti, comunei Pîrliţa, raionul Ungheni, partidelor politice reprezentate în 

Parlament, precum şi organelor electorale după constituirea acestora.  

3. Monitorizarea nivelului de realizare a acţiunilor din Program se va efectua de către 

Direcţia management alegeri și alte subdiviziuni responsabile din cadrul Aparatului Comisiei 

Electorale Centrale. 

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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Aprobat 

prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale  

nr. _____ din 12 martie 2018 

PROGRAMUL 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 

 

Nr. d/o Termenul de realizare a acțiunii 

Cadrul legal  

(Codul electoral și actele 

normative ale CEC) 

Descrierea acțiunii 

conform prevederilor 

Codului electoral 

Responsabili 

1.  Pînă la 20 martie 

 

art. 21 alin. (1) și (2) 

 

 

Convocarea unor membri ai 

Comisiei care nu activează 

permanent la CEC 

CEC 

Serviciul resurse umane 

DFE 

2.  Pînă la 20 martie 

 

pct. 27 

Regulamentul de activitate 

al CEC, aprobat prin 

hotărîrea CEC nr. 137 din 14 

februarie 2006 

Repartizarea atribuțiilor între 

membrii CEC în perioada electorală  

CEC 

DMA 

I. CONSTITUIREA CIRCUMSCRIPŢIILOR ELECTORALE, SECŢIILOR DE VOTARE 

ŞI ORGANELOR ELECTORALE IERARHIC INFERIOARE 

3.  Pînă la 23 martie, inclusiv  

 

Cel tîrziu cu 7 zile înainte de 

expirarea termenului de 

constituire a consiliului electoral 

art. 28 alin. (3), (4) şi (6) Prezentarea candidaturilor la CEC 

pentru constituirea CECE II 

Consiliile municipale: Chişinău, 

Bălţi 

Partidele politice reprezentate în 

Parlament 

Instanţa de judecată 

CEC din RFE după caz 

4.  Pînă la 25 martie  

Cu cel puţin 55 de zile înainte de 

ziua alegerilor 

art. 26 alin. (1) lit. c) 

art. 28 alin. (1) 

Constituirea circumscripţiilor 

electorale municipale  

CEC 

DMA 

APL 

5.  Pînă la 30 martie  

 

art. 26 alin. (1) lit. c) şi n) 

art. 28 alin. (4) şi (6) 

Constituirea CECE II 

 

CEC  

DMA 

DFE 
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Cu cel puţin 50 de zile înainte de 

ziua alegerilor 

Determinarea numărului de membri 

ai organelor electorale care pot fi 

degrevați de atribuţiile de la locul de 

muncă permanent şi termenul 

acestor degrevări. 

6.  În decurs de 3 zile de la data 

constituirii CECE II 

art. 28 alin. (8)  Alegerea prin vot secret a 

președinților, vicepreședinților şi 

secretarilor CECE II.  

 

Comunicarea imediată CEC despre 

rezultatele acestor alegeri. 

CECE II 

DMA 

7.  În decursul a 4 zile de la data 

constituirii CECE II 

 

art. 28 alin. (9) Aducerea la cunoştinţă publică a 

componenței şi sediului consiliului 

electoral, a modului de contactare 

pentru relații. 

 

Prezentarea CEC a informației în 

vederea plasării acesteia pe site-ul 

CEC. 

CECE II 

DMA 

8.  Pînă la 2 aprilie 

 

Cel tîrziu cu 7 zile înainte de 

expirarea termenului de 

constituire a consiliului electoral 

art. 28 alin. (3), (4) şi (6), 

art. 131 alin. (2) 

 

Prezentarea candidaturilor la CEC 

pentru constituirea CECE I. 

Partidele politice reprezentate în 

Parlament 

Consiliile locale: 

Leușeni, Nemțeni, raionul 

Hînceşti,  

Jora de Mijloc, raionul Orhei, 

Volovița, raionul Soroca,  

Pîrlița, raionul Ungheni  

după caz, CEC din RFE 

9.  Pînă la 4 aprilie 

Cu cel puţin 45 de zile înainte de 

ziua alegerilor 

art. 26 alin. (1) lit. c)  

 

Constituirea circumscripțiilor 

electorale de nivelul întîi. 

CEC 

DMA 

 

10.  Pînă la 10 aprilie 

 

art. 26 alin. (1) lit. c) și n), 

art. 28 alin. (4) şi (6),  

Constituirea CECE I. 

 

CEC 

DMA 
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Cu cel puţin 40 de zile înainte de 

ziua alegerilor 

art. 131 alin. (2)  Determinarea numărului de membri 

ai organelor electorale care pot fi 

degrevați de atribuţiile de la locul de 

muncă permanent şi termenul 

acestor degrevări. 

DFE 

11.  În decurs de 3 zile de la data 

constituirii CECE I 

 

 

 

art. 28 alin. (8) 

 

 

 

Alegerea prin vot secret a 

președinților, vicepreședinților şi 

secretarilor CECE I.  

 

Comunicarea imediată CEC despre 

rezultatele acestor alegeri.  

CECE I 

DMA 

 

 

În decursul a 4 zile de la data 

constituirii CECE I 

 

art. 28 alin. (9) 

 

Aducerea la cunoştinţă publică a 

componenței şi sediului consiliului 

electoral, a modului de contactare 

pentru relații. 

 

Prezentarea CEC a informației în 

vederea plasării acesteia pe site-ul 

CEC. 

CECE I 

DMA 

12.  Pînă la 14 aprilie 

 

Cu cel puţin 35 de zile înainte de 

data alegerilor 

art. 30 alin. (1) – (3) și (5),  

art. 131 alin. (3) 

Constituirea secţiilor de votare în 

baza propunerilor primarilor. 

CECE II 

CECE I 

APL 
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13.  Pînă la 16 aprilie 

 

art. 30 alin. (6) Aducerea la cunoştinţă publică a 

informației despre hotarele secțiilor 

de votare. 

 

Prezentarea CEC, îndată după 

adoptare, a hotărîrilor privind 

constituirea secţiilor de votare (pe 

suport de hîrtie şi în variantă 

electronică), pentru plasarea pe site-

ul CEC. Ulterior, după caz, a 

hotărîrilor de modificare a hotarelor 

secțiilor de votare. 

CECE II 

CECE I 

DMA 

 

14.  Pînă la 17 aprilie 

 

Cel tîrziu cu 7 zile înainte de 

expirarea termenului de constituire 

a BESV  

art. 30 alin. (10), 

art. 131 alin. (3) 

Prezentarea candidaturilor la CECE 

II şi CECE I pentru constituirea 

BESV.  

Partidele politice reprezentate în 

Parlament 

Consiliile municipale: Chişinău, Bălţi 

Consiliile locale: 

Leușeni, Nemțeni, raionul 

Hînceşti, Jora de Mijloc, 

raionul Orhei, 

Volovița, raionul Soroca,  

Pîrlița, raionul Ungheni 

după caz, CEC din RFE 

15.  Pînă la 24 aprilie 

 

Cu cel puţin 25 de zile înainte de 

ziua alegerilor  

art. 30 alin. (5), (9) și (10), 

art. 131 alin. (3) 

Constituirea BESV. 

 

Prezentarea CEC a hotărîrilor 

privind constituirea BESV. Ulterior, 

după caz, a hotărîrilor de modificare 

a componenței BESV. 

CECE II 

CECE I 

DMA 

 

16.  Pînă la data de 26 aprilie 
În decursul a 2 zile de la data 

constituirii BESV 

 

 

art. 30 alin. (11) 

 

 

 

 

Alegerea președinților, 

vicepreședinților şi secretarilor 

BESV. Comunicarea imediată a 

rezultatelor acestor alegeri CECE II, 

CECE I  și CEC. 

BESV 

CECE II 

CECE I 

 

CEC 
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Aducerea la cunoştinţă publică a 

componenței şi sediilor BESV, a 

modului de contactare pentru relații. 

DMA 

II. ASIGURAREA MIJLOACELOR NECESARE PENTRU DESFĂȘURAREA ALEGERILOR LOCALE NOI. 

DEGREVAREA/CONVOCAREA FUNCȚIONARILOR ELECTORALI 

17.  Pînă la 6 aprilie, inclusiv 

 

După constituirea CECE II 

 

art. 26 alin. (1) lit. n) art. 29 

lit. h), art. 35 alin. (4) 

Degrevarea de atribuţiile de la locul 

de muncă permanent/ convocarea 

membrilor CECE II, la propunerea 

acestora. 

CEC 

DFE 

CECE II 

18.  Pînă la 17 aprilie, inclusiv 

 

După constituirea CECE I 

 

art. 26 alin. (1) lit. n) art. 29 

lit. h), art. 35 alin. (4)  

Degrevarea de atribuţiile de la locul 

de muncă permanent/ convocarea 

membrilor CECE I, la propunerea 

acestora.  

CEC 

DFE 

CECE I 

19.  Pînă la 1 mai, inclusiv 

  

După constituirea BESV 

 

art. 29 lit. h)  Degrevarea de atribuţiile de la locul 

de muncă permanent/ convocarea 

unor membri ai BESV, la 

propunerea acestora.  

BESV 

CECE II 

CECE I 

20.  În termen  de 45 de zile  după 

încheierea alegerilor 

 

Pct. 65 din Regulamentul 

privind activitatea 

consiliului electoral de 

circumscripție, aprobat prin 

hotărîrea CEC nr. 2688 din 

7 octombrie 2014 

Prezentarea CEC a raportului 

financiar asupra gestionării 

mijloacelor financiare alocate 

organelor electorale inferioare.  

CECE II 

CECE I 

DFE 

 

 

III. ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA SEMINARELOR. ASIGURAREA LOGISTICII ELECTORALE 

21.  După 30 martie 

 

Conform unui grafic aprobat 

art. 26 alin. (1) lit. l),  

art. 27 

Organizarea și desfășurarea 

seminarelor cu participarea 

membrilor CECE II, CECE I și 

BESV, după caz cu alți subiecți 

implicați în procesul electoral. 

CEC 

CICDE 

Aparatul CEC 
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22.  
 

După constituirea CECE II, CECE 

I şi BESV 

art. 22 alin. (1) lit. g),  

art. 30 alin. (2), (8), 

art. 34, art. 38 alin. (6), art. 

57 alin. (4), art. 60 alin. (9) 

Acordarea de sprijin CECE II, 

CECE I și BESV, inclusiv 

asigurarea logisticii electorale 

pentru organizarea și desfășurarea 

procesului electoral. 

APL 

MAI 

Întreprinderile şi instituţiile de stat 

IV. DESEMNAREA ȘI ÎNREGISTRAREA CANDIDAȚILOR. AGITAȚIA ELECTORALĂ 

23.  În termen de 2 zile de la începerea 

perioadei de desemnare a 

candidaţilor 

art. 49 alin. (2) Adoptarea hotărîrii CECE II şi 

CECE I cu privire la stabilirea 

locului și timpului primirii 

documentelor pentru înregistrarea 

candidaţilor la funcţia de primar. 
 

Publicarea informației privind locul 

(biroul) şi timpul primirii 

documentelor necesare pentru 

înregistrarea candidaţilor.  

CECE II 

CECE I 

24.  După constituirea CECE II şi 

CECE I 

art. 47 Eliberarea listelor de subscripție în 

susținerea candidaților 

independenți.  

CECE II 

CECE I 

 

25.  Începînd cu data stabilită la pct. 23 

și pînă la 19 aprilie, ora 17:00 

Cel tîrziu cu 30 de zile înainte de 

ziua alegerilor 

art. 46, art. 47, art. 49 alin. 

(1) şi (2), art. 135 - 138 

Depunerea actelor la CECE II şi 

CECE I pentru înregistrarea 

candidaţilor la funcţia de primar. 

Partidele, alte organizaţii social-

politice, blocurile electorale, 

candidații independenți 

26.  La ora 17:00 a zilei în care doi sau 

mai mulți candidaţi au depus actele 

spre înregistrare și, respectiv, la ora 

18:00, în cazul în care actele au fost 

depuse de mai mulți candidați în 

ultima zi – 19 aprilie 

art. 49 alin. (2) Tragerea la sorți în vederea 

determinării ordinii de înscriere a 

candidaţilor în buletinul de vot.  
CECE II 

CECE I 

 

27.  În termen de 5 zile de la data 

primirii listelor de subscripție 

art. 47, art. 48 alin. (1) și 

(2), art. 138 

Verificarea listelor de subscripție și 

informarea asupra rezultatelor 

verificării. 

CECE II 

CECE I 
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28.  În decursul a 7 zile de la data 

primirii actelor 

art. 49 alin. (3),  

art. 136 

Termenul-limită de înregistrare a 

candidaţilor la funcţia de primar.  
CECE II 

CECE I 

În termen de 3 zile de la data 

înregistrării 

art. 49 alin. (6) Eliberarea legitimațiilor 

candidaţilor înregistrați.  

CECE II 

CECE I 

29.  Pînă la 30 aprilie 

 

După înregistrarea concurenților 

electorali 

art. 49 alin. (7) şi (8) Publicarea integrală a listei 

candidaţilor înregistrați şi asigurarea 

disponibilității acestora  pentru 

consultare în cadrul BESV și la 

fiecare secție de votare. 

CECE II 

CECE I 

BESV 

30.  Pînă la 12 mai 
 

Nu mai tîrziu de 7 zile pînă la ziua 

alegerilor 

art. 51 alin. (5) Concurentul electoral poate solicita, 

printr-o declarație scrisă, retragerea 

candidaturii.  

Concurenții electorali 

CECE II 

CECE I 

31.  Imediat după adoptarea hotărîrilor 

de înregistrare a concurenților 

electorali sau de modificare a 

acestora 

 Transmiterea către CEC a hotărîrilor 

de înregistrare a concurenților 

electorali în vederea introducerii 

datelor despre candidați în SIAS 

„Alegeri”. 

CECE II 

CECE I 

DTIGLE 

DMA 

32.  În termen de 3 zile de la depunerea 

documentelor 

art. 15 Confirmarea reprezentanților cu 

drept de vot consultativ din partea: 

- - concurenţilor electorali în CECE 

II, CECE I și BESV; 

- partidelor și altor organizații social- 

politice, blocurilor electorale, care 

participă la alegeri, în CEC.  

Eliberarea legitimațiilor 

reprezentanților cu drept de vot 

consultativ. 

CECE II 

CECE I 

BESV 

Concurenții electorali 

 

CEC 

Partidele, alte organizații social-

politice, blocurile electorale 

33.  Pînă la înregistrarea concurenților 

electorali 

 

art. 50 alin. (1) Stabilirea numărului de persoane de 

încredere ale concurenţilor 

electorali.  

CECE II 

CECE I 

 



23 
 

34.  După înregistrarea concurenţilor 

electorali şi pînă în ziua precedentă 

alegerilor  

art. 50 alin. (2)-(4) Înregistrarea persoanelor de 

încredere ale concurenţilor 

electorali şi eliberarea legitimațiilor. 

CECE II 

CECE I 

Concurenții electorali 

 

35.  După înregistrarea concurenţilor 

electorali şi pînă la 18 mai 

 

În cazul stabilirii celui de-al 

doilea tur de scrutin, pînă la data 

de 1 iunie 

art. 52 Efectuarea agitației electorale. 

Cetăţenii RM 

Concurenții electorali 

Persoanele de încredere ale 

concurenţilor electorali 

V. SUSȚINEREA FINANCIARĂ A CAMPANIILOR ELECTORALE 

36.  Pînă la 30 martie 

 

art. 41 alin. (2)  

lit. d) 

Stabilirea plafonului general al 

mijloacelor financiare ce pot fi 

virate în fondul electoral al 

concurentului electoral. 

CEC 

DFE 

37.  Pînă la 30 martie art. 40 Adoptarea hotărîrii CEC privind 

stabilirea cuantumului creditelor 

pentru concurenții electorali. 

CEC 

DFE 

38.  Odată cu înregistrarea 

concurenţilor electorali  sau 

imediat după înregistrarea acestora  

art. 41 alin. (2)  

lit. a) 

Confirmarea persoanelor 

responsabile de finanţe 

(trezorierilor). 

CEC 

DFE 

CECE II 

CECE I 

Concurenții electorali 

39.  Pînă la sau după înregistrarea 

concurenţilor electorali 

art. 41 alin. (2) lit. a) și b) Deschiderea la bancă a conturilor 

speciale „Fond electoral”.  
Concurenții electorali 

 

Băncile 

 

DFE 

După înregistrarea concurenţilor 

electorali 

art. 41 alin. (2) lit. b) 

 

Efectuarea încasărilor și 

cheltuielilor din contul „Fond 

electoral”. 
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40.  În termen de 3 zile de la 

deschiderea contului cu mențiunea 

„Fond electoral”. 

Ulterior, la data de 13 aprilie, 20 

aprilie, 27 aprilie, 4 mai, 11 mai 

și 18 mai pînă la ora 16:00 
În cazul stabilirii celui de-al 

doilea tur de scrutin, la data de 25 

mai și 1 iunie, pînă la ora 16:00 

art. 43 alin. (1), 

 

Prezentarea către CEC, în format 

electronic și pe suport de hîrtie, a 

rapoartelor privind mijloacele 

bănești acumulate şi cheltuielile 

efectuate în campania electorală. 
Partidele, alte organizații social-

politice, blocurile electorale 

41.  În termen de 3 zile de la 

deschiderea contului cu mențiunea 

„Fond electoral”. 

Ulterior, la data de 13 aprilie, 27 

aprilie, 11 mai și 18 mai pînă la 

ora 16:00  
În cazul stabilirii celui de-al 

doilea tur de scrutin, la data de 25 

mai și 1 iunie, pînă la ora 16:00 

art. 43 alin. (5), 

 

Prezentarea către CECE II şi CECE 

I a rapoartelor privind veniturile 

acumulate şi cheltuielile efectuate în 

campania electorală de către 

candidații independenți, conform 

modelului de raport aprobat de CEC. 

Candidații independenți 

 

 

 

42.  În termen de 24 de ore de la 

recepționarea rapoartelor de la 

candidații independenți 

 Transmiterea spre verificare către 

CEC a rapoartelor candidaților 

independenți de către CECE II şi 

CECE I care i-a înregistrat. 

CECE II 

CECE I 

DFE 

43.  În termen de 2 zile de la 

recepționarea rapoartelor de la 

candidații independenți 

art. 43 alin. (5) 

 

Transmiterea spre publicare pe 

pagina web a APL a rapoartelor 

candidaților independenți.  

CECE II 

CECE I 

APL 

44.  În termen de 48 de ore de la 

primirea  rapoartelor 

art. 43 alin. (4) 

 

Plasarea pe pagina web a CEC a 

rapoartelor prezentate de către 

partide și alte organizații social-

politice, blocuri electorale.  

CEC 

DFE 

DTIGLE 

 

45.  În decurs de 24 de ore de la data 

depunerii sumelor bănești în contul 

concurentului electoral sau la 

cererea organului electoral 

art. 41 alin. (7) Informarea CEC despre sumele 

bănești virate în contul 

concurentului electoral. 

CEC 

Băncile 
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46.  În termen de 2 luni de la data 

retragerii candidaturii  

art. 40 alin. (4) Restituirea creditelor primite din 

bugetul de stat de către concurenții 

electorali care și-au retras 

candidaturile. 

Concurenții electorali 

MF 

47.  În termen de 2 luni de la data 

încheierii votării  

 

 

art. 40 alin. (5) Restituirea creditelor primite din 

bugetul de stat de către concurenţii 

electorali care au primit mai puţin de 

trei la sută din voturile valabil 

exprimate pe circumscripția 

respectivă, inclusiv candidații 

independenți care nu au fost aleși.  

Concurenţii electorali 

Candidații independenți 

MF 

 

48.  În termen de 4 luni după încheierea 

votării  

 

 

art. 40 alin. (5) Restituirea creditelor primite din 

bugetul de stat de către concurenţii 

electorali care au primit mai mult de 

trei la sută din voturile valabil 

exprimate pe circumscripția 

respectivă, inclusiv cei aleşi. 

Concurenţii electorali 

Candidații independenți 

MF 

 

 

VI. LISTELE ELECTORALE 

49.  

Pînă la 24 aprilie inclusiv 

 

Cel tîrziu cu 25 de zile înainte de 

ziua alegerilor 

 

art. 44 

 

Încheierea procedurii de actualizare 

a listelor electorale de bază 

Registratorii din cadrul APL 

CEC 

DTIGLE 

 

50.  Pînă la 27 aprilie 

  

Cel tîrziu cu 22 zile înainte de ziua 

alegerilor 

 

art. 44 alin. (9), 

art. 139 

Transmiterea către APL a listelor 

electorale de bază, în 3 (trei) 

exemplare oficiale. 

CEC 

DTIGLE 

APL 

51.  Pînă la 29 aprilie 

 

art. 44 alin. (9), 

art. 45 alin. (1), 

art. 139 

Transmiterea de către APL a 2 

(două) exemplare ale listelor 

electorale la BESV. 

APL 

BESV 
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Cu 20 de zile înainte de ziua 

alegerilor 

Punerea la dispoziție a listelor 

electorale la sediile secţiilor de 

votare. Verificarea datelor prin 

intermediul aplicației „Verifică-te în 

RSA” pe pagina web a CEC. 

BESV 

CEC 

DTIGLE 

DCRPMM 

52.  29 aprilie-19 mai  art. 58 alin. (5) Eliberarea certificatelor pentru drept 

de vot membrilor BESV BESV 

53.  Pînă la 9 mai 

  

Cel tîrziu cu 10 zile înainte de ziua 

alegerilor 

art. 55 Aducerea la cunoştinţă publică a 

timpului şi locului votării. BESV 

CEC 

DMA 

54.  Pînă la 19 mai  

 

Cel tîrziu în ziua precedentă  

alegerilor 

art. 33 lit. b),  

art. 44 alin. (10),  

art. 45 

Verificarea corectitudinii întocmirii 

listelor electorale şi actualizarea 

acestora. 

Alegătorii 

BESV 

APL 

CEC 

DTIGLE 

55.  În perioada 5 mai – 19 mai, pînă la 

ora 18:00 

 

Începînd cu 2 săptămîni înainte de 

ziua votării şi pînă la ora 18:00 a 

zilei precedente votării 

art. 60 alin. (4) 

 

Primirea cererilor în scris şi 

întocmirea listei alegătorilor care 

vor vota la locul aflării. 

 

 

 

BESV 

  

20 mai, pînă la ora 15:00  Primirea cererilor în scris doar la  

prezentarea certificatului medical 

VII. MONITORIZAREA ALEGERILOR 
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56.  Odată cu stabilirea datei alegerilor, 

iar  la cererea concurentului 

electoral - după înregistrarea 

acestuia în calitate de concurent 

electoral, însă nu mai tîrziu de 7 

zile înainte de ziua alegerilor 

 

art. 68 alin. (1) - (4) şi (6) Acreditarea observatorilor din 

partea asociaţiilor obşteşti calificate 

din Republica Moldova şi a 

reprezentanților organizațiilor 

internaționale, ai guvernelor 

statelor străine şi ai organizațiilor 

neguvernamentale din străinătate.  

CEC 

DCRPMM 

 

 

 

 

 

Acreditarea observatorilor la cererea 

concurenţilor electorali şi din partea 

asociaţiilor obşteşti calificate din 

Republica Moldova în secţiile de 

votare. 

CECE II  

CECE I 

 

VIII. BULETINUL DE VOT 

 Pînă la 2 mai 

  

După încheierea înregistrării 

candidaţilor  

 

art. 29, art. 53 alin. (1), 

art. 141 

 

Adoptarea hotărîrii privind 

aprobarea textului buletinului de vot 

pentru alegerea primarilor şi a 

tirajului buletinelor de vot. 

  

Înscrierea în buletinele de vot a 

concurenţilor electorali în ordinea 

rezultată din tragerea la sorți 

efectuată în ziua depunerii 

documentelor a doi sau mai mulți 

candidaţi. 

CECE II 

CECE I 

DMA 

Pînă la 4 mai Transmiterea către CEC a hotărîrilor 

privind aprobarea textului şi tirajului 

buletinelor de vot.  

57.  În perioada 7– 10 mai 

 

 

art. 53 Generarea și redactarea buletinelor 

de vot, pregătirea acestora pentru 

tipărire.  

CEC 

DMA 

DTIGLE 

DAD 

58.  Pînă la 17 mai 

 

art. 22 alin. (1) lit. g),  

art. 54, art. 141  

Tipărirea buletinelor de vot. CEC 

DMA 
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În cazul stabilirii celui de-al 

doilea tur de scrutin, pînă la 31 

mai 

 

59.  Pînă la 18 mai 

 

Cel tîrziu cu 2 zile înainte de ziua 

alegerilor 

 

În cazul stabilirii celui de-al 

doilea tur de scrutin, pînă la 1 

iunie 

art. 54 alin. (3),  

art. 141  

Remiterea buletinelor de vot şi a 

ștampilelor speciale către consiliile 

electorale în baza actului de predare-

primire.  

DMA 

CECE II 

CECE I 

 

60.  Pînă la 19 mai 

 

Cel tîrziu în ajunul alegerilor 

 

În cazul stabilirii celui de-al 

doilea tur de scrutin, pînă la 2 

iunie 

art. 54 alin. (3),  

art. 141, art. 145 

Remiterea buletinelor de vot şi a 

ștampilelor speciale către birourile 

electorale în baza actului de predare-

primire.  

CECE II 

CECE I 

BESV 

IX. VOTAREA 

61.  
 

20 mai 

Ziua alegerilor  
 

art. 55, 

după caz, art. 58 alin (7), 

art. 142 

 

 

Efectuarea votării de la 7:00 pînă la 

21:00.  

 

După caz, prelungirea, cu cel mult 2 

ore, a termenului votării pentru a le 

permite alegătorilor care stau în rînd 

la secţia de votare respectivă să-şi 

realizeze dreptul de vot. 

Alegătorii 

BESV 

CECE II 

CECE I 

CEC 

 

62.  Pînă la începerea votării art. 60 alin. (1),  

art. 142 

Verificarea pregătirii secţiei de 

votare pentru alegeri şi întocmirea 

procesului-verbal privind pregătirea 

secţiei de votare pentru alegeri. 

BESV 
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63.  La ora 7:15  

 

 

 

 Transmiterea către consiliul 

electoral a informației privind 

deschiderea secţiilor de votare şi 

numărul de alegători 

BESV 

 

 

 

La ora 7:30  Transmiterea către CEC a 

informației privind deschiderea 

secţiilor de votare şi numărul de 

alegători 

CECE II 

CECE I 

DMA 

64.  O dată la 3 ore art. 29 lit. j), art. 33 lit. g), 

art. 58 alin. (6) 

 

Transmiterea către consiliul 

electoral a informației privind 

derularea votării. 

 

Transmiterea către CEC a 

informației privind derularea votării.  

BESV 

 

 

CECE II 

CECE I 

X. NUMĂRAREA VOTURILOR ȘI TOTALIZAREA REZULTATELOR ALEGERILOR 

65.  Nu mai tîrziu de 18 ore după 

anunțarea închiderii secţiei de 

votare 

art. 33 lit. e), art. 35 alin. 

(8), art. 61, art. 63, art. 67, 

art. 143 

 

Instrucțiunea privind modul 

de împachetare, sigilare şi 

transmitere a documentelor 

electorale de la alegerile 

locale, aprobată prin 

hotărîrea CEC nr. 3403 din 

19 mai 2015 

Numărarea voturilor şi completarea 

formularului special. 

 

Întocmirea procesului-verbal 

privind rezultatele numărării 

voturilor şi a raportului.  

 

Afișarea imediată la intrarea în 

secţia de votare a procesului-verbal 

privind rezultatele numărării 

voturilor. 

 

Transmiterea procesului-verbal 

către CEC prin intermediul 

modulului „Prezența la vot” al SIAS 

„Alegeri”.  

 

BESV 



30 
 

Prezentarea documentelor și 

materialelor electorale consiliului 

electoral.  

66.  După primirea documentelor de la 

BESV 

 

 

art. 29 lit. i), 35 alin. (8), art. 

64, art. 67, art. 143 

 

 

 

Întocmirea procesului-verbal 

privind totalizarea rezultatelor 

votării pe circumscripţie şi a 

raportului. 

  

Afișarea procesului-electoral la 

intrarea în sediul consiliului 

electoral. 

CECE II 

CECE I 

 

67.  Pînă la 22 mai 

 

În termen de 48 de ore după 

închiderea secţiilor de votare 

art. 64 alin. (4)  

 

Prezentarea către CEC a proceselor-

verbale cu privire la totalizarea 

rezultatelor alegerilor pe 

circumscripție, a documentelor și 

materialelor electorale. 

CECE II 

CECE I 

CEC 

DMA 

DTIGLE 

68.  Pînă la 23 mai 

 

În cazul în care niciunul din 

candidații la alegeri nu a întrunit 

cel puțin jumătate din voturile 

alegătorilor care au participat la 

alegeri 

art. 145 Stabilirea celui de-al doilea tur de 

scrutin și aducerea la cunoștință 

publică a informației privind 

efectuarea turului doi de scrutin. CEC 

69.  După totalizarea rezultatelor 

votării pe circumscripţie 

art. 67, 

art. 146 alin. (1) 

Prezentarea instanţei de judecată a 

documentelor electorale sigilate 

privind organizarea şi desfăşurarea 

alegerilor.  

 CECE II 

CECE I 

 

 

70.  După prezentarea actelor şi 

documentelor electorale 

art. 64 alin. (4) Aducerea la cunoştinţă publică a 

rezultatelor alegerilor. 

CEC 

CECE II 

CECE I 

71.  După confirmarea legalității 

alegerilor și validarea mandatelor 

de primar 

art. 146 alin. (5) Eliberarea legitimațiilor primarilor 

aleși. 

CEC 

CECE II 

CECE I 
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Abrevieri 

CEC - Comisia Electorală Centrală 

DMA – Direcția management alegeri 

DFE – Direcția financiar-economică 

DCRPMM – Direcția comunicare, relaţii publice şi mass-media 

DTIGLE - Direcția tehnologii informaţionale şi gestionare a listelor electorale 

CICDE- Centrul de instruire continuă în domeniul electoral 

CECE II - Consiliul electoral de circumscripţie de nivelul doi 

CECE I - Consiliul electoral de circumscripţie de nivelul întîi  

BESV – Biroul electoral al secţiei de votare 

APL – Autoritatea publică locală 

MAI – Ministerul Afacerilor Interne 

MF – Ministerul Finanțelor” 
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Președintele a oferit cuvîntul pentru a fi puse întrebări la proiectul de hotărîre. 

 

ÎNTREBĂRI: 

S. Gurduza – s-a referit la prima acțiune din Programul calendaristic care prevede convocarea 

unor membri ai Comisiei care nu activează permanent la Comisie și la temeiul legal indicat, art. 

21 alin. (1) și (2) din Codul electoral, or art. 21 alin. (1) din Codul electoral prevede că pentru 

perioada electorală, membrii Comisiei Electorale Centrale care nu activează permanent sunt 

degrevați de atribuțiile de la locul de muncă permanent printr-o hotărîre a acesteia”. A specificat 

că dlui este de părerea că membrii Comisiei care nu activează permanent sunt degrevați de 

atribuțiile de la locul de muncă permanent printr-o hotărîre a angajatorului lor. Suplimentar a făcut 

referință și sintagma art. 17 alin. (3): ”Ceilalți membri ai Comisiei sunt convocați de președintele 

Comisiei după caz”. A afirmat că dlui nu găsește în Codul electoral vreo prevedere prin care 

Comisia ar putea convoca membrii săi printr-o hotărîre. A întrebat toți membrii Comisiei care este 

cadrul legal care îl aplică și dacă toți sunt de acord că pe lîngă hotărîrea Comisiei Electorale 

Centrale sau dispoziția președintelui acesteia mai este necesitate emiterii unei decizii de către 

angajatorului membrului ce urmează să fie convocat.  

R. Ciubotaru – a afirmat că Programul calendaristic este elaborat în strictă conformitate cu Codul 

electoral. Consideră relevantă acestă acțiune în Programul calendaristic. A adăugat că subiectul 

privind convocarea membrilor Comisiei care nu activează permanent se va examina la o altă 

ședință pînă la începerea perioadei electorale, or la acea ședință fiecare membru va avea 

posibilitatea să se expună la subiect. 

 

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

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

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

 

Pentru ____9____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1449 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei. 

 

5. S-A AUDIAT: 

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

înregistrare a grupului de inițiativă pentru desfășurarea referendumului republican legislativ”: 

”La data de 23 februarie 2018, reprezentanții grupului de iniţiativă pentru desfăşurarea 

referendumului republican legislativ au depus la Comisia Electorală Centrală cererea de 

înregistrare a grupului de iniţiativă cu următoarele documente anexate: procesul-verbal al adunării 

cetățenilor pentru inițierea referendumului republican legislativ, autentificat de Primăria 

municipiului Chişinău; dovada de comunicare autorității publice locale despre organizarea 

adunării de constituire a grupului de inițiativă; lista participanților înregistraţi la adunarea 

cetăţenilor; actul ce conține problema preconizată a fi supusă referendumului; proiectul de lege; 

decizia grupului de iniţiativă privind alegerea biroului executiv şi decizia biroului executiv al 

grupului de iniţiativă privind desemnarea trezorierului; lista membrilor grupului de iniţiativă în 

număr de 791 de persoane declarate, precum şi declaraţiile membrilor grupului de iniţiativă privind 

consimţămîntul lor de a participa la colectarea de semnături ale susținătorilor referendumului. 

Conform documentelor prezentate, adunarea cetăţenilor pentru iniţierea referendumului 

republican legislativ a avut loc la data de 11 februarie 2018, în municipiul Chișinău. La adunare 

au participat 822 de persoane din municipiile Chişinău și Bălţi, precum și din alte raioane ale 

Republicii Moldova. 
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În cadrul adunării au fost aprobate, cu votul majorității participanților - oportunitatea 

inițierii referendumului republican legislativ, formularea întrebării preconizate a fi supuse 

referendumului şi proiectul de lege. Problema preconizată a fi supusă referendumului republican 

legislativ se referă la adoptarea legii cu privire la sistemul electoral, care stabilește că alegerile 

Parlamentului se efectuează în baza unui sistem de vot proporțional. 

Potrivit procesului-verbal din 11 februarie 2018 al adunării cetățenilor pentru inițierea 

referendumului republican legislativ, grupul de inițiativă a fost constituit din 791 de persoane. 

Tot la 11 februarie 2018, membrii grupului de inițiativă au ales din rîndul lor biroul 

executiv. Președinte al biroului a fost ales Gligor Ștefan, vicepreședinte Uțica Stella şi secretar 

Pașa Valeriu. Biroul executiv al grupului de inițiativă l-a desemnat pe dl Tofilat Sergiu în calitate 

de persoană cu atribuții de gestionare a mijloacelor financiare ce pot fi acumulate în procesul de 

colectare a semnăturilor susținătorilor referendumului republican, precum și de raportare la 

Comisia Electorală Centrală a rulajului financiar aferent acestor proceduri. 

Comparînd numeric declarațiile și copiile de pe actele de identitate ale membrilor 

desemnați în grupul de inițiativă cu lista membrilor, Comisia a constatat că au fost prezentate 791 

de declarații și tot atîtea copii de pe actele de identitate, în listă figurînd, de asemenea, 791 de 

persoane.  

La verificarea corespunderii datelor de identitate înscrise în lista membrilor grupului de 

inițiativă cu cele din declarațiile și actele de identitate prezentate în copie, în 126 de cazuri au fost 

constatate abateri, precum: date incomplete sau eronate (IDNP-ul nu este corect în lista membrilor 

grupului de inițiativă; declarația este scrisă neciteț; actul de identitate prezentat în copie este 

incomplet/ilizibil; în declarație semnatarul scrie cu greșeli numele/prenumele) – 71 cazuri; 

semnăturile din listă, din buletinul de identitate și din declarație nu corespund – 47 cazuri; acte de 

identitate prezentate în copie cu termenul de valabilitate expirat – 2 cazuri; declarații de 

consimțămînt semnate la o altă dată (17.12.2017) decît data la care a avut loc adunarea grupului – 

6 cazuri. 

În același timp, Comisia relevă importanța respectării nu doar a normelor de procedură cu 

privire la constituirea grupului de inițiativă pentru desfășurarea referendumului legislativ, ci și a 

competenței desfășurării unui asemenea tip de referendum, precum și a conținutului proiectului de 

lege supus acestuia.  

Grupul de inițiativă a propus să fie supus referendumului legislativ următorul proiect de 

lege:  

”Lege cu privire la sistemul electoral 

 Noi, Poporul Republicii Moldova, exercitînd-ne în mod direct suveranitatea națională și 

dreptul nostru de a participa nemijlocit la administrarea treburilor publice, exprimîndu-ne voința 

asupra problemei ce ține de sistemul electoral, in temeiul art.1 alin.(3), art.2, art.7, art.38 alin.(1), 

art.39 alin.(1), și art.75 din Constituție, adoptăm prezenta lege organică.  

Art.1 - Alegerile Parlamentului  

Alegerile Parlamentului se efectuează, în baza unui sistem de vot proporțional.  

Art.2 - Dispoziții tranzitorii  

(1) În termen de cel mult 30 de zile de la confirmarea rezultatelor referendumului de către 

Curtea Constituțională, Parlamentul va adopta modificările și completările necesare pentru 

aducerea legislației în vigoare in concordanță cu prezenta lege.  

(2) Guvernul și Comisia Electorală Centrală vor întreprinde toate măsurile necesare pentru 

pregătirea și organizarea alegerilor parlamentare pentru Parlamentul de legislatura a XXI-a în baza 

sistemului electoral de vot proporțional”.” 

 

A. Russu – a propus dlui Gligor Ștefan, președintele grupului de inițiativă să aducă careva 

completări la informația descrisă de dnei. 
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Ș. Gligor – a solicitat să i se prezinte proiectul de hotărîre ce urmează să fie examinat, deoarece 

dlui i s-a prezentat doar prima pagină a proiectului și nu înțelege care este motivul. 

A. Russu – a propus repetat dlui Gligor să aducă careva date de completare care nu au fost anunțate 

de dnei privind organizarea adunării constituante a cetățenilor, dacă astfel de date au fost omise. 

Ș. Gligor – a afirmat că dlui nu poate să se refere la careva elemente care au fost omise deoarece 

dlui nu cunoaște esența încălcărilor invocate de dna Russu. Suplimentar s-a referit la faptul că dna 

Russu a atras atenția la șase cazuri de declarații de consimțămînt care au fost semnate la o altă dată 

și a specificat că toate persoanele prezente au semnat declarațiile cu data de 11 februarie. A 

presupus că data de 11 februarie a fost descifrată drept 17 februarie, deoarece astfel de elemente 

dlui nu înțelege cum ar fi putut să aibă loc. Și-a exprimat dorința de a face cunoștință cu constatările 

funcționarilor Aparatului Comisiei privind încălcările depistate. S-a referit la cele 126 de cazuri 

unde au fost constatate abateri și intuind că vor fi anulate de către Comisie a solicitat explicații 

suplimentare din partea Aparatului Comisiei.  

V. Pașa - și-a manifestat dorința de a i se oferi dreptul de intervenție. 

A. Russu – a refuzat să-i permită dlui Pașa să ia cuvîntul motivînd că la momentul actual are loc 

prezentarea proiectului de hotărîre, la îndemnat la respect pe dl Pașa și i-a atras atenția că va avea 

dreptul să intervină ulterior. 

Ș. Gligor – a menționat că dlui avînd calitatea de președinte al grupului de inițiativă îl deleagă pe 

dl Pașa pentru a-i completa răspunsul său. 

A. Russu – a specificat că ședințele Comisiei Electorale Centrale se desfășoară conform 

regulamentului de activitate după anumite norme. A adăugat că în procesul de prezentare a 

proiectului dnei a enunțat partea factologică începînd cu depunerea documentelor la Comisia 

Electorală Centrală.  

A. Russu – l-a îndemnat la ordinea pe dl Pașa. 

V. Pașa – a afirmat că procesul decizional presupune că proiectul de hotărîre trebuie să aibă o fișă 

a actului juridic și a solicitat să i se prezinte proiectul în întregime. 

A. Russu – l-a îndemnat pe dl Pașa să examineze Legea cu privire la transparența decizională. 

Suplimentar a informat că proiectul de hotărîre este un act administrativ care este dezbătut de 

Comisia Electorală Centrală iar dnei în calitate de raportor prezintă partea descriptivă a proiectului 

de hotărîre.  

Ș. Gligor – și-a manifestat dorința de a-și completa intervenția. A spus dnei Russu că documentul 

elaborat de dl Gurduza este un proiect de hotărîre iar cel elaborat de dnei este o rușine, or proiectul 

de hotărîre presupune motivarea juridică conform prevederilor Codului electoral. A spus că are în 

față răspunsul Comisiei Electorale Centrale la solicitarea sa privind modul de desfășurare și inițiere 

a unui referendum legislativ. A adăugat că în baza ședinței desfășurate a prezentat Comisiei un șir 

de acte. 

A. Russu – l-a îndemnat la respectarea ordinii publice în cadrul ședinței Comisiei Electorale 

Centrale și l-a întrebat dacă are completări la partea ce ține de desfășurarea ședinței. 

Ș. Gligor – a repetat că ce a primit nu este un proiect de hotărîre care nu conține nici motivația 

nici calificarea întrunirii sau neîntrunirii condițiilor.  

A. Russu – l-a îndemnat repetat pe dl Gligor să respecte procedura de desfășurare a ședințelor 

Comisiei și să fie atent la faptul că dnei a prezentat partea factologică a proiectului de hotărîre. A 

specificat că urmează să prezinte partea de constatare și  motivare iar apoi va anunța partea de 

dispoziție. 

Raportorul Alina Russu - a continuat prezentare proiectului de hotărîre ”Cu privire la cererea de 

înregistrare a grupului de inițiativă pentru desfășurarea referendumului republican legislativ”: 

”Comisia reține că, în conformitate cu prevederile constituționale, referendumul reprezintă 

o formă supremă de exercitare a suveranității naționale, prin care corpul electoral este chemat să 

decidă asupra adoptării unei legi fundamentale sau să-și exprime voința în alte probleme de interes 
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național. Potrivit Codului de bune practici în materie de referendum, adoptat de Consiliul pentru 

Alegeri Democratice la cea de-a 19-a reuniune (Veneţia, 16 decembrie 2006) şi de Comisia de la 

Veneţia la cea de-a 70-a sesiune plenară (Veneţia, 16-17 martie 2007), recurgerea la un referendum 

implică în mod necesar respectarea ordinii juridice în ansamblu. Este necesar să fie respectate 

garanţiile procedurale şi regulile privind formularea textelor proiectelor de legi sau unor prevederi 

ale acestora de importanță deosebită, fiind condiţii în funcţie de care Curtea Constituţională, în 

temeiul art.135 alin.(1) lit.d) din Constituţie, examinează validarea și confirmă rezultatele 

referendumului, și care nu sînt un simplu aspect de ordin tehnic sau procedural, ci unul de esență, 

pentru clarificarea căruia este necesară determinarea intenţiei legiuitorului constituant. 

În vederea elucidării corespunderii procedurii de inițiere a referendumului legislativ cu 

normele juridice, Comisia va opera cu prevederile Constituției, ale Codului electoral, ale Legii 

privind actele legislative, ale Regulamentului cu privire la activitatea grupului de inițiativă privind 

desfășurarea referendumului republican, ale jurisdicției constituționale, precum și ale actelor 

internaționale în domeniu. 

La examinarea unei cereri similare, Comisia, prin hotărîrea nr. 1344 din 12 ianuarie 2018, 

a respins cererea de înregistrare a grupului de inițiativă pentru desfășurarea referendumului 

republican legislativ pe motiv că a constatat neconformități, printre care necorespunderea 

inițiativei cu prevederile Codului bunelor practici în materie electorală, de asemenea prevederi 

care prezintă neclarități capabile să blocheze desfășurarea unor astfel de inițiative.  

Este de remarcat faptul că mandatul actualului Parlament expiră pe data de 30 noiembrie 

2018, iar alegerile în conformitate cu art.61 alin.(3) din Constituție urmează a fi desfășurate în cel 

mult 3 luni de zile de la expirarea mandatului. Potrivit Codului bunelor practici în materie 

electorală, adoptat de Comisia de la Veneţia la cea de-a 52-a reuniune plenară (Veneţia, 18-19 

octombrie 2002), elementele fundamentale ale dreptului electoral, în special, sistemul electoral 

propriu-zis, componența comisiilor electorale şi constituirea circumscripțiilor electorale, nu 

trebuie amendate decît cel puţin cu un an înainte de alegeri, sau trebuie înscrise în constituție sau 

formulate în formă de document cu un statut mai înalt decît cel al unei legi ordinare. Astfel, 

Comisia de la Veneția a explicat că stabilitatea dreptului este un element important al credibilității 

procesului electoral și este esențială pentru consolidarea democrației. Prin urmare, modificarea 

frecventă a normelor sau caracterul lor complex pot dezorienta alegătorul, mai cu seamă este 

necesară stabilitatea unor reguli mai speciale ale dreptului electoral, în special sistemul electoral 

propriu-zis, componența comisiilor electorale și constituirea circumscripțiilor. Respectiv, Comisia 

observă că inițierea modificării sistemului electoral are loc cu mai puțin de un an de zile până la 

termenul de organizare a alegerilor parlamentare ordinare, ceea ce duce la neglijarea prevederilor 

internaționale în domeniu.  

În conformitate cu art.155 alin.(1) din Codul electoral, referendumul republican poate fi 

inițiat de un număr de cel puţin 200000 de cetăţeni ai Republicii Moldova cu drept de vot, un 

număr de cel puţin o treime din deputaţii în Parlament, Preşedintele Republicii Moldova și Guvern. 

Prin Hotărîrea Curții Constituționale nr. 24 din 27 iulie 2017 privind controlul constituţionalităţii 

Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr.105-VIII din 28 martie 2017 privind desfăşurarea 

referendumului republican consultativ asupra unor probleme de interes național, a fost declarat 

neconstituțional alin. (2) al art.155 din Codul electoral (în HCC art.144), care stabilea că subiecții 

cu drept de a iniția referendumul republican pot iniția orice tip de referendum, statuînd că această 

normă contravine art.141 din Constituție.  

Astfel, menționăm constatările Curții la pct.95 din partea motivantă a hotărîrii 

că ”…dreptul constituţional al Preşedintelui de a recurge la referendum nu îi poate conferi însă 

acestuia posibilitatea legiferării, întrucât, în conformitate cu prevederile Constituției, Preşedintele 

nu poate iniţia un „referendum legislativ”, ci numai un „referendum consultativ”. Aceasta rezultă 

cu claritate din prevederile art. 60 alin. (1) din Constituţie, or, Parlamentul este unica autoritate 

legislativă în stat. În caz contrar, acest fapt ar reprezenta o recunoaștere a competenței de legiferare 

a Președintelui”.  
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De asemenea, în conformitate cu Hotărîrea nr.15 din 27 mai 1998 cu privire la controlul 

constituționalității unor prevederi din Codul electoral şi a Hotărârii Parlamentului nr. 1508-XIII 

din 18 februarie 1998, s-a stabilit că ”Parlamentul este unicul organ în măsură să adopte orice tip 

de scrutin sau modalitate de atribuire a mandatelor de deputat. Astfel, rămâne la discreţia organului 

legislativ să decidă care sistem electoral să fie aplicat: majoritar, proporţional sau mixt […]. 

Opţiunea pentru o variantă sau alta şi consfinţirea ei în legea electorală depinde de situaţia social-

politică din ţară, de nivelul de dezvoltare a sistemului politic din societate.  

[…] Statul aplică legal un anumit tip de scrutin pornind de la nivelul dezvoltării sistemului 

politic al societăţii, de la problemele pe care şi le propune pentru soluţionare şi de la alte 

circumstanţe. Aceasta este o chestiune de oportunitate politică.”.  

Același raționament, referitor la dreptul exclusiv al Parlamentului de a stabili sistemul 

electoral, a fost susținut și în alte decizii ale Curții:  

- pct.34 din Decizia nr.51 din 6 iunie 2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 

73b/2017: ”Potrivit articolului 72 alin. (3) lit. a) din Constituție, Parlamentul, prin lege organică, 

urmează să reglementeze sistemul electoral. Astfel, în sensul în care, potrivit normei 

constituționale, de competența Parlamentului ține reglementarea prin lege organică a sistemului 

electoral…”;  

- pct.35 din Decizia nr.124 din 15 decembrie 2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 

117a/2017: ”…constituantul a lăsat în seama legiuitorului ordinar libertatea de a stabili regulile de 

organizare și de desfășurare a procesului electoral, modalitățile concrete de exercitare a dreptului 

de vot și a dreptului de a fi ales, cu respectarea condițiilor impuse de Constituție”.  

Este de remarcat faptul că pe lîngă lipsa reglementării legale exhaustive aferente dreptului 

cetățenilor de a iniția un referendum legislativ, nu este stabilită nici procedura de avizare a unor 

asemenea inițiative, or cerințele de formă și de conținut sînt obligatorii fața de un act legislativ, 

inclusiv din punctul de vedere al corespunderii acestora tehnicii legislative, fiind imperative în 

acest sens. În context, conform pct.51 din Hotărîrea Curții Constituționale nr.26 din 27 septembrie 

2016 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Legea nr. 142-XVI din 26 iunie 

2008 cu privire la ipotecă, ”...Curtea reține că la elaborarea unui act normativ legiuitorul trebuie 

să respecte normele de tehnică legislativă pentru ca acesta să corespundă exigențelor de calitate”, 

ceea ce impune obligativitatea expertizării/avizării unui proiect înainte ca acesta să fie votat și să 

devină lege.  

Potrivit normelor de tehnică legislativă, dispozițiile de modificare și completare a unui act 

legislativ se încorporează, de la data intrării lor în vigoare, în actul de bază, identificîndu-se cu 

acesta. Respectiv, intervențiile ulterioare de modificare și de completare a acestora trebuie 

raportate la actul de bază. 

Prin urmare, propunerea autorilor de a obliga Parlamentul să adopte o anumită lege într-un 

anumit termen nu se încadrează în conceptul constituțional al parlamentarismului.  

Totodată, în vederea asigurării aplicării uniforme a normelor art.154 și art.157 din Codul 

electoral, Comisia s-a adresat Parlamentului Republicii Moldova solicitîndu-i interpretarea 

acestora. Comisia juridică, numiri și imunități a emis un aviz consultativ nr.CJ-10/74 din 7 martie 

2018, prin care și-a expus opinia potrivit căreia Parlamentul este organul reprezentativ suprem al 

poporului și unica autoritate legislativă a statului, abilitată cu dreptul de a decide asupra sistemului 

electoral, dreptul cetățenilor de a decurge la referendum legislativ nefiind reglementat de 

Constituție.” 

A. Russu – a adăugat că pornind de la cele expuse mai sus și avînd în vedere practica jurisdicției 

constituționale în materie de inițiere a referendumului republican legislativ, în lipsa normelor de 

tehnică legislativă cu referire la inițierea referendumului de către cetățeni, precum și prin prisma 

reglementărilor internaționale de a nu modifica/amenda sistemul electoral decît cel puțin cu un an 

înainte de alegerile ordinare, Comisia ajunge la concluzia privind imposibilitatea înregistrării 

grupului de inițiativă. Suplimentar a continuat prezentarea părții dispozitive a proiectului de 

hotărîre ”Cu privire la cererea de înregistrare a grupului de inițiativă pentru desfășurarea 

referendumului republican legislativ”: 
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”În temeiul art.1, art. 18 alin.(2), art.155, art.157, art.164 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 respinge cererea de înregistrare a grupului de inițiativă pentru desfășurarea 

referendumului republican legislativ, înregistrată la Comisia Electorală Centrală sub nr.CEC-

7/6876 din 23 februarie 2018. 

2. 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.” 

A. Russu – a reiterat că orice inițiativă a cetățenilor care reprezintă în primul rînd expresia 

incontestabilă a reușitei democrații participative dar și a maturității, este necesară societății pentru 

a oferi cetățenilor cu drept de vot posibilitatea de a-și exprima voința în mod liber în cadrul diferitor 

tipuri de alegeri, inclusiv și în cadrul unui referendum, or scopul inițierii și desfășurării unui 

referendum este de a soluționa crizele și nicidecum de a le agrava.  

 

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

membrii grupului de inițiativă. 

 

A. Russu – a întrebat cine dintre membrii grupului de inițiativă îl va reprezenta și va vorbi în 

numele întregului grup. 

Ș. Gligor – a rugat-o pe dna președinte să-și dea demisia. 

A. Russu – a rugat membrii grupului de inițiativă să răspundă la întrebarea acordată. 

Ș. Gligor – a afirmat că atît președintele și vicepreședintele cît și secretarul grupului de inițiativă 

au împuterniciri egale delegate de 822 de persoane pentru a le reprezenta la ședința Comisiei, prin 

urmare vor vorbi fiecare. Suplimentar a cerut dnei președintă să i se dea proiectul de hotărîre în 

întregime și să i se acorde un sfert de oră pentru a face cunoștință cu așa numitele argumente scrise 

de Sergiu Sîrbu și expuse de dna președintă. A adăugat că după timpul acordat se va expune și va 

aduce argumente asupra faptului că acest proiect de hotărîre este unul ilegal și neîntemeiat care 

contribuie la uzurparea puterii în stat, care reprezintă cea mai gravă infracțiune împotriva 

poporului.  

A. Russu – și-a reiterat poziția că partea factologică a fost adusă la cunoștință fiind urmată de 

partea descriptivă și motivantă, or proiectul de hotărîre este un act administrativ cu caracter 

individual. L-a îndemnat pe dl Gligor să examineze atent Legea cu privire la transparența 

decizională. 

 

ÎNTREBĂRI: 

S. Gurduza – s-a adresat tuturor prezenți în sala de ședințe îndemnând la respect reciproc. A 

constat prezența în ședință a dlui Postică, reprezentantul Promo-Lex și și-a manifestat dorința de 

a-i acorda o întrebare. 

A. Russu – a afirmat că dl Postică nu are dreptul de a interveni în ședința de astăzi a Comisiei. I-

a amintit dlui Gurduza că acum este etapa de întrebări către grupul de inițiativă. 

S. Gurduza – a afirmat că va întreba reprezentanții grupului de inițiativă în așa mod ca să fie clar 

și pentru reprezentanții Promo-Lex. A constatat că la ședința grupului de inițiativă au participat și 

reprezentanții Promo-Lex. A întrebat reprezentanții grupului de inițiativă dacă reprezentanții 

Promo-Lex au observat la ședința de constituire a grupului de inițiativă careva încălcări 

procedurale sau neconcordanțe privind obiectul propriu zis al referendumului care ar duce la 

neînregistrarea grupului de inițiativă sau care ar permite Comisiei Electorale Centrale să nu-l 

înregistreze. A îndemnat grupul de inițiativă dacă nu cunosc răspunsul să îl întrebe pe 

reprezentantul Promo-Lex. A adăugat că pentru dlui este important să cunoască poziția 

observatorului nr. 1 din Republica Moldova.  

Ș. Gligor – a răspuns că pîna la acel moment grupul de inițiativă nu a fost informat despre careva 

nereguli depistate de asociația Promo-Lex, or din cîte cunoaște dlui niciunuia dintre membrii 

grupului de inițiativă nu i-au fost semnalate careva nereguli. 
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A. Russu – a afirmat că în contextul necesității intervenției dlui Postică în cadrul ședinței, va 

supune votului Comisiei Electorale Centrale permisiunea dlui Postică de a răspunde la întrebarea 

acordată. Totodată consideră că membrii Comisiei Electorale Centrale care ar fi dorit să se 

documenteze asupra poziției de recomandare a Asociației Promo-Lex, au avut această posibilitate 

pînă la începerea acestei ședințe.  

I. Ciocan – a intervenit și a menționat că la examinarea chestiunilor de acest fel participă 

solicitanții și Comisia Electorală Centrală, or dl Postică este unul dintre observatori Asociației 

Promo-Lex acreditați de către Comisia Electorală Centrală. A atras atenția asupra faptului că nu 

exista practic ca observatorii să intervină în ședințe, nefiind reglementată nici în lege, nici în 

regulament nici în altă procedură, or observatorii fac notițe, scriu rapoarte iar ulterior dau puncte 

de vedere. 

A. Russu – l-a întrebat pe dl Postică dacă dlui dorește să răspundă la întrebarea dlui Gurduza. 

P. Postică – a răspuns că poate răspunde la întrebarea respectivă dacă i s-ar permite. 

V. Șarban – a afirmat că un principiu al dreptului permite tot ce legea nu interzice. A adăugat că 

relațiile dintre Comisie și Asociația Promo-Lex sunt foarte benefice pentru acesta, or dlui 

consideră umilitor punerea la vot a permisiunii dlui Postică de a răspunde la întrebare. Suplimentar 

a menționat că acestă asociație contribuie atît de mult pentru dezvoltarea democrației în Republica 

Moldova încît nu consideră relevant punerea la vot a intervenției dlui Postică, calificîndu-l drept o 

persoană foarte competentă iar întreaga Comisie ar fi interesată de părerea sa. 

A. Volentir – a spus că Comisia este într-o ședință în care examinează o cerere individuală a unui 

grup de cetățeni, este în dialog cu reprezentanții acestui grup și nu se află ”la o cumătrie unde este 

nevoie de cumătri” pentru a intra în discuții contradictorii cu toată lumea. Este de părerea că 

cererea fiind depusă, Comisia trebuie să se expună pe marginea ei, să o examineze și să adopte o 

hotărîre.  

 

Președintele a îndemnat participanții la ședința Comisiei Electorale Centrale să respecte ordinea 

publică, or nerespectarea acesteia va duce la perturbarea ședinței iar dnei va fi nevoită să o 

întrerupă.  

 

A. Russu – l-a întrebat pe dl Gligor dacă cetățenii care au participat la ședința de constituire a 

grupului de inițiativă au fost informați vizavi de reglementările codului bunelor practici în materie 

electorală și pentru cine ele sunt obligatorii. 

Ș. Gligor – a calificat invocarea codului bunelor practici în materie electorală drept o blasfemie în 

contextul în care grupul de inițiativă astăzi apără recomandarea de bază a Comisiei de la Veneția 

din 2014 de a nu modifica sistemul electoral și poziția Comisiei de la Veneția din 2017 unde a fost 

stipulat expres recomandarea de bază de a nu modifica Codul electoral și specificarea alternativei 

sistemului mixt, sistemul proporțional cu liste deschise. A specificat că este o rușine invocarea 

reglementărilor codului bunelor practici în materie electorală drept argument pentru 

neînregistrarea grupului de inițiativă. La rugat pe dl Pașa să completeze răspunsul său. 

A. Russu – a afirmat că întrebarea i-a fost acordată dlui Gligor și la rugat să constate că opiniile 

Comisiei de la Veneția reies din Codul bunelor practici în materie electorală. 

S. Gurduza – a făcut referință la solicitarea grupului de inițiativă pentru Comisia Electorală 

Centrală privind procedura, condițiile și actele necesare în baza cărora se inițiază un referendum 

legislativ. A întrebat grupul de inițiativă dacă din răspunsul primit de la Comisiei, grupului i-a fost 

clar că potrivit semnatarului scrisorii de răspuns oricum nu va fi înregistrat. 

V. Pașa – a spus că va răspunde întîi la întrebările anterioare. A menționat că reprezentanții 

Asociației Promo-Lex au fost prezenți la ședința de constituire a grupului de inițiativă și au avut 

posibilitatea să observe întreaga activitate a grupului spre deosebire de Comisia Electorală 

Centrală care nu a delegat nici un reprezentant la acea adunare. Suplimentar consideră Codul 

bunelor practici în materie electorală a Comisiei de la Veneția drept un document esențial care se 
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referă la cele trei elemente fundamentale ale dreptului electoral care nu trebuie modificate pentru 

a nu genera conflict de interese, deoarece prin ”acea constrîngere se impune că nici măcar o 

vizibilitate sau presupune de manipulare a legislației și a regulilor electorale în interesul unui actor 

politic nu trebuie să fie vorba”. A fost de părere că o majoritate parlamentară nu trebuie să-și 

reseteze regulile de joc în interes propriu mai ales cu un an înainte de alegeri, acesta fiind regula 

democrației, or regula ia în calcul trei elemente fundamentale: limitele circumscripțiilor 

uninominale în cazul existenței lor, componența Comisiei Electorale Centrale și sistemul electoral 

propriu-zis. S-a referit la evitare conflictului de interese între parlamentari și felul în care urmează 

să fie realeși și a afirmat că în cazul Republicii Moldova, Comisia de la Veneția are niște 

recomandări foarte precise calificînd sistemul uninominal drept unul nociv în condițiile actuale ale 

Republicii Moldova. În continuare s-a referit la răspunsul Comisiei Electorale Centrale și la 

calificat ”nu chiar precis pînă la urmă” deoarece la sfîrșitul răspunsului se face referință la hotărîrea 

Comisiei din data de 12 ianuarie 2018 cu privire la cererea de înregistrare a grupului de inițiativă, 

or acesta (răspunsul) nu este clar deoarece întreaga hotărîre a Comisiei Electorale Centrale din data 

de 12 ianuarie 2018 este neclară. Cu excepția celor menționate, a specificat că răspunsul Comisiei 

Electorale Centrale este unul foarte precis din care sunt clare condițiile inițierii unui referendum 

legislativ. A citit din răspunsul Comisiei Electorale Centrale: ”în conformitate cu art. 163, art. 164 

alin. (1) din Codul electoral și pct. 2 , pct. 3 din Regulamentul cu privire la activitatea grupului de 

inițiativă privind desfășurarea referendumului republican, pentru înregistrarea grupului de 

inițiativă, Comisiei se prezintă următoarele documente:”. După ce a dat citire extrasului din 

scrisoarea de răspuns a afirmat că grupul de inițiativă a prezentat toate documentele menționate.   

A. Russu – a concretizat că art. 163 și art. 164 la care face trimitere dl Pașa se referă în general la 

inițierea desfășurării referendumurilor republicane, fără a detalia tipurile acestora. A rugat să 

confirme că în scrisoarea de răspuns grupul de inițiativă a fost îndemnat să examineze foarte 

exhaustiv hotărîrea adoptată anterior privind cerere de înregistrare a grupului de inițiativă și să țină 

cont de toate erorile și încălcările constatate.  

Ș. Gligor – și-a manifestat dorința de a completa răspunsul la întrebarea dlui Gurduza. 

A. Russu – a afirmat că răspuns la întrebarea dlui Gurduza a fost dat și l-a chemat la ordine pe dl 

Gligor. 

 

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

 

S. Gurduza – a spus că va avea două întrebări pentru raportor și apoi cîteva propuneri la proiectul 

de hotărîre. S-a referit la hotărîrea nr. 8 din 2012 (Hotărîrea Curții Constituționale nr. 8 din 19 

iunie 2012 privind interpretarea articolelor 68 alin. (1),  (2) și 69 alin. (2) din Constituție), unde 

Curtea Constituțională a reiterat faptul că în condițiile statului de drept puterea politică aparține 

poporului iar un element esențial al statului – suveranitatea națională – are un caracter subiectiv-

volițional și înseamnă că dreptul de comandă aparține poporului. Astfel în condițiile anunțate, 

avînd în vedere că însăși poporul intenționează să recurgă la un exercițiu democratic cum este 

referendumul și luînd în considerare principiile constituționale: art. 1 alin. (3) – stat de drept, art. 

2 – suveranitate națională aparține poporului și o democrație veritabilă poate fi constituită numai 

de către popor, art. 38 din Constituție – dreptul la vot, subliniază art. 39 – dreptul la administrare, 

art. 75 care statuează hotărîrile aprobate în baza unui referendum drept hotărîri cu putere juridică 

supremă, a întrebat-o pe dna Russu dacă cunoaște, înțelege și este conștientă că cererea privind 

înregistrarea grupului de inițiativă pentru desfășurarea referendumului republican legislativ 

urmează să fie examinată și prin prisma principiilor și drepturilor fundamentale enunțate mai sus 

stabilite de legea supremă. 

A. Russu – a reiterat poziție sa expusă și anterior că orice inițiativă a cetățenilor reprezintă cu 

siguranță și certitudine expresia incontestabilă a reușitei democrații și a suveranității pentru că 

voința supremă în stat aparține poporului, fiind un lucru incontestabil, dar totodată această voință 
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trebuie realizată respectînd principiul legalității, principiul încadrat în statul de drept. A adăugat 

că va susține orice inițiativă dacă se încadrează în cadrul legal. 

S. Gurduza – a făcut referință la art. 16 alin. (2) din Codul electoral care stipulează că membrii 

Comisiei Electorale Centrale depun jurămînt în plenul Parlamentului, or depunerea jurămîntului 

constituie asumarea de către membrii Comisiei a unui angajament juridic față de poporul 

Republicii Moldova de a acționa în spiritul normelor constituționale și în spiritul normelor de 

loialitate față de legea supremă. Același jurămînt include obligativitatea membrilor Comisiei de a 

apăra drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, cum ar fi dreptul de a alege și dreptul la 

administrare, or în acestă ordine de idei membrii își asumă necondiționat în mod public și solemn 

obligația de a acționa exclusiv în spiritul loialității față de suveranul puterii – poporul, și de a nu 

încălca jurămîntul în nici o împrejurare. A adăugat că, Curtea Constituțională a dispus, că 

încălcarea jurămîntului este o încălcare gravă a Constituției, care reprezintă la rîndul său o 

încălcare gravă a jurămîntului. A întrebat-o pe dna Russu dacă cunoaște, înțelege și este conștientă 

că încălcarea jurămîntului duce la încălcarea normelor constituționale și respectiv la încetarea 

mandatului de membru al Comisiei Electorale Centrale. A atras atenția că nu se referă doar la dna 

Russu ci la toți membrii.  

A. Russu – a afirmat că la fel ca dl Gurduza, cînd a fost desemnată în funcția de membru al 

Comisiei Electorală Centrală a depus jurămînt că va respecta prevederile Constituției și legile 

Republicii Moldova, or activitatea dnei în cadrul Comisiei se desfășoară ghidîndu-se de aceste 

principii. Și-a reiterat poziție că este în serviciul poporului și nicidecum în serviciul unui grup de 

cetățeni. 

V. Gafton – s-a referit la două extrase din proiectul de hotărîre: ”La examinarea unei cereri 

similare, Comisia, prin hotărîrea nr. 1344 din 12 ianuarie 2018” și ”Președintele nu poate iniția un 

„referendum legislativ”, ci numai un „referendum consultativ”. Aceasta rezultă cu claritate din 

prevederile art. 60 alin. (1) din Constituție, or, Parlamentul este unica autoritate legislativă în stat”, 

și a întrebat ce relevanță au constatările enunțate la speța dată și care norme de drept servesc drept 

argumentare la respingerea înregistrării grupului de inițiativă. 

A. Russu – a răspuns că s-a făcut referință la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale privind cererea 

de înregistrare a grupului de inițiativă adoptată anterior din considerentele de a nu se admite repetat 

erorile depistate la acel moment atît pe parte de procedură cît și pe partea de respectare a normelor 

internaționale. A considerat judicios includerea în actualul proiect de hotărîre a referinței hotărîrii 

anterioare aprobate de Comisie deoarece o parte din erorile depistate atunci se regăsesc și la 

desfășurarea celei de-a doua ședințe de constituire a grupului de inițiativă. S-a referit la a doua 

întrebare a dlui Gafton și a afirmat că constatările respective se regăsesc în hotărîrea Curții 

Constituționale și vizează prevederea care se referă la toți subiecții cu drept de inițiere a 

referendumurilor republicane.  

V. Șarban – a afirmat că pct. 38 din Regulamentul de activitate a Comisiei Electorale Centrale nu 

a fost respectat și dlui pînă astăzi (12.03.2018) ora 14.30 nu a avut posibilitatea să ia cunoștință de 

proiectul de hotărîre care a fost prezentat de dna Russu. A menționat că dlui nu poate acum din 

cele auzite să aprecieze poziția dnei Russu. A constatat repetat că dlui nu are proiectul de hotărîre 

așa cum prevede pct. 38 din regulamentul invocat. Suplimentar a adăugat că la data de 07 martie 

2018 a primit doar un text pe o pagină din care reieșea numărul de participanți la adunarea 

constituantă, or restul proiectului, argumentarea juridică la care se referă dna Russu dlui nu o 

cunoaște. A spus că are tot respectul pentru Comisia juridică a Parlamentului care a dat anumite 

avize dar ar vrea să vadă un proiect de hotărîre ”cap – coadă”. A întrebat-o pe dna Russu de ce nu 

s-a ținut cont de pct. 38 din regulamentul invocat mai sus și în cazul acestui proiect de hotărîre.  

A. Russu – a afirmat că pct. 38 din Regulamentul Comisie într-adevăr prevede modalitate de 

familiarizare a membrilor Comisiei cu proiectele de documente care sunt dezbătute în ședința 

publică. A explicat că din motivul că astăzi (12.03.2018) în Comisie a fost o ”pană de acces la 

internet” proiectul de hotărîre a fost transmis inclusiv și pe suport de hîrtie. A constatat că dl 
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Șarban, din anumite considerente nu a reușit să-l examineze, dar de fapt constatările care se 

regăsesc în proiectul de hotărîre raportat nu sunt unele noi ci sunt niște constatări dezbătute nu 

doar o singură dată în cadrul Comisiei Electorale Centrale.  

 

Președintele a oferit cuvîntul pentru propuneri la proiectul de hotărîre. 

 

PROPUNERI: 

S. Gurduza – s-a referit la proiectul de hotărîre prezentat de dna Russu în care dnei face trimitere 

la hotărîrile Curții Constituționale. A propus ca proiectul de hotărîre să fie completat cu următorul 

text: ”Relevantă pentru prezenta speță este și poziția Curții Constituționale subliniată în Hotărîrea 

nr. 15 din 27 mai 2014, unde a fost statuat că: „[…] deși Parlamentul are dreptul constituțional de 

a reglementa prin lege organică sistemul electoral, acesta nu poate excede spiritului și literei 

Constituției. Astfel, Parlamentul, la adoptarea Codului electoral și a oricărei legi organice de 

modificare sau completare  a acestuia, urmează să acționeze în conformitate cu un șir de principii 

constituționale, cum ar fi: statul de drept, dreptul la vot, egalitatea, libertatea opiniei și a exprimării, 

dreptul la administrare, dreptul la informație, libertatea întrunirilor etc. Or, Curtea urmează să 

reacționeze de fiecare dată în cazul în care, la sesizare, va constata că legiuitorul a deviat de la 

aceste principii.”” 

 

Președintele a supus votului propunerea dlui Gurduza privind completarea proiectului de hotărîre 

cu textul citit de dlui. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

 

Pentru ____5____, Contra ____1____, Abținere___3___. 

 

Propunerea a întrunit numărul necesar de voturi. 

 

S. Gurduza – s-a referit la hotărîrea Curții Constituționale nr. 16  din 29 martie 2001 și a propus 

completarea proiectului de hotărîre cu următorul text: ”Suveranitatea națională înseamnă, potrivit 

Constituției, puterea absolută și perpetuă a poporului, pe care acesta o exercită prin organele 

reprezentative ale puterii de stat, al cărei titular suveran este. În acest sens, suveranitatea națională 

este inalienabilă, întrucît ceea ce se transmite organelor reprezentative este doar exercițiul acesteia. 

Exercitarea suveranității în mod direct de către popor se realizează prin participarea lui la 

referendumuri și  alegeri, precum și prin luarea unor decizii de către acesta în mod direct.” 

 

Președintele a supus votului propunerea dlui Gurduza privind completarea proiectului de hotărîre 

cu textul citit de dlui. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

 

Pentru ____3____, Contra ____1____, Abținere___5___. 

 

Propunerea nu a întrunit numărul necesar de voturi. 

 

S. Gurduza – și-a manifestat dorința de a da o altă propunere la proiectul de hotărîre. 

A. Russu – i-a amintit dlui Gurduza că un membru al Comisiei poate interveni la același subiect 

doar de două ori, însă i-a permis să vină cu propunerile suplimentare care le are. 

S. Gurduza – a propus completarea proiectului de hotărîre cu următorul text: ”Nu în ultimul rînd 

este de menționat că drept o consecință a obligativității respectării de către statul nostru a tratatelor 

internaționale în general, Republica Moldova este ținută în mod special și de obligația de a respecta 
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actele instituțiilor Consiliului Europei, a cărui membru este și Republica Moldova, implicit ale 

Comisiei Europene pentru Democrație prin Drept, Comisiei de la Veneția, GRECO etc. Astfel 

Comisia Electorală Centrală observă și salută existența unei recomandări generale care se conține 

în Codului de bune practice în materie electorală adoptat de Comisia de la Veneția și anume că 

elementele fundamentale ale dreptului electoral, sistemul electoral propriu-zis, componența 

comisiilor electorale și constituirea circumscripțiilor electorale nu trebuie amendate decît cu cel 

puțin un an înainte de alegeri. Totodată în contextul subiectului examinat, Comisia Electorală 

Centrală este nevoită să observe o constatare și o altă recomandare specială pentru Republica 

Moldova: modificarea legislației electorale a avut loc cu ignorarea principalei recomandare a 

Comisie de la Veneția care a menționat că schimbarea sistemului de vot proporțional pe unul mixt 

pentru Republica Moldova nu este recomandabilă”. 

A. Russu – și-a reiterat poziția vizavi de supremația normelor internaționale față de cel interne, 

mai mult decît atît, naționale. A afirmat că normele regăsite în Codul bunelor practici în materie 

electorală, document care a fost adoptat și de către Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, 

sunt norme scrise care se încadrează în standarde internaționale. 

A. Volentir – a concretizat ”pe cota cui” vine această propunere, or dl Gurduza și-a epuizat deja 

dreptul de a da cele două propuneri. 

A. Russu – a răspuns că pe cota colegialității. 

 

Președintele a supus votului propunerea dlui Gurduza privind completarea proiectului de hotărîre 

cu textul citit de dlui. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

 

Pentru ____3____, Contra ____2____, Abținere___4___. 

 

Propunerea nu a întrunit numărul necesar de voturi. 

 

S. Gurduza – s-a referit la lit. d), pct. 25 din Regulamentul Comisiei și a afirmat că membrii 

Comisiei au dreptul să propună amendamente la proiectele hotărîrilor și ale altor acte prezentate 

pentru aprobare Comisiei, or dlui are dreptul să facă amendamente măcar la fiecare virgulă din 

proiectul de hotărîre, însă atenționează membrii Comisiei că mai are doar două propuneri. A 

propus ca proiectul de hotărîre să fie completat cu prevederile legale care stabilesc că, Comisia 

Electorală Centrală are competențe de a se expune asupra obiectului și procedurilor aferente unui 

proiect de lege, cu atît mai mult prevederile care îi permit Comisiei să se expună asupra 

competenței  desfășurării unui asemenea tip de referendum la inițiativa cetățenilor. 

A. Russu – s-a referit la pct. 44 din Regulamentul Comisiei care stabilește că asupra unui subiect 

aflat în discuție un membru al Comisiei poate să intervină cel mult de două ori.  

 

Președintele a supus votului propunerea dlui Gurduza. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

 

Pentru ____3____, Contra ____2____, Abținere___4___. 

 

Propunerea nu a întrunit numărul necesar de voturi. 

 

S. Gurduza – și-a manifestat dorința de a da ultima propunere.  

A. Russu – a refuzat să-i permită dlui Gurduza înaintarea unei alte propuneri, motivînd necesitatea 

acordării dreptului de a da propuneri la proiectul de hotărîre și altor membri ai Comisiei. 
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S. Gurduza – insistent și-a manifestat dorința de a da ultima propunere. 

V. Gafton – a propus introducerea în partea motivată a proiectului de hotărîre a următorului text: 

”La acest aspect Comisia ține să precizeze că în percepția membrilor Comisiei, Curtea 

Constituțională a statuat pe bună dreptate că Parlamentul este unicul organ abilitat de Constituție 

să adopte sistemul electoral, însă acest lucru nu înseamnă excluderea poporului de a legifera prin 

intermediul instituție referendari sistemul electoral, deoarece Parlamentul este unicul organ, însă 

din ansamblul celorlalte organe de stat, care, toate împreună se subordonează voinței supreme a 

suveranității puterii de stat – poporul. Astfel în condițiile în care Curtea a dispus că potrivit normei 

constituționale o democrație veritabilă poate fi constituită numai de către popor prin exercitarea 

suveranității naționale în mod direct, fie participarea la referendum ori prin intermediul 

reprezentanților săi, Comisia concluzionează că chiar și dacă Parlamentul este un organ 

reprezentativ suprem al poporului, acesta nu poate substitui în totalitate poporul și la fel nu poate 

să excludă dreptul cetățenilor de a iniția orice tip de referendum în condițiile în care în art. 75 din 

Legea supremă, hotărîrile adoptate în rezultatul referendumului republican au putere juridică 

supremă”. În continuare a solicitat dlui Volentir să nu dea calificări propunerii sale și să manifeste 

respect față de membrii Comisiei. 

 

Președintele a supus votului propunerea dlui Gafton privind completarea proiectului de hotărîre cu 

textul citit de dlui. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

 

Pentru ____3____, Contra ____1____, Abținere___5___. 

 

Propunerea nu a întrunit numărul necesar de voturi. 

 

A. Volentir – la îndemnat pe dl Gafton dacă cheamă la respect să respecte și dlui ceilalți colegi. 

Adăugat că propunerile care se fac trebuie să fie rezonabile și să se încadreze în conceptul 

proiectului de hotărîre și nu să iasă din cadrul acestuia. A întrebat retoric dacă se înțelege că 

intenționat se face acest joc sau sunt ”idioți utili”. 

V. Gafton – și-a manifestat dorința de a i se acorda cuvînt. 

A. Russu – a specificat că dl Gafton a vizat un membru al Comisiei, căruia i s-a acordat dreptul la 

replică. 

 

Președintele a oferit cuvînt la rubrica „Dezbateri”.  

 

 

DEZBATERI: 

V. Gafton – a afirmat că dlui nu este constituționalist însă a consultat notițele sale făcute în cadrul 

Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași la cursul dnei Genoveva Vrabie și va vorbi despre 

suveranitatea poporului, concept atribuit de Jean-Jacques Rousseau care este strîns legat de ideea 

contractului social. A spus că titularul suveranității este poporul, noțiunea de popor fiind înțeleasă 

ca totalitatea indivizilor de pe un anumit teritoriu. Toți indivizii sunt deținători a unei cote părți 

egale de suveranitate. A concretizat că fiecare are o cotă parte de suveranitate, or suveranitatea 

poporului este suma voințelor indivizilor, puterea este a poporului, guvernanților încredințîndu-se 

doar exercitarea ei, or aceștia apar ca simpli mandatari ai voinței poporului. Avînd în vedere că 

suveranitate este inalienabilă, conducătorii nu sunt reprezentanții suveranului, deci nu sunt 

reprezentanți ai poporului și apar ca un organ de executare a voinței generale. A făcut referință la 

art. 2 din Legea supremă care statuează că ”suveranitatea națională aparține poporului Republicii 

Moldova, care o exercită în mod direct și prin organele sale reprezentative, în formele stabilite de 
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Constituție” și la art. 7 din Constituție care indică că,  ”Constituția Republicii Moldova este Legea 

ei Supremă. Nici o lege și nici un alt act juridic care contravine prevederilor Constituției nu are 

putere juridică.” A dat citire unui aliniat din partea motivată a proiectului de hotărîre: ”Este de 

remarcat faptul că pe lîngă lipsa reglementării legale exhaustive aferente dreptului cetățenilor de 

a iniția un referendum legislativ, nu este stabilită nici procedura de avizare a unor asemenea 

inițiative”. A adus drept argument și art. 5 din Codul civil: ”Nu se admite aplicarea prin analogie 

a normelor care limitează drepturile civile sau care stabilesc răspundere civilă”. A constatat că 

dacă legea nu este clară, se aplică în folosul cetățenilor, or aplicarea inversă limitează drepturile 

civile ale suveranului, deci ale poporului. Consideră că nu există temei de a respinge cererea de 

înregistrare a grupului de inițiativă. A afirmat că motivarea soluției este foarte proastă și 

circumstanțele de fapt care sunt indicate în proiectul de hotărîre nu sunt coroborate cu temeiurile 

juridice. A spus că Comisia nu a constat că au fost încălcate procedurile sau că numărul membrilor 

grupului nu a fost suficient. În final a afirmat că dlui și-a expus opinia sa privitor la proiectul de 

hotărîre. A declarat că va formula opinie separată la proiectul de hotărîre.  

V. Șarban – a afirmat că la întrebarea sa privind pct. 38 din regulament, dna Russu a lăsat să se 

înțeleagă că din vina dlui nu a văzut proiectul de hotărîre. Suplimentar a menționat că nici dna 

Russu nu l-a văzut, deoarece proiectul de hotărîre care a fost prezentat membrilor Comisiei, este 

scris pe o ”păginuță” și prezentat de un jurist, care apoi a avut niște discuții cu dl Gurduza pe 

internet. A constatat că pînă astăzi nici un proiect de hotărîre nu a fost prezentat. A completat că 

pentru a se evita părerea că din cauza sa nu a avut acces la proiectul de hotărîre, va da citire normei 

pct. 38 din Regulamentul de activitate al Comisiei: ”În avizul despre convocarea ședinței, pe lîngă 

ordinea de zi, data, ora și locul ședinței, se indică modul de familiarizare a membrilor Comisiei cu 

proiectul și/sau proiectele de documente ce urmează a fi examinate la ședință”. A menționat că în 

momentul în care ordinea de zi a fost plasată pe site nu exista nici măcar acea ”păginuță” referitor 

la proiectul dat. A întrebat retoric cine este repetent la capitolul disciplină: dlui sau dna Russu, 

care la momentul plasării ordinii de zi trebuia să asigure atașarea proiectelor de hotărîri pentru 

toate chestiunile. A specificat că la ora 14.30 a fost telefonat de dl Gafton care l-a anunțat că 

proiectul de hotărîre se află pe biroul său, însă a constatat că era doar partea de constatare. A 

adăugat că aceste materiale trebuiau elaborate pînă la data limită de examinare a subiectului 

respectiv și că ar fi fost bine ca, Comisia înainte de examinare a chestiunii acesteia, să aibă o 

întâlnire și cu dl Postică, și cu un ex membru al Comisiei, dl Bușuleac (dl Bușuleac era prezent la 

ședința Comisiei Electorale Centrale) și cu alții. A calificat solicitarea opiniei Comisiei juridice 

drept una relevantă dar crede că a fost insuficient. S-a referit la proiectul pregătit de dl Gurduza și 

s-a expus asupra necesității adresării la Curtea Constituțională. A întrebat retoric de ce Comisia nu 

a mai solicitat și alte opinii cu excepția celei care aparține Comisiei parlamentare. Este de părerea 

că zilnic trebuiau să fie desfășurate ședințe cu privire la acest subiect, să se ia decizii iar astăzi 

Comisia să fie consolidată. În continuare s-a referit la pct. 42 din Regulamentul de activitate: ”Se 

interzice intervenția unui membru al Comisiei în discuții în timpul prezentării de către un alt 

membru al punctului său de vedere” și a spus că dlui nu are nevoie ca cineva să-i dea lecții, or are 

suficientă experiență. În final a afirmat că nu va vota acest proiect de hotărîre din simplu motiv că 

nu a avut timp să-l citească și să-și facă o opinie proprie vizavi de argumentele invocate. 

S. Gurduza – a afirmat că la momentul începerii activității în cadrul Comisiei Electorale Centrale 

se adresa membrilor Comisiei cu sintagma ”Onorată Comisie”. A menționat că membrii Comisiei 

Electorale Centrale au luat cunoștință de argumentele sale care au fost incluse în proiectul de 

hotărîre cu privire la înregistrarea grupului de inițiativă. Suplimentar a atras atenția că hotărîrile 

Curții Constituționale privind interpretarea Constituției au caracter de legi de nivel constituțional. 

Într-o hotărîre a sa din 2015, Curtea a statuat: ”o normă trebuie interpretată în sensul în care permite 

aplicarea ei și nu în sensul care exclude aplicarea ei”, or acesta este un principiu fundamental care 

trebuia aplicat în speța respectivă. A acceptat că în Codul Electoral sunt neconcordanțe, că există 

lacune legislative și că de acest fapt nu este vinovată Comisia Electorală Centrală însă aceasta 

trebuie să interpreteze o normă în sensul în care permite aplicarea ei și nu invers. A adăugat că 

normele juridice din domeniul electoral constituie expresia principiului securității juridice instituit 
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de art. 7 din Constituție, or acest principiul exprimă în esență faptul că ”cetățenii trebuie protejați 

contra unui pericol care vine chiar din partea dreptului, contra unei sigurități care a creat-o dreptul 

sau care acesta riscă să o creeze”. A atenționat că va vota împotriva proiectului de hotărîre 

prezentat de dna Russu și susținut de o majoritate stabilă a membrilor Comisie. Consideră că, 

Comisia trebuia să se expună asupra respectării procedurilor grupului de inițiativă și nu asupra 

obiectului proiectului de lege supus referendumului, or așa atribuții are doar Curtea Constituțională 

și Parlamentul prin legiferare. A declarat că va formula opinie separată la proiectul de hotărîre și 

a menționat că o va elabora în termen de 24 de ore după publicarea textului final al hotărîrii 

aprobate.  

V. Pașa – a afirmat că în cadrul ședinței s-au petrecut lucruri lipsite de logică iar unul din ele este 

faptul că dlui nici pînă la acel moment nu a avut acces la proiectul de decizie. A atras atenția că 

dlui nu are studii juridice însă dacă i s-ar da posibilitatea în fața unui arbitru independent ar aduce 

argumente puternice în apărarea poziției sale, dar speră ca, Comisia de la Veneția să se expună 

vreodată asupra părții motivate a proiectului de hotărîre. A constatat că Comisia nu a înțeles nimic 

din ce a vrut grupul de inițiativă, or grupul a vrut să meargă pe o cale normală, să decidă poporul. 

A afirmat că, Comisia Electorală Centrală a transformat și data trecută și data acesta, din 

examinarea formării grupului de inițiativă în examinarea dreptului cetățenilor la referendum. A 

întrebat retoric ce le rămîne să facă cetățenilor în condițiile în care li s-a refuzat dreptul respectiv. 

A atras atenția că dacă astăzi se aprobă acest proiect de hotărîre și cetățenii nu pot obține acest 

drept pe cale democratică obișnuită, atunci ei au legitimitatea să-și ia acest drept și ar putea veni 

să și-l ia nu de aici de la Comisie ci de la membrii Comisiei de acasă.  

A. Russu – l-a întrebat pe dl Pașa dacă acestea sunt intimidări. 

V. Pașa – a răspuns că nu sunt intimidări și ia îndemnat pe membrii Comisiei să nu susțină acest 

proiect de hotărîre și să fie responsabili pentru deciziile care le votează. 

A. Russu – l-a îndemnat pe dl Pașa să nu intimideze membrii Comisiei Electorale Centrale, or 

acești sunt foarte responsabili pentru deciziile aprobate. Suplimentar a revenit la poziția enunțată 

în debutul prezentării acestui proiect de hotărîre, astfel Comisia Electorală Centrală examinează 

cererea vizavi de înregistrarea grupului de inițiativă cu privire la inițierea și desfășurarea unui 

referendum republican, trebuie să se respecte ordinea juridică, or ordinea juridică înseamnă 

respectarea anumitor reguli care trebuie respectate și aplicate.  

 

Președintele a constatat lipsa de la ședință a dlui Vasile Gafton (Membri prezenți – 8) 

 

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

votului proiectul în următoarea redacție: 

 

”La data de 23 februarie 2018, reprezentanții grupului de iniţiativă pentru desfăşurarea 

referendumului republican legislativ au depus la Comisia Electorală Centrală cererea de 

înregistrare a grupului de iniţiativă cu următoarele documente anexate: procesul-verbal al adunării 

cetățenilor pentru inițierea referendumului republican legislativ, autentificat de Primăria 

municipiului Chişinău; dovada de comunicare autorității publice locale despre organizarea 

adunării de constituire a grupului de inițiativă; lista participanților înregistraţi la adunarea 

cetăţenilor; actul ce conține problema preconizată a fi supusă referendumului; proiectul de lege; 

decizia grupului de iniţiativă privind alegerea biroului executiv şi decizia biroului executiv al 

grupului de iniţiativă privind desemnarea trezorierului; lista membrilor grupului de iniţiativă în 

număr de 791 de persoane declarate, precum şi declaraţiile membrilor grupului de iniţiativă privind 

consimţămîntul lor de a participa la colectarea de semnături ale susținătorilor referendumului. 

Conform documentelor prezentate, adunarea cetăţenilor pentru iniţierea referendumului 

republican legislativ a avut loc la data de 11 februarie 2018, în municipiul Chișinău. La adunare 

au participat 822 de persoane din municipiile Chişinău și Bălţi, precum și din alte raioane ale 

Republicii Moldova. 
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În cadrul adunării au fost aprobate, cu votul majorității participanților, oportunitatea 

inițierii referendumului republican legislativ, formularea întrebării preconizate a fi supuse 

referendumului şi proiectul de lege. Problema preconizată a fi supusă referendumului republican 

legislativ se referă la adoptarea legii cu privire la sistemul electoral, care stabilește că alegerile 

Parlamentului se efectuează în baza unui sistem de vot proporțional. 

Potrivit procesului-verbal din 11 februarie 2018 al adunării cetățenilor pentru inițierea 

referendumului republican legislativ, grupul de inițiativă a fost constituit din 791 de persoane. 

Tot la 11 februarie 2018, membrii grupului de inițiativă au ales din rîndul lor biroul 

executiv. Președinte al biroului a fost ales Gligor Ștefan, vicepreședinte Uțica Stella şi secretar 

Pașa Valeriu. Biroul executiv al grupului de inițiativă l-a desemnat pe dl Tofilat Sergiu în calitate 

de persoană cu atribuții de gestionare a mijloacelor financiare ce pot fi acumulate în procesul de 

colectare a semnăturilor susținătorilor referendumului republican, precum și de raportare la 

Comisia Electorală Centrală a rulajului financiar aferent acestor proceduri. 

Comparînd numeric declarațiile și copiile de pe actele de identitate ale membrilor 

desemnați în grupul de inițiativă cu lista membrilor, Comisia a constatat că au fost prezentate 791 

de declarații și tot atîtea copii de pe actele de identitate, în listă figurînd, de asemenea, 791 de 

persoane.  

La verificarea corespunderii datelor de identitate înscrise în lista membrilor grupului de 

inițiativă cu cele din declarațiile și actele de identitate prezentate în copie, în 126 de cazuri au fost 

constatate abateri, precum: date incomplete sau eronate (IDNP-ul nu este corect în lista membrilor 

grupului de inițiativă; declarația este scrisă neciteț; actul de identitate prezentat în copie este 

incomplet/ilizibil; în declarație semnatarul scrie cu greșeli numele/prenumele) – 71 cazuri; 

semnăturile din listă, din buletinul de identitate și din declarație nu corespund – 47 cazuri; acte de 

identitate prezentate în copie cu termenul de valabilitate expirat – 2 cazuri; declarații de 

consimțămînt semnate la o altă dată (17.12.2017) decît data la care a avut loc adunarea grupului – 

6 cazuri. 

În același timp, Comisia relevă importanța respectării nu doar a normelor de procedură 

cu privire la constituirea grupului de inițiativă pentru desfășurarea referendumului legislativ, ci și 

a competenței desfășurării unui asemenea tip de referendum, precum și a conținutului proiectului 

de lege supus acestuia.  

Grupul de inițiativă a propus să fie supus referendumului legislativ următorul proiect de 

lege:  

”Lege cu privire la sistemul electoral 

 Noi, Poporul Republicii Moldova, exercitînd-ne în mod direct suveranitatea națională și 

dreptul nostru de a participa nemijlocit la administrarea treburilor publice, exprimîndu-ne voința 

asupra problemei ce ține de sistemul electoral, in temeiul art.1 alin.(3), art.2, art.7, art.38 alin.(1), 

art.39 alin.(1), și art.75 din Constituție, adoptăm prezenta lege organică.  

 

Art.1 - Alegerile Parlamentului  

Alegerile Parlamentului se efectuează, în baza unui sistem de vot proporțional.  

Art.2 - Dispoziții tranzitorii  

(1) În termen de cel mult 30 de zile de la confirmarea rezultatelor referendumului de către 

Curtea Constituțională, Parlamentul va adopta modificările și completările necesare pentru 

aducerea legislației în vigoare in concordanță cu prezenta lege.  

(2) Guvernul și Comisia Electorală Centrală vor întreprinde toate măsurile necesare 

pentru pregătirea și organizarea alegerilor parlamentare pentru Parlamentul de legislatura a XXI-

a în baza sistemului electoral de vot proporțional”. 

Comisia reține că, în conformitate cu prevederile constituționale, referendumul reprezintă 

o formă supremă de exercitare a suveranității naționale, prin care corpul electoral este chemat să 
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decidă asupra adoptării unei legi fundamentale sau să-și exprime voința în alte probleme de interes 

național. Potrivit Codului de bune practici în materie de referendum, adoptat de Consiliul pentru 

Alegeri Democratice la cea de-a 19-a reuniune (Veneţia, 16 decembrie 2006) şi de Comisia de la 

Veneţia la cea de-a 70-a sesiune plenară (Veneţia, 16-17 martie 2007), recurgerea la un referendum 

implică în mod necesar respectarea ordinii juridice în ansamblu. Este necesar să fie respectate 

garanţiile procedurale şi regulile privind formularea textelor proiectelor de legi sau unor prevederi 

ale acestora de importanță deosebită, fiind condiţii în funcţie de care Curtea Constituţională, în 

temeiul art.135 alin.(1) lit.d) din Constituţie, examinează validarea și confirmă rezultatele 

referendumului, și care nu sînt un simplu aspect de ordin tehnic sau procedural, ci unul de esență, 

pentru clarificarea căruia este necesară determinarea intenţiei legiuitorului constituant. 

În vederea elucidării corespunderii procedurii de inițiere a referendumului legislativ cu 

normele juridice, Comisia va opera cu prevederile Constituției, ale Codului electoral, ale Legii 

privind actele legislative, ale Regulamentului cu privire la activitatea grupului de inițiativă privind 

desfășurarea referendumului republican, ale jurisdicției constituționale, precum și ale actelor 

internaționale în domeniu. 

La examinarea unei cereri similare, Comisia, prin hotărîrea nr. 1344 din 12 ianuarie 2018, 

a respins cererea de înregistrare a grupului de inițiativă pentru desfășurarea referendumului 

republican legislativ pe motiv că a constatat neconformități, printre care necorespunderea 

inițiativei cu prevederile Codului bunelor practici în materie electorală, de asemenea prevederi 

care prezintă neclarități capabile să blocheze desfășurarea unor astfel de inițiative.  

Este de remarcat faptul că mandatul actualului Parlament expiră pe data de 30 noiembrie 

2018, iar alegerile, în conformitate cu art.61 alin.(3) din Constituție, urmează a fi desfășurate în 

cel mult 3 luni de zile de la expirarea mandatului. Potrivit Codului bunelor practici în materie 

electorală, adoptat de Comisia de la Veneţia la cea de-a 52-a reuniune plenară (Veneţia, 18-19 

octombrie 2002), elementele fundamentale ale dreptului electoral, în special, sistemul electoral 

propriu-zis, componența comisiilor electorale şi constituirea circumscripțiilor electorale, nu 

trebuie amendate decît cel puţin cu un an înainte de alegeri, sau trebuie înscrise în constituție sau 

formulate în formă de document cu un statut mai înalt decît cel al unei legi ordinare. Astfel, 

Comisia de la Veneția a explicat că stabilitatea dreptului este un element important al credibilității 

procesului electoral și este esențială pentru consolidarea democrației. Prin urmare, modificarea 

frecventă a normelor sau caracterul lor complex pot dezorienta alegătorul, mai cu seamă este 

necesară stabilitatea unor reguli mai speciale ale dreptului electoral, în special sistemul electoral 

propriu-zis, componența comisiilor electorale și constituirea circumscripțiilor. Respectiv, Comisia 

observă că inițierea modificării sistemului electoral are loc cu mai puțin de un an de zile pînă la 

termenul de organizare a alegerilor parlamentare ordinare, ceea ce duce la neglijarea prevederilor 

internaționale în domeniu.  

În conformitate cu art.155 alin.(1) din Codul electoral, referendumul republican poate fi 

inițiat de un număr de cel puţin 200000 de cetăţeni ai Republicii Moldova cu drept de vot, un 

număr de cel puţin o treime din deputaţii în Parlament, Preşedintele Republicii Moldova și Guvern. 

Prin Hotărîrea Curții Constituționale nr. 24 din 27 iulie 2017 privind controlul constituţionalităţii 

Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr.105-VIII din 28 martie 2017 privind desfăşurarea 

referendumului republican consultativ asupra unor probleme de interes național, a fost declarat 

neconstituțional alin. (2) al art.155 din Codul electoral (în HCC art.144), care stabilea că subiecții 

cu drept de a iniția referendumul republican pot iniția orice tip de referendum, statuînd că această 

normă contravine art.141 din Constituție.  

Astfel, menționăm constatările Curții la pct.95 din partea motivantă a hotărîrii 

că ”…dreptul constituţional al Preşedintelui de a recurge la referendum nu îi poate conferi însă 

acestuia posibilitatea legiferării, întrucât, în conformitate cu prevederile Constituției, Preşedintele 

nu poate iniţia un „referendum legislativ”, ci numai un „referendum consultativ”. Aceasta rezultă 

cu claritate din prevederile art. 60 alin. (1) din Constituţie, or, Parlamentul este unica autoritate 

legislativă în stat. În caz contrar, acest fapt ar reprezenta o recunoaștere a competenței de legiferare 

a Președintelui”.  
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De asemenea, în conformitate cu Hotărîrea nr.15 din 27 mai 1998 cu privire la controlul 

constituționalității unor prevederi din Codul electoral şi a Hotărîrii Parlamentului nr. 1508-XIII 

din 18 februarie 1998, s-a stabilit că ”Parlamentul este unicul organ în măsură să adopte orice tip 

de scrutin sau modalitate de atribuire a mandatelor de deputat. Astfel, rămîne la discreţia organului 

legislativ să decidă care sistem electoral să fie aplicat: majoritar, proporţional sau mixt […]. 

Opţiunea pentru o variantă sau alta şi consfinţirea ei în legea electorală depinde de situaţia social-

politică din ţară, de nivelul de dezvoltare a sistemului politic din societate.  

[…] Statul aplică legal un anumit tip de scrutin pornind de la nivelul dezvoltării sistemului 

politic al societăţii, de la problemele pe care şi le propune pentru soluţionare şi de la alte 

circumstanţe. Aceasta este o chestiune de oportunitate politică.”.  

Același raționament, referitor la dreptul exclusiv al Parlamentului de a stabili sistemul 

electoral, a fost susținut și în alte decizii ale Curții:  

- pct.34 din Decizia nr.51 din 6 iunie 2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 

73b/2017: ”Potrivit articolului 72 alin. (3) lit. a) din Constituție, Parlamentul, prin lege organică, 

urmează să reglementeze sistemul electoral. Astfel, în sensul în care, potrivit normei 

constituționale, de competența Parlamentului ține reglementarea prin lege organică a sistemului 

electoral…”;  

- pct.35 din Decizia nr.124 din 15 decembrie 2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 

117a/2017: ”…constituantul a lăsat în seama legiuitorului ordinar libertatea de a stabili regulile de 

organizare și de desfășurare a procesului electoral, modalitățile concrete de exercitare a dreptului 

de vot și a dreptului de a fi ales, cu respectarea condițiilor impuse de Constituție”.  

Relevantă pentru prezenta speță este și poziția Curții Constituționale subliniată în 

Hotărîrea nr.15 din 27 mai 2014, unde a fost statuat că: „[…] deşi Parlamentul are dreptul 

constituţional de a reglementa prin lege organică sistemul electoral, acesta nu poate excede 

spiritului şi literei Constituţiei. Astfel, Parlamentul, la adoptarea Codului electoral şi a oricărei legi 

organice de modificare sau completare  a acestuia, urmează să acţioneze în conformitate cu un şir 

de principii constituţionale, cum ar fi: statul de drept, dreptul la vot, egalitatea, libertatea opiniei 

şi a exprimării, dreptul la administrare, dreptul la informaţie, libertatea întrunirilor etc. Or, Curtea 

urmează să reacţioneze de fiecare dată în cazul în care, la sesizare, va constata că legiuitorul a 

deviat de la aceste principii.” 

Este de remarcat faptul că pe lîngă lipsa reglementării legale exhaustive aferente dreptului 

cetățenilor de a iniția un referendum legislativ, nu este stabilită nici procedura de avizare a unor 

asemenea inițiative, or cerințele de formă și de conținut sînt obligatorii față de un act legislativ, 

inclusiv din punctul de vedere al corespunderii acestuia tehnicii legislative, fiind imperative în 

acest sens. În context, conform pct.51 din Hotărîrea Curții Constituționale nr.26 din 27 septembrie 

2016 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Legea nr. 142-XVI din 26 iunie 

2008 cu privire la ipotecă, ”...Curtea reține că la elaborarea unui act normativ legiuitorul trebuie 

să respecte normele de tehnică legislativă pentru ca acesta să corespundă exigențelor de calitate”, 

ceea ce impune obligativitatea expertizării/avizării unui proiect înainte ca acesta să fie votat și să 

devină lege.  

Potrivit normelor de tehnică legislativă, dispozițiile de modificare și completare a unui 

act legislativ se încorporează, de la data intrării lor în vigoare, în actul de bază, identificîndu-se cu 

acesta. Respectiv, intervențiile ulterioare de modificare și de completare a acestora trebuie 

raportate la actul de bază. 

Prin urmare, propunerea autorilor de a obliga Parlamentul să adopte o anumită lege într-

un anumit termen nu se încadrează în conceptul constituțional al parlamentarismului.  

Totodată, în vederea asigurării aplicării uniforme a normelor art.154 și art.157 din Codul 

electoral, Comisia s-a adresat Parlamentului Republicii Moldova solicitîndu-i interpretarea 

acestora. Comisia juridică, numiri și imunități a emis un aviz consultativ nr.CJ-10/74 din 7 martie 

2018, prin care și-a expus opinia potrivit căreia Parlamentul este organul reprezentativ suprem al 

poporului și unica autoritate legislativă a statului, abilitată cu dreptul de a decide asupra sistemului 
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electoral, dreptul cetățenilor de a decurge la referendum legislativ nefiind reglementat de 

Constituție.  

Pornind de la cele expuse și avînd în vedere practica jurisdicției constituționale în materie 

de inițiere a referendumului republican legislativ, în lipsa normelor de tehnică legislativă cu 

referire la inițierea referendumului de către cetățeni, precum și prin prisma reglementarilor 

internaționale de a nu modifica sistemul electoral decît cel puțin cu un an înainte de alegerile 

ordinare, Comisia ajunge la concluzia privind imposibilitatea de a înregistra cererea în cauză.  

În temeiul art.1, art. 18 alin.(2), art.155, art.157, art.164 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 respinge cererea de înregistrare a grupului de iniţiativă pentru desfăşurarea 

referendumului republican legislativ, înregistrată la Comisia Electorală Centrală sub nr.CEC-

7/6876 din 23 februarie 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.” 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____6____, Contra ____2____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1450 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 municipal Chișinău”: 

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

Valentina aleasă pe lista Blocului Electoral “Platforma Populară Europeană din Moldova – Iurie 

Leancă” în Consiliul municipal 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 municipal Chişinău îi revine candidatului supleant Călin Igor de pe lista 

Blocului Electoral “Platforma Populară Europeană din Moldova – Iurie Leancă”, confirmată prin 

hotărîrea Judecătoriei Centru, municipiul Chişinău, din 13 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 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 Ţapiş Valentina aleasă pe 

lista Blocului Electoral “Platforma Populară Europeană din Moldova – Iurie Leancă” în Consiliul 

municipal Chişinău. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul municipal Chişinău candidatului supleant 

Călin Igor de pe lista Blocului Electoral “Platforma Populară Europeană din Moldova – Iurie 

Leancă”. 

3. Se preavizează consilierul Călin 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.” 
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Președintele a oferit cuvîntul pentru a fi puse întrebări la proiectul de hotărîre. 

 

ÎNTREBĂRI: 

V. Șarban – a afirmat că dlui rămîne pe aceeași poziție anunțată la ședința precedentă și consideră 

că în acest proiect de hotărîre trebuie de indicat data la care dna Țapeș a depus cererea de demisie, 

or dlui consideră că proiectul de hotărîre trebuie să fie cît mai informativ. Este de părerea că în 

cazuri asemănătoare cu referire la cereri de demisie trebuie să se elaboreze proiectele ca și în 

cazurile unde se invocă deciziile consiliilor. A constatat că la ședința precedentă a făcut aceeași 

propunere. 

V. Agrigoroae – a afirmat că a documentat subiectul respectiv și nu a ignorat intervenția dlui 

Șarban de la ședința trecută. A afirmat că nu în toate proiectele de hotărîri se poate de introdus 

propunerea dlui Șarban, or seturile de acte parvin la Comisie în mod diferit. L-a rugat pe dl Șarban 

să amîne propunerea sa pentru viitoarea ședință astfel ca să aibă timp suficient de a coordona acest 

subiect cu dlui.  

V. Șarban – a acceptat propunerea dlui Agrigoroae. 

 

Președintele a constatat lipsa de la ședință a dlui Filipov Vadim (Membri prezenți – 7) 

 

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

votului proiectul în redacția raportorului. 

 

Președintele a constatat lipsa altor întrebări, propuneri la proiectul de hotărîre și solicitări de a lua 

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

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

 

Pentru ____6____, Contra ____0____, Abținere___1___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1451 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 orăşenesc Sîngera, municipiul Chişinău”: 

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

ales pe lista Partidului Liberal 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 Colun Petru de pe lista 

Partidului Liberal, 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 Leu Iurie ales pe lista 

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

candidatului supleant Colun Petru de pe lista Partidului Liberal. 

3. Se preavizează consilierul Colun Petru 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 Volentir Andrei  (Membri prezenți – 6) 

 

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. 1452 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 sătesc Mereni, raionul Anenii Noi”: 

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

Gheorghe ales pe lista Partidului Liberal în Consiliul sătesc Mereni, raionul Anenii Noi, precum 

și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant. 

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

de consilier în Consiliul sătesc Mereni îi revine candidatului supleant Cociu Simion de pe lista 

Partidului Liberal, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Anenii Noi din 20 iunie 2015. 

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), 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 Chirița Gheorghe ales pe 

lista Partidului Liberal în Consiliul sătesc Mereni. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Mereni, raionul Anenii Noi, 

candidatului supleant Cociu Simion de pe lista Partidului Liberal. 

3. Se preavizează consilierul Cociu Simion asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30 

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

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

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.” 

 

Președintele 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___. 
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S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1453 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți la ședință. 

 

9. S-A AUDIAT: 

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

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

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

Aliona aleasă pe lista Partidului Comuniștilor din Republica Moldova în Consiliul orășenesc 

Briceni, raionul Briceni, 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 Briceni îi revine candidatului supleant Chirnițchii Petru de pe 

lista Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei 

Briceni din 29 iunie 2015.  

Totodată, Comisia constată că cererea de demisie a fost depusă la consiliu pe data de 13 

ianuarie 2018, iar la Comisie a parvenit în data de 27 februarie 2018, astfel rezultă că secretarul 

Consiliului orășenesc Briceni nu a respectat termenul stabilit la pct. 23 din Regulamentul cu privire 

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

Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013. 
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 

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

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

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

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

h o t ă r ă ş t e: 

1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Babiuc Aliona aleasă pe lista 

Partidului Comuniștilor din Republica Moldova în Consiliul orășenesc Briceni. 

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

candidatului supleant Chirnițchii Petru de pe lista Partidului Comuniștilor din Republica Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Chirnițchii Petru asupra obligaţiei de a respecta termenul de 

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

4. Se atenționează secretarul Consiliului orășenesc Briceni, dna Toderico Siuzana, asupra 

necesității respectării termenului stabilit la pct. 23 din Regulamentul cu privire la procedura de 

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

nr. 1931 din 23 aprilie 2013. 

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

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.” 

 

Președintele a constatat prezența la ședință a dlui Filipov Vadim  (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 ____6____, Contra ____0____, Abținere___1___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1454 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți la ședință. 
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10. S-A AUDIAT: 

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

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

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

Larisa aleasă pe lista Partidului Politic Partidul Nostru în Consiliul sătesc Bucuria, raionul Cahul, 

precum, și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.  

Întrucît lista candidaţilor supleanţi ai Partidului Politic Partidul Nostru s-a epuizat, se 

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

revine listei de candidați ai Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”. 

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

de consilier în Consiliul sătesc Bucuria îi revine candidatului supleant Mititelu Vladimir de pe lista 

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

Judecătoriei Cahul din 26 iunie 2015. La atribuirea mandatului s-a ținut cont de declarațiile 

candidaților supleanți Bloşenco Victoria, Cazacu Grigore, Florean Sergiu și Mîrza Ivan de pe lista 

Partidului Politic Partidul Nostru, prin care aceștia refuză atribuirea mandatului de consilier. 

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 144 alin. (9) și (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, pct. 26 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 Coseacova Larisa aleasă pe 

lista Partidului Politic Partidul Nostru în Consiliul sătesc Bucuria. 

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

supleant Mititelu Vladimir de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica 

Moldova”. 

3. Se preavizează consilierul Mititelu Vladimir 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. 

 

ȘIRUL DESCRESCĂTOR 

de voturi valabil exprimate la alegerea Consiliului sătesc Bucuria, raionul Cahul 

 

Nr. 

d/o 
PDM PPPN PSRM PCRM PLDM 

1.  115 75 48 43 11 

2.  57,5 37,5 24 21,5 5,50 

3.  38,33 25 16 14,33 3,66 

4.  28,75 18,75 12 10,75 2,75 

5.  23,00 15 9,6 8,6 2,20 

6.  19,16 12,5 8 7,16 1,83 

7.  16,42 10,71 6,85 6,14 1,57 

8.  14,37 9,37 6 5,37 1,37 

9.  12,77 8,33 5,33 4,33 1,22 

 

Consiliul sătesc Bucuria - 9 mandate 

Șirul descrescător restabilit I – 13 martie 2018, atribuit mandatul de consilier PSRM (24).” 
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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___1___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1455 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți la ședință. 

 

11. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Colibași, raionul Cahul”: 

”Prin hotărîrea nr. 1409 din 13 februarie 2018, Comisia Electorală Centrală a ridicat, în 

baza cererii de demisie, mandatul consilierului Voloceai Valeriu de pe lista Partidului Liberal 

Democrat din Moldova și a declarat vacant un mandat de consilier atribuit formațiunii respective.  

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

Liliana aleasă pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Colibași, 

raionul Cahul, precum și documentele necesare atribuirii mandatelor de consilier următorilor 

candidați supleanți. 

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

de consilier în Consiliul sătesc Colibași le revin candidaților supleanți Ivanciuc Marcela și Netedu 

Elena de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, 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 Ticu Liliana aleasă pe lista 

Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Colibași.  

2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul sătesc Colibași, raionul Cahul, 

candidaților supleanți Ivanciuc Marcela și Netedu Elena de pe lista Partidului Liberal Democrat 

din Moldova. 

3. Se preavizează consilierii Ivanciuc Marcela și Netedu 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 ____6____, Contra ____0____, Abținere___1___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1456 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți la ședință. 
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12. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Fîrlădeni, raionul Căuşeni”: 

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

Victor ales pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova în Consiliul comunal Fîrlădeni, 

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 comunal Fîrlădeni îi revine candidatului supleant Gojan Alexandru de pe 

lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei 

Căuşeni din 26 iunie 2015. 

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

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

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

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

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

h o t ă r ă ş t e: 

1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Manza Victor ales pe lista 

Partidului Comuniştilor din Republica Moldova în Consiliul comunal Fîrlădeni. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Fîrlădeni, raionul Căuşeni, 

candidatului supleant Gojan Alexandru de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Gojan 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 oferit cuvîntul pentru a fi puse întrebări la proiectul de hotărîre. 

 

ÎNTREBĂRI: 

V. Șarban – ia atras atenția dlui Agrigoroae că cererea a fost depusă la data de 23 ianuarie și a 

îndemnat să nu se încurajeze tergiversarea examinării subiectelor. 

V. Agrigoroae – a afirmat că cererea a parvenit la data de 23 ianuarie iar secretarul în decurs de 

o lună a transmis actele către Comisie. 

Președintele a constatat lipsa altor întrebări, propuneri la proiectul de hotărîre și solicitări de a lua 

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

REZULTATUL VOTĂRII: 

 

Pentru ____6____, Contra ____0____, Abținere___1___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1457 a fost aprobată cu votul majorității 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 comunal Gradiște, raionul Cimișlia”: 

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

Ana aleasă pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul comunal Gradiște, 

raionul Cimișlia, 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 comunal Gradiște îi revine candidatului supleant Bulățel Valentina de pe 

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

23 iunie 2015. La atribuirea mandatului s-a ţinut cont de adeverinţa primăriei privind aflarea peste 

hotare a candidatului supleant Tătaru Vasile de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, 

precum și de declarațiile candidaților supleanți Ciobanu Valeriu, Aman Andrei de pe lista aceluiași 

partid prin care aceștia 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 Oborocean Ana aleasă pe 

lista Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul comunal Gradiște.  

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Gradiște, raionul Cimișlia, 

candidatului supleant Bulățel Valentina de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Bulățel 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 ____6____, Contra ____0____, Abținere___1___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1458 a fost aprobată cu votul majorității 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 Drăsliceni, raionul Criuleni”: 

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

Tudor ales pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul comunal Drăsliceni, 

raionul Criuleni, precum și declarația de consimțămînt a următorului candidat supleant.  

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

de consilier în Consiliul comunal Drăsliceni îi revine candidatului supleant Efros Vasile de pe lista 

Partidului Liberal Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Criuleni din 18 

iunie 2015.  

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

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

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

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

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

h o t ă r ă ş t e: 
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1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Zavtoni Tudor ales pe lista 

Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul comunal Drăsliceni.  

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Drăsliceni, raionul Criuleni, 

candidatului supleant Efros Vasile de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Efros Vasile 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___1___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1459 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți la ședință. 

 

15. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Zăicana, raionul Criuleni”: 

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

ales pe lista Partidului Comuniștilor din Republica Moldova în Consiliul sătesc Zăicana, raionul 

Criuleni, precum și declarația de consimțămînt a următorului candidat supleant.  

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

de consilier în Consiliul sătesc Zăicana îi revine candidatului supleant Buga Vladimir de pe lista 

Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Criuleni 

din 22 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 Tudor Ion ales pe lista 

Partidului Comuniștilor din Republica Moldova în Consiliul sătesc Zăicana.  

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

candidatului supleant Buga Vladimir de pe lista Partidului Comuniștilor din Republica Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Buga Vladimir 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___1___. 
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S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1460 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți la ședință. 

 

16. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Coșnița, raionul Dubăsari”: 

”La Comisia Electorală Centrală au parvenit cererile de demisie ale consilierilor Vinari 

Aurica și Palai Livia alese pe lista Partidului Comuniștilor din Republica Moldova în Consiliul 

comunal Coșnița, raionul Dubăsari, precum și documentele necesare atribuirii mandatelor de 

consilier următorilor candidați supleanți. 

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

de consilier în Consiliul comunal Coșnița le revin candidaților supleanți Olșanschi Ludmila și 

Ponomari Serghei de pe lista Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, confirmată prin 

hotărîrea Judecătoriei Dubăsari din 26 iunie 2015. La atribuirea mandatelor s-a ținut cont de 

declarațiile candidaților supleanți Aslanov Victor, Gaitur Tatiana, Cibuc Irina și Rebeja Victor de 

pe lista aceluiași partid, prin care aceștia 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 ş t e: 

1. Se ridică, în baza cererilor de demisie, mandatele consilierilor Vinari Aurica și Palai 

Livia alese pe lista Partidului Comuniștilor din Republica Moldova în Consiliul comunal Coșnița.  

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

candidaților supleanți Olșanschi Ludmila și Ponomari Serghei de pe lista Partidului Comuniștilor 

din Republica Moldova. 

3. Se preavizează consilierii Olșanschi Ludmila și Ponomari Serghei 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___1___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1461 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți la ședință. 

 

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 Holercani, raionul Dubăsari”: 

”Consiliul sătesc Holercani, raionul Dubăsari, prin decizia nr. 2/3 din 7 februarie 2018, a 

ridicat, în legătură cu absența fără motive întemeiate de la trei ședințe consecutive ale consiliului, 
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mandatul consilierului Sandu Andrian ales pe lista Partidului Politic Partidul Nostru. Astfel, a 

devenit vacant un mandat de consilier atribuit formațiunii respective. 

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

de consilier în Consiliul sătesc Holercani îi revine candidatului supleant Cîrnaț Silvia de pe lista 

Partidului Politic Partidul Nostru, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Dubăsari din 24 iunie 

2015. La atribuirea mandatului s-a ținut cont de adeverințele primăriei, privind aflarea peste hotare 

a candidaților supleanți Sîrbu Cristian, Sîrma Vasile, Sandu Ana și Popușoi Maria 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 şi în conformitate cu pct. 18 lit. c) și pct. 29 din Regulamentul cu privire la 

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

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

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

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

candidatului supleant Cîrnaț Silvia de pe lista Partidului Politic Partidul Nostru. 

3. Se preavizează consilierul Cîrnaț Silvia 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 ____6____, Contra ____0____, Abținere___1___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1462 a fost aprobată cu votul majorității 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 raional Edineț”: 

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

ales pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul raional Edineț, precum și 

declarația de consimțămînt a următorului candidat supleant. 

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

de consilier în Consiliul raional Edineț îi revine candidatului supleant Berliba Constantin de pe 

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

9 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 ş t e: 

1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Guțan Oleg ales pe lista 

Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul raional Edineț. 

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

Berliba Constantin de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova. 
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3. Se preavizează consilierul Berliba Constantin 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___1___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1463 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți la ședință. 

 

19. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cunicea, raionul Florești”: 

”Consiliul sătesc Cunicea, raionul Florești, prin decizia nr. 8\5 din 27 decembrie 2017, a 

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

mandatul consilierului Proseanchin Mihail ales pe lista Partidului Democrat din Moldova. Astfel, 

a devenit vacant un mandat de consilier atribuit formaţiunii respective.  

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

de consilier în Consiliul sătesc Cunicea îi revine candidatului supleant Morgun Victor de pe lista 

Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Florești din 22 iunie 

2015.  

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

Dibolschi Matvei de pe lista aceluiași partid, prin care acesta refuză atribuirea mandatului de 

consilier. 

Totodată, Comisia constată că decizia consiliului local a fost adoptată la data de 27 

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

au parvenit la Comisie în data de 1 martie 2018, astfel rezultă că secretarul Consiliului sătesc 

Cunicea 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. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 

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

statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 18 lit. c), pct. 25, 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 Cunicea. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Cunicea, raionul Florești, 

candidatului supleant Morgun Victor de pe lista Partidului Democrat din Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Morgun Victor asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30 

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

4. Se atenţionează secretarul Consiliului sătesc Cunicea, raionul Florești, doamna Donțova 

Alla, 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. 
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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 ____6____, Contra ____0____, Abținere___1___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1464 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți la ședință. 

 

20. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Puhoi, raionul Ialoveni”: 

”Consiliul sătesc Puhoi, raionul Ialoveni, prin decizia nr. 01/05 din 2 februarie 2018, a 

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

mandatul consilierului Bumbu Victoria, aleasă pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova. 

Astfel, a devenit vacant un mandat de consilier atribuit formațiunii respective.  

Întrucît lista candidaților supleanți ai Partidului Liberal Democrat din Moldova s-a epuizat, 

se restabilește şirul descrescător, iar după restabilirea acestuia, cea mai mare valoare numerică i-a 

revenit listei de candidați ai Partidului Liberal. 

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

de consilier în Consiliul sătesc Puhoi îi revine candidatului supleant Soltan Vladimir de pe lista 

Partidului Liberal, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Ialoveni din 12 august 2015.  

În temeiul art. 18 alin. (2) şi art. 144 alin. (9) și alin. 12 din Codul electoral nr. 1381-XIII 

din 21 noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. a) și alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 

privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 18 lit. c), pct. 26 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 Puhoi. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Puhoi, raionul Ialoveni, candidatului 

supleant Soltan Vladimir de pe lista Partidului Liberal. 

3. Se preavizează consilierul Soltan Vladimir 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. 

 

Lista valorilor șirului descrescător pentru repartizarea mandatelor de consilier 

în Consiliul sătesc Puhoi, raionul Ialoveni 

 

Nr. 

d/o 
PLDM PSRM PL 

1.  1926 147 95 

2.  963 73,5 47,5 

3.  642 49 31,66 

4.  481,5 36,75 23,75 
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5.  385,2 29,4 19 

6.  321 24,5 15,83 

7.  275,14 21 13,57 

8.  240,75 18,37 11,87 

9.  214 16,33 10,55 

10.  192 14,7 9,5 

11.  175,09 13,36 8,63 

12.  160,5 12,25 7,91 

13.  148,15 11,30 7,30 

14.  137,57 10,5 6,78 

15.  128,4 9,8 6,33 

 

Consiliul sătesc Puhoi, raionul Ialoveni – 15 mandate; 

Șir restabilit I – 13 martie, atribuit mandatul de consilier PL ( 95).” 

 

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___1___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1465 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți la ședință. 

 

21. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Parcani, raionul Soroca”: 

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

ales pe lista Partidului Politic Partidul Nostru în Consiliul comunal Parcani, raionul Soroca, 

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

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

de consilier în Consiliul comunal Parcani îi revine candidatului supleant Dubalari Ivan de pe lista 

Partidului Politic Partidul Nostru, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Soroca din 23 iunie 2015. 

La atribuirea mandatului s-a ținut cont de declarația candidatului supleant Zăbrian Oleg de pe lista 

aceluiași partid, prin care acesta refuză atribuirea mandatului de consilier. 

Totodată, Comisia constată că cererea de demisie a fost depusă la consiliu pe data de 11 

octombrie 2017, iar la Comisie a parvenit în data de 26 februarie 2018, astfel rezultă că secretarul 

Consiliului comunal Parcani nu a respectat termenul stabilit la pct. 23 din Regulamentul cu privire 

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

Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013. 
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 

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

februarie 2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 23, 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 ş t e: 
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1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Franț Oleg ales pe lista 

Partidului Politic Partidul Nostru în Consiliul comunal Parcani. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Parcani, raionul Soroca, 

candidatului supleant Dubalari Ivan de pe lista Partidului Politic Partidul Nostru.  

3. Se preavizează consilierul Dubalari Ivan asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30 

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

4. Se atenționează secretarul Consiliului comunal Parcani, dna Prisacari Victoria, asupra 

necesității respectării termenului stabilit la pct. 23 din Regulamentul cu privire la procedura de 

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

nr. 1931 din 23 aprilie 2013. 

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

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.” 

 

Președintele 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___1___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1466 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți la ședință. 

 

22. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Pîrlița, raionul Soroca”: 

”Consiliul comunal Pîrlița, raionul Soroca, prin decizia nr. 19/1 din 2 februarie 2018, a 

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

mandatul consilierului Coțaga Grigorii 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 deține Comisia Electorală Centrală, mandatul 

de consilier în Consiliul comunal Pîrlița îi revine candidatului supleant Bostan Nicolae de pe lista 

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

Judecătoriei Soroca din 25 iunie 2015.  

În temeiul art. 18 alin. (2) şi art. 144 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 ș t e: 

1. Se ia act de vacanța unui mandat de consilier în Consiliul comunal Pîrlița. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Pîrlița, raionul Soroca, 

candidatului supleant Bostan Nicolae de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din 

Republica Moldova”. 

3. Se preavizează consilierul Bostan Nicolae 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. 
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REZULTATUL VOTĂRII: 

 

Pentru ____6____, Contra ____0____, Abținere___1___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1467 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți la ședință. 

 

23. S-A AUDIAT: 

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

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

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

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

Consiliul sătesc Dezghingea, UTA Găgăuzia, 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 Dezghingea îi revine candidatului supleant Uțan Afanasi de pe lista 

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

Judecătoriei Comrat din 18 iunie 2015. La atribuirea mandatului s-a ținut cont de adeverința 

primăriei, privind aflarea peste hotare a candidatului supleant Clavdieva Parascovia 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 Capsamun Constantin ales 

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

Dezghingea.  

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

candidatului supleant Uțan Afanasi de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din 

Republica Moldova”. 

3. Se preavizează consilierul Uțan Afanasi 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___1___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1468 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți la ședință. 
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Președintele a declarat ședința închisă. 

 

 

Președintele ședinței                                                                                                 Alina RUSSU 

 

 

Secretarul ședinței                                                                                       Veaceslav AGRIGOROAE 
 

 

 

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


