PROCES-VERBAL nr. 91
al ședinței ordinare
din 17.11.2017, ora 14:00
Statut ședință: deliberativă
Președinte al ședinței: dna Russu Alina
Secretar al ședinței: dl Agrigoroae Veaceslav
Președintele a constatat prezența la începutul ședinței a 7 membri ai Comisiei Electorale Centrale
(lipsesc dnii Șarban Vladimir și Volentir Andrei), după care a declarat ședința deliberativă și
deschisă publicului.
La ședință au semnat în borderoul procesului-verbal membrii Comisiei prezenți la ședință.
Președintele a salutat prezența la ședința Comisiei Electorale Centrale a studenților din cadrul
Universității de Stat din Moldova.
Președintele a anunțat ordinea de zi ce conține 10 puncte și a oferit cuvîntul pentru întrebări și
propuneri la proiectul ordinii de zi.
Președintele a constatat lipsa propunerilor la proiectul ordinii de zi și l-a supus votului.
ORDINEA DE ZI
1. Cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „Institutul pentru
Apărarea Drepturilor și Libertăților Fundamentale ale Omului”, în vederea monitorizării alegerilor
locale noi ale primarilor în unele localități și referendumului local privind revocarea primarului
general al municipiului Chișinău, din data de 19 noiembrie 2017
Raportor: Rodica Ciubotaru
2. Pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 1173 din 10 octombrie 2017 „Cu
privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale municipale Chișinău nr. 1”
Raportor: Alina Russu
3. Pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centralenr. 1158 din 9 octombrie 2017 „Cu
privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale comunale Ghiliceni nr.
34/14, raionul Telenești”
Raportor: Rodica Ciubotaru
4. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Giurgiulești, raionul Cahul
Raportor: Veaceslav Agrigoroae
5. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Lopățica, raionul Cahul
Raportor: Veaceslav Agrigoroae
6. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Lucești, raionul Cahul
Raportor: Veaceslav Agrigoroae
7. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Drochia, raionul Drochia
Raportor: Rodica Ciubotaru
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8. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ivanovca, raionul Hîncești
Raportor: Rodica Ciubotaru
9. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Obileni, raionul Hîncești
Raportor: Rodica Ciubotaru
10. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Secăreni, raionul Hîncești
Raportor: Rodica Ciubotaru
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___0___.
Ordinea de zi ce conține 10 puncte a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți
la ședință
1. S-A AUDIAT:
Raportorul Rodica Ciubotaru - a propus spre examinare proiectul de hotărîre ”Cu privire la
acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „Institutul pentru Apărarea
Drepturilor și Libertăților Fundamentale ale Omului”, în vederea monitorizării alegerilor locale
noi ale primarilor în unele localități și referendumului local privind revocarea primarului general
al municipiului Chișinău, din data de 19 noiembrie 2017”:
”Asociația obștească „Institutul pentru Apărarea Drepturilor și Libertăților Fundamentale
ale Omului” a înaintat Comisiei Electorale Centrale un demers privind acreditarea a 237 persoane
în calitate de observatori naționali pentru monitorizarea alegerilor locale noi ale primarilor în unele
localități și referendumului local privind revocarea primarului general al municipiului Chișinău,
din data de 19 noiembrie 2017.
Asociația obștească „Institutul pentru Apărarea Drepturilor și Libertăților Fundamentale
ale Omului” se ocupă, conform statutului ei, de apărarea drepturilor omului și a valorilor
democratice, astfel încadrîndu-se în condițiile impuse de art. 63 alin. (4) din Codul electoral pentru
a fi considerată drept o asociație calificată.
În temeiul art. 18 și art. 63 alin. (4) și alin. (6) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21
noiembrie 1997 și în conformitate cu pct. 5 din Regulamentul privind statutul observatorilor și
procedura de acreditare a acestora, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 332 din
24 octombrie 2006, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
1. Se acreditează în calitate de observatori naționali 237 persoane (conform listei anexate)
din partea Asociației obștești „Institutul pentru Apărarea Drepturilor și Libertăților Fundamentale
ale Omului”, în vederea monitorizării alegerilor locale noi ale primarilor în unele localități și
referendumului local privind revocarea primarului general al municipiului Chișinău din data de 19
noiembrie 2017.
2. În activitatea lor, persoanele acreditate se vor călăuzi de Constituția Republicii Moldova,
Codul electoral, Regulamentul privind statutul observatorilor și procedura de acreditare a acestora,
aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 332 din 24 octombrie 2006, precum și de
tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte.
3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al
Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu respectarea
prevederilor privind protecția datelor cu caracter personal.
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Anexă
la hotărîrea Comisei Electorale Centrale
nr. 1261 din 17 noiembrie 2017
Lista
persoanelor acreditate din partea Asociației obștești „Institutul pentru Apărarea
Drepturilor și Libertăților Fundamentale ale Omului”
în calitate de observatori naționali, în vederea monitorizării alegerilor locale noi
ale primarilor în unele localități și referendumului local privind revocarea
primarului general al municipiului Chișinău, din data de 19 noiembrie 2017
Nr.
d/o

Numele, prenumele

1.

Abdurahmanova Zinaida

2.

Alexeeva Liudmila
Ambroci Raisa

3.
4.

Seria, numărul buletinului de
identitate

Andreev Anatolie

5.

Androsenco Nadejda

6.

Anghelcev Evgheni

7.

Anghelceva Tatiana

8.

Anghelceva Alina

9.

Avramova Natalia

10.

Babilunga Cristina

11.

Bacevici Valerii

12.

Baltaga Vadim

13.

Basiuc-Brînzei Dumitru

14.

Basiuc-Brînzei Oleg

15.

Batrîncea Dumitru

16.

Bejenaru Grigore

17.

Bilinschi Valentin

18.

Bodnariuc Andian

19.

Bodnariuc Natalia

20.

Bondari Tatiana

21.

Boneva Antonina

22.

Boreț Alexei

23.

Brațișevschi Anatolie

24.

Breahna Natalia

25.

Bruenoc Artiom

26.

Bucea Nichita

27.

Buravcenco Alla

28.

Burduja Irina
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29.

Burduja Valeriu

30.

Butorin Vladislav

31.

Butucel Maria

32.

Camîșnaia Liudmila

33.

Capcelea Eduard

34.

Caraman Ana

35.

Cărbune Tudor

36.

Cașciuc Andrei

37.

Cașencova Valentina

38.

Cataraga Alla

39.

Cațer Valeria

40.

Cazanji Ina

41.

Cebotaru Veronica

42.

Cerneac Valentina

43.

Cervoniuc Nadejda

44.

Chiriac Alina

45.

Chirnițchi Sergiu

46.

Chiticari Elena

47.

Ciorba Galina

48.

Ciugai Artur

49.

Cobili Victor

50.

Cobzac Stanislav

51.

Cojocari Cătălin

52.

Colodii Igor

53.

Condrașov Andrei

54.

Cornevscaia Elena

55.

Corsacova Svetlana

56.

Cotovici Ana

57.

Covalschi Nicolai

58.

Crivoșeina Anna

59.

Cucla Evghenii

60.

Culiuc Andrei

61.

Culiuc Valerian

62.

Cunticova Tamara

63.

Cușnir Vasili

64.

Cvartina Lilia

65.

Danilenco Iuri
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66.

Daranuța Svetlana

67.

Dehteari Tatiana

68.

Demian Ion

69.

Dimov Ivan

70.

Dimova Ana

71.

Diomin Evghenii

72.

Diordiașenco Vladimir

73.

Dnistreanova Liudmila

74.

Dobreva Dora

75.

Doroșenco Constantin

76.

Dragan Tatiana

77.

Dubasova Ecaterina

78.

Eni Dumitru

79.

Focșa Ghenadii

80.

Friniuc Vladimir

81.

Gaina Dmitrii

82.

Gamurar Victor

83.

Gareev Radic

84.

Gatman Andrei

85.

Gherghi Tatiana

86.

Ghilescu Nicolae

87.

Ghinda Liudmila

88.

Gîlca Fedora

89.

Gîndea Ghenadie

90.

Gîrbu Marcel

91.
92.

Goreac Anastasia
Granina Galina

93.

Grigorașcenco Nichita

94.

Gumenco Alexei

95.

Gunea Anatolie

96.

Gușan Andrei

97.

Gutiumov Oleg

98.

Guzun Lidia

99.

Harlamov Serghei

100.

Iof Alexei

101.

Ivanov Iurii

102.

Ivanova Galina
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103.

Ivanov Cezar

104.

Jaloba Marianna

105.

Jovmir Marcel

106.

Juc Iurie

107.

Jumir Gheorghii

108.

Juravliov Vadim

109.

Juravschii Evghenii

110.

Kulik Ivan

111.

Labuneț Larisa

112.

Leahu Vladimir

113.

Lepehin Vladimir

114.

Lepilov Ilian

115.

Lesnic Serghei

116.

Leșcinschi Denis

117.

Litvinov Eduard

118.

Lîsiuc Denis

119.

Loghin Grigore

120.

Lucaș Larisa

121.

Lucinschi Vladimir

122.

Luganschi Veaceslav

123.

Lupașcu Tatiana

124.

Macaidenco Veaceslav

125.

Macari Liudmila

126.

Maceac Ion

127.

Maceac Alexandru

128.

Macovei Valentina

129.

Macrii Valeriu

130.

Maftior Vladimir

131.

Marcu Emil

132.

Mardari Iurii

133.

Martalov Vladimir

134.

Medvedev Andrei

135.

Melnic Valerii

136.

Mereuța Andrei

137.

Mînzat Elena

138.

Miron Vera

139.

Mocrienco Andrei
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140.

Motriuc Gheorghe

141.

Muzîcenco Vasilii

142.

Novohatico Ludmila

143.

Nurmaganbetov Magauia

144.

Obertinschi Eduard

145.

Ochisev Alexandr

146.

Odnostalco Olesea

147.

Olievschii Vladimir

148.

Paladi Victor

149.

Palamarciuc Piotr

150.

Panuta Ana

151.

Pavalachi Nicolae

152.

Pavaloi Dorin

153.

Peșterev Anatolie

154.

Petrov Igor

155.

Pigalova Olga

156.

Pistriuga Nicolae

157.

Pîslari Dmitri

158.

Plamadeala Sergiu

159.

Plămădeală Ana

160.

Podlesnoi Gleb

161.

Polataico Boris

162.

Polișciuc Gabriel

163.

Ponomariov Dumitru

164.

Popescu Victoria

165.

Portărescu Ion

166.

Portasova Liudmila

167.

Potapova Galina

168.

Prișcepov Vasilii

169.

Pușcari Alexandr

170.

Ravliuc-Moroșanu Serghei

171.

Rîncău Serghei

172.

Roibu Dumitru

173.

Romanescu Iana

174.

Rosca Tatiana

175.

Roșca Gheorghe

176.

Rotaru Daniela
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177.

Rusanov Pavel

178.

Russu Ivan

179.

Russu Janna

180.

Șamardina Elena

181.

Samsonov Alexandr

182.

Sandu Iuri

183.

Șapa Maria

184.

Sciastlivîi Rima

185.

Scripnic Oleg

186.

Semînina Irina

187.

Semionova Valentina

188.

Serbenco Anatolie

189.

Serebreannicov Vladimir

190.

Serebrinscaia Ecaterina

191.

Serepitco Oleg

192.

Sili Victoria

193.

Silistraru Viorel

194.

Sîrghi Liubov

195.

Sîrghi Oleg

196.

Sîrbu Sergiu

197.

Sîrbul Vitalie

198.

Sliusari Andrei

199.

Slobodeaniuc Ruslan

200.

Snigureac Marcela

201.

Socolova Tatiana

202.

Șoilița Galina

203.

Șoșeva Maria

204.

Sovco Olga

205.

Stamat Nadejda

206.

Statnîi Ivan

207.

Suhareva Natalia

208.

Supivnic Rodion

209.

Surcov Ilie

210.

Suvac Anatolie

211.

Sviridova Natalia

212.

Șarban Vasile

213.

Șeremet Anastasia
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214.

Ștefîrță Dumitru

215.

Tîbernaia Valentina

216.

Timoșcov Spartac

217.

Tofilat Serghei

218.

Toncu Diana

219.

Țuprov Igor

220.

Țurcan Alexandru

221.

Țurcanu Aurica

222.

Ucraineț Radu

223.

Untu Cristina

224.

Ursu-Antoci Ala

225.

Valentiuc Valeria

226.

Varzar Daniil

227.

Verdeș Iuri

228.

Vicolaș Ion

229.

Vișar Vladimir

230.

Vîbornov Alexandru

231.

Vladimirova Tatiana

232.

Volcova Ecaterina

233.

Volociuc Galina

234.

Voluța Evghenii

235.

Zefirov Victor

236.

Zolotariov Veaceslav

237.

Zveaghințeva Nina

”
Președintele a oferit cuvîntul pentru a fi puse întrebări raportorului pe marginea proiectului
prezentat.
ÎNTREBĂRI:
V. Gafton – a întrebat dacă persoanele propuse pentru acreditare în calitate de observatori naționali
au fost instruite și dacă cunosc prevederile legale privind statul observatorului.
R. Ciubotaru – a menționat că asociația respectivă are experiență de monitorizare a alegerilor și
a acreditat observatori și în cadrul alegerilor prezidențiale. Suplimentar a specificat că Centrul de
Instruire Continuă în Domeniul Electoral, în caz de necesitate, și la solicitarea organizației
menționate mai sus, va organiza seminare de instruire pentru observatorii acreditați.
V. Gafton – a atras atenția că întrebarea nu a constat în experiența organizației ci în date despre
instruirea persoanelor introduse în anexa prezentului proiect de hotărîre. A întrebat dacă persoanele
respective cunosc drepturile și obligațiile lor în calitate de observatori și cîți dintre cei propuși spre
acreditare au fost instruiți.
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A. Russu – s-a interesat dacă la ședința Comisiei Electorale Centrale sunt prezenți reprezentanții
Asociației obștești „Institutul pentru Apărarea Drepturilor și Libertăților Fundamentale ale
Omului”.
M. Cristea – a afirmat că la ședința Comisiei Electorale Centrale este prezent dl Andreev Anatolie,
reprezentant al Asociației obștești „Institutul pentru Apărarea Drepturilor și Libertăților
Fundamentale ale Omului”.
A. Russu – a solicitat reprezentantului Asociației obștești „Institutul pentru Apărarea Drepturilor
și Libertăților Fundamentale ale Omului” să se prezinte.
Dl Andreev Anatolie și-a manifestat dorința de a răspunde la întrebări în limba rusă.
Președintele a solicitat Direcției analiză și documentare să o invite pe dna Musteața Angela,
consultant principal al Direcției analiză și documentare pentru a asigura traducerea.
Dlui Andreev Anatolie i s-a asigurat traducerea în/din limba rusă.
A. Russu – a solicitat repetat reprezentantului Asociației obștești „Institutul pentru Apărarea
Drepturilor și Libertăților Fundamentale ale Omului” să se prezinte și să informeze Comisia
Electorală Centrală ce funcție deține în cadrul asociației.
A. Andreev – s-a prezentat și a afirmat că este membrul Asociației obștești „Institutul pentru
Apărarea Drepturilor și Libertăților Fundamentale ale Omului”.
A. Russu – a întrebat dacă dl Andreev în calitate de membru al asociației este împuternicit să o
reprezinte.
A. Andreev – a răspuns afirmativ.
A. Russu – a întrebat dacă dl Andreev posedă vreun document care l-ar împuternici să reprezinte
Asociația obștească „Institutul pentru Apărarea Drepturilor și Libertăților Fundamentale ale
Omului”.
A. Andreev – a afirmat că are doar legitimația care demonstrează că dlui este membru al Asociației
obștești „Institutul pentru Apărarea Drepturilor și Libertăților Fundamentale ale Omului”.
A. Russu – a propus Comisiei Electorale Centrale să nu recunoască competențele dlui Andreev
Anatolie de a reprezenta Asociația obștească „Institutul pentru Apărarea Drepturilor și Libertăților
Fundamentale ale Omului” și dna Rodica Ciubotaru, în calitate de raportor al proiectului de
hotărîre să răspundă la întrebările adresate de către membrii Comisiei Electorale Centrale.
R. Ciubotaru – a afirmat că la întrebarea dlui Gafton a răspuns.
S. Gurduza – a afirmat că prevederile legale nu obligă Comisia Electorală Centrală să nu
acrediteze persoane în calitate de observatori dacă aceștia nu au beneficiat de instruire. A
menționat că ar fi bine dacă Comisia Electorală Centrală ar propune Parlamentul să modifice Codul
Electoral, astfel ca toate persoanele ce urmează să fie acreditate în calitate de observatori să
beneficieze măcar de o instruire în domeniul electoral din partea Centrului de Instruire Continuă
în Domeniul Electoral. Suplimentar a specificat că nu există motive, la momentul actual, de a nu
acredita persoanele respective în calitate de observatori, mai ales că în cadrul ultimei ședințe a
Comisiei Electorale Centrale au fost acreditate persoane în calitate de observatori propuse de o
asociație obștească care a fost fondată cu o lună în urmă (octombrie).
I. Ciocan – a întrebat cîte persoane dintre cele propuse pentru acreditare nu cunosc limba română.
R. Ciubotaru – a afirmat că din documentele existente la Comisia Electorală Centrală nu poate
deduce nivelul de cunoaștere a limbii române pentru fiecare persoană propusă pentru acreditare în
calitate de observator.
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Președintele a constatat lipsa altor întrebări și a solicitat propuneri la proiectul prezentat.
PROPUNERI:
V. Gafton – a propus Comisiei Electorale Centrale să solicite de la Asociația obștească „Institutul
pentru Apărarea Drepturilor și Libertăților Fundamentale ale Omului” informația cu privire la
instruirea și cunoașterea limbii române a persoanelor propuse pentru acreditare în calitate de
observatori, iar examinarea prezentului proiect de hotărîre să fie amînat pentru ziua de mîine
(18.11.2017). A explicat propunerea prin faptul că din experiența sa, au existat situații cînd
persoanele care au fost acreditate în calitate de observatori au avut un comportament inadecvat în
birourile electorale ale secțiilor de votare și au periclitat activitatea membrilor acestora.
R. Ciubotaru – a afirmat că propunerea este relevantă însă a atras atenția că astăzi (17.11.2017)
este ultima zi în care Comisia Electorală Centrală poate acredita persoane în calitate de observatori.
Din motivul indicat proiectul de hotărîre nu poate fi examinat într-o ședință cu data de mîine
(18.11.2017).
A. Russu – a afirmat că dacă propunerea nu a fost acceptată de raportor, va fi supusă votului.
V. Gafton – a spus că nu insistă asupra propunerii sale.
A. Russu – a întrebat dacă dl Gafton își retrage propunerea.
V. Gafton – a afirmat că nu-și retrage propunerea dar nu insistă asupra ei.
Președintele a constatat lipsa altor propuneri la proiectul de hotărîre oferit cuvînt la rubrica
„Dezbateri”.
DEZBATERI:
I. Ciocan – a îndemnat membrii Comisiei Electorale Centrale să nu susțină acest proiect de
hotărîre din motivul că nici reprezentantul Asociației obștești „Institutul pentru Apărarea
Drepturilor și Libertăților Fundamentale ale Omului” prezent la ședință și nici persoanele pentru
care se solicită acreditare în calitate de observatori nu cunosc limba română, or activitatea de
observator electoral necesită cunoașterea limbii române pentru participarea la misiunea de
observare a alegerilor calitativ. A afirmat că nu va susține acest proiect de hotărîre și a îndemnat
repetat ceilalți membri ai Comisiei Electorale Centrale să nu susțină nici ei acest proiect de
hotărîre.
V. Filipov – a menționat că nu există prevederi legale care ar interzice persoanelor care nu cunosc
limba de stat să participe la procesul de observare a alegerilor. Prin urmare cunoașterea limbii de
stat nu este o condiție obligatorie pentru acreditarea în calitate de observator. Întreabă retoric care
ar fi documentul care ar demonstra cunoașterea limbii de stat, precum și care instituție ar elibera
un astfel de document. Suplimentar a specificat că pînă acum niciodată Comisia Electorală
Centrală nu a solicitat de la nici o asociație obștească confirmare precum că persoanele propuse
pentru acreditare posedă limba de stat.
S. Gurduza – a afirmat că ar fi bine ca toți observatorii electorali să cunoască limba română dar
crede că ar trebui de inclus și alți subiecți în această categorie. Menționează că întîi trebuie
modificată legislația și regulamentele Comisiei Electorale Centrale pentru a impune o asemenea
condiție. Consideră că prioritar este de a convinge Parlamentul să modifice legislația astfel ca toate
categoriile de cetățeni, inclusiv, aleșii poporului (deputați) să cunoască limba română măcar la un
nivel elementar. Nu crede relevant faptul că observatorii electorali care în activitatea lor practic nu
comunică să fie obligați să cunoască limba română iar cei care decid regulile societății noastre
(deputații) să nu fie obligați să o cunoască. A atras atenția că cunoaște deputați care nu cunosc
limba română nici măcar la un nivel elementar. Susține ideea de crea o astfel de condiție pentru
observatorii electorali dar crede că trebuie de inclus și alte categorii, chiar și unor membri ai
Comisiei Electorale Centrale să le fie impusă condiția cunoașterii limbii române.
A. Russu – consideră că ar fi relevant să se revină la subiectul examinat privind acreditarea
observatorilor și să se aplice criteriul neutralității și imparțialității pentru toate solicitările parvenite
cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea asociațiilor obștești.
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Președintele a constatat prezența dlor Șarban Vladimir și Volentir Andrei la ședință
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 ____6____, Contra ____2____, Abținere___1___.
S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime.
Hotărîrea nr. 1261 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei.
2. S-A AUDIAT:
Raportorul Alina Russu - a propus spre examinare proiectul de hotărîre ”Pentru modificarea
hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 1173 din 10 octombrie 2017 „Cu privire la constituirea
Consiliului electoral al circumscripţiei electorale municipale Chişinău nr. 1””
”Pe 15 noiembrie 2017, la Comisie a fost înregistrată cererea de demisie a dnei Cobzarenco
Viorica, membru al Consiliului electoral al circumscripției electorale municipale Chişinău nr. 1.
În temeiul art. 18, art. 26 alin. (1) lit. c) şi art. 33 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21
noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
1. Punctul 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1173 din 10 noiembrie 2017
„Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale municipale Chişinău
nr. 1” se modifică, după cum urmează:
- se exclude din componenţa Consiliului electoral al circumscripţiei electorale municipale
Chişinău nr. 1 dna Cobzarenco Viorica, din Registrul funcționarilor electorali;
- se include în componența Consiliului electoral al circumscripţiei electorale municipale
Chişinău nr. 1 dna Panico Carolina – jurist, din Registrul funcționarilor electorali.
2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei
Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.”
Președintele a constatat lipsa întrebărilor, propunerilor la proiectul de hotărîre și solicitărilor de a
lua cuvîntul la „Dezbateri”, după care a supus votului proiectul în redacția raportorului.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____8____, Contra ____1____, Abținere___0___.
S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime.
Hotărîrea nr. 1262 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei.
3. S-A AUDIAT:
Raportorul Rodica Ciubotaru - a propus spre examinare proiectul de hotărîre ”Pentru
modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 1158 din 9 octombrie 2017 „Cu privire la
constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale comunale Ghiliceni nr. 34/14,
raionul Telenești””
”Prin demersul înregistrat la Comisia Electorală Centrală în data de 17 noiembrie 2017,
Partidul Liberal Democrat din Moldova solicită Comisiei înlocuirea domnului Casian Dionis,
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înaintat de Partidul Liberal Democrat din Moldova pentru constituirea Consiliului electoral al
circumscripției electorale comunale Ghiliceni nr. 34/14, raionul Telenești, în legătură cu depunerea
cererii de demisie de către acesta, cu o altă candidatură – a domnului Bologan Vasile.
În temeiul art. 18, art. 26 alin. (1) lit. c) şi art. 33 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21
noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
1. Punctul 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1158 din 9 octombrie 2017 „Cu
privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale comunale Ghiliceni nr.
34/14, raionul Telenești” se modifică, după cum urmează:
- se exclude din componenţa Consiliului electoral al circumscripţiei electorale comunale
Ghiliceni nr. 34/14, raionul Telenești, domnul Casian Dionis, înaintat de Partidul Liberal Democrat
din Moldova;
- se include în componenţa Consiliului electoral al circumscripţiei electorale comunale
Ghiliceni nr. 34/14, raionul Telenești, domnului Bologan Vasile - agronom, din partea Partidului
Liberal Democrat din Moldova.
2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al
Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.”
Președintele a constatat lipsa întrebărilor, propunerilor la proiectul de hotărîre și solicitărilor de a
lua cuvîntul la „Dezbateri”, după care a supus votului proiectul în redacția raportorului.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____9____, Contra ____0____, Abținere___0___.
S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime.
Hotărîrea nr. 1263 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei.
4. S-A AUDIAT:
Raportorul Veaceslav Agrigoroae - a propus spre examinare proiectul de hotărîre ”Cu privire la
atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Giurgiulești, raionul Cahul”:
”La Comisia Electorală Centrală au parvenit cererea de demisie a consilierului
Aleksandryan Stella aleasă pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul sătesc
Giurgiulești, raionul Cahul, precum și declarația de consimțămînt a următorului candidat supleant.
În baza documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul
de consilier în Consiliul sătesc Giurgiulești îi revine candidatului supleant Buzilă Alexandru de pe
lista Partidului 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. 133 alin. (12) din Codul electoral nr.
1381-XIII din 21 noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2
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 legătură cu cererea de demisie, mandatul consilierului Aleksandryan Stella
aleasă pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Giurgiulești.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Giurgiulești, raionul Cahul,
candidatului supleant Buzilă Alexandru de pe lista Partidului Democrat din Moldova.
3. Se preavizează consilierul Buzilă 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.”
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Președintele a constatat lipsa dlui Volentir Andrei de la ședință. Membri prezenți: 8
Președintele a constatat lipsa întrebărilor, propunerilor la proiectul de hotărîre și solicitărilor de a
lua cuvîntul la „Dezbateri”, după care a supus votului proiectul în redacția raportorului.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___.
S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime.
Hotărîrea nr. 1264 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți la ședință.
5. S-A AUDIAT:
Raportorul Veaceslav Agrigoroae - a propus spre examinare proiectul de hotărîre ”Cu privire la
atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Lopățica, raionul Cahul”:
”Comisia Electorală Centrală a fost informată despre decesul consilierului Strătuță Tudor
ales pe lista Partidului Politic Partidul Nostru în Consiliul sătesc Lopățica, raionul Cahul. Totodată,
au fost transmise documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat
supleant.
În baza documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de
consilier în Consiliul sătesc Lopățica îi revine candidatului supleant Mustafa Alexandru de pe lista
Partidului Politic Partidul Nostru, confirmată prin hotărîrile Judecătoriei Cahul din 27 iunie și 22
august 2015.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 lit. v), art. 133 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381-XIII
din 21 noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. g) și alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000
privind statutul alesului local, art. 24 alin. (3) din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind
administrația publică locală și în conformitate cu pct. 20 și pct. 29 din Regulamentul cu privire la
procedura de ridicare și validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei
Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e:
1. Se declară vacant un mandat de consilier în Consiliul sătesc Lopățica.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Lopățica, raionul Cahul, candidatului
supleant Mustafa Alexandru de pe lista Partidului Politic Partidul Nostru.
3. Se preavizează consilierul Mustafa Alexandru asupra obligației de a respecta termenul de
30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei
Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.”
Președintele a constatat lipsa întrebărilor, propunerilor la proiectul de hotărîre și solicitărilor de a
lua cuvîntul la „Dezbateri”, după care a supus votului proiectul în redacția raportorului.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___.
S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime.
Hotărîrea nr. 1265 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți la ședință.
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6. S-A AUDIAT:
Raportorul Veaceslav Agrigoroae - a propus spre examinare proiectul de hotărîre ”Cu privire la
atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Lucești, raionul Cahul”:
”Consiliul sătesc Lucești, raionul Cahul, prin decizia nr. 06/3 din 13 octombrie 2017, a
ridicat, în legătură cu absența fără motive întemeiate de la trei ședințe consecutive ale consiliului,
mandatul consilierului Corolenco Elena aleasă pe lista Partidului Comuniștilor 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 sătesc Lucești îi revine candidatului supleant Clapciuc Galina de pe lista
Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Cahul din
26 iunie 2015.
În temeiul art. 18 alin. (2) şi art. 133 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21
noiembrie 1997 şi în conformitate cu pct. 18 lit. c) și pct. 29 din Regulamentul cu privire la
procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei
Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e:
1. Se ia act de vacanța unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Lucești.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Lucești, raionul Cahul, candidatului
supleant Clapciuc Galina de pe lista Partidului Comuniștilor din Republica Moldova.
3. Se preavizează consilierul Clapciuc Galina 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 ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___.
S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime.
Hotărîrea nr. 1266 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți la ședință.
7. S-A AUDIAT:
Raportorul Rodica Ciubotaru - a propus spre examinare proiectul de hotărîre ”Cu privire la
atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Drochia, raionul Drochia”:
”La Comisia Electorală Centrală au parvenit cererea de demisie a consilierului Șotropa Igor
ales pe lista Partidului Politic Partidul Nostru în Consiliul orășenesc Drochia, raionul Drochia,
precum și declarația de consimțămînt a următorului candidat supleant.
În baza documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul
de consilier în Consiliul orășenesc Drochia îi revine candidatului supleant Nenescu Claudia de pe
lista Partidului Politic Partidul Nostru, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Drochia din 26 iunie
2015. La atribuirea mandatului s-a ținut de cont de declarația candidatului supleant Cărăruș Igor
de pe lista aceluiași partid, prin care acesta refuză atribuirea mandatului de consilier.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 133 alin. (12) din Codul electoral nr.
1381-XIII din 21 noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2
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:
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1. Se ridică, în legătură cu cererea de demisie, mandatul consilierului Șotropa Igor ales pe
lista Partidului Politic Partidul Nostru în Consiliul orășenesc Drochia.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul orășenesc Drochia, raionul Drochia,
candidatului supleant Nenescu Claudia de pe lista Partidului Politic Partidul Nostru.
3. Se preavizează consilierul Nenescu Claudia 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 ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___.
S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime.
Hotărîrea nr. 1267 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți la ședință.
8. S-A AUDIAT:
Raportorul Rodica Ciubotaru - a propus spre examinare proiectul de hotărîre ”Cu privire la
atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ivanovca, raionul Hîncești”:
”Comisia Electorală Centrală a fost informată despre decesul consilierului Coica Galina
aleasă pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul comunal Ivanovca, raionul
Hîncești. Totodată, au fost transmise documentele necesare atribuirii mandatului de consilier
următorului candidat supleant.
În baza documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de
consilier în Consiliul comunal Ivanovca îi revine candidatului supleant Țîbuleac Nina de pe lista
Partidului Liberal Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Hîncești din 24
iunie 2015.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 lit. v), art. 133 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381-XIII
din 21 noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. g) și alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000
privind statutul alesului local, art. 24 alin. (3) din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind
administrația publică locală și în conformitate cu pct. 20 și pct. 29 din Regulamentul cu privire la
procedura de ridicare și validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei
Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e:
1. Se declară vacant un mandat de consilier în Consiliul comunal Ivanovca.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Ivanovca, raionul Hîncești,
candidatului supleant Țîbuleac Nina de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova.
3. Se preavizează consilierul Țîbuleac Nina asupra obligației de a respecta termenul de 30
de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei
Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.”
Președintele a constatat lipsa întrebărilor, propunerilor la proiectul de hotărîre și solicitărilor de a
lua cuvîntul la „Dezbateri”, după care a supus votului proiectul în redacția raportorului.
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REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___.
S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime.
Hotărîrea nr. 1268 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți la ședință.
9. S-A AUDIAT:
Raportorul Rodica Ciubotaru - a propus spre examinare proiectul de hotărîre ”Cu privire la
atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Obileni, raionul Hîncești”:
”La Comisia Electorală Centrală au parvenit cererea de demisie a consilierului Rusu Dan
ales pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Obileni, raionul Hîncești,
precum și declarația de consimțămînt a următorului candidat supleant.
În baza documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul
de consilier în Consiliul sătesc Obileni îi revine candidatului supleant Andros Veaceslav de pe
lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Hîncești din
24 iunie 2015.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 133 alin. (12) din Codul electoral nr.
1381-XIII din 21 noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2
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 legătură cu cererea de demisie, mandatul consilierului Rusu Dan ales pe
lista Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Obileni.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Obileni, raionul Hîncești,
candidatului supleant Andros Veaceslav de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova.
3. Se preavizează consilierul Andros Veaceslav asupra obligaţiei de a respecta termenul de
30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei
Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.”
Președintele a constatat lipsa întrebărilor, propunerilor la proiectul de hotărîre și solicitărilor de a
lua cuvîntul la „Dezbateri”, după care a supus votului proiectul în redacția raportorului.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___.
S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime.
Hotărîrea nr. 1269 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți la ședință.
10. S-A AUDIAT:
Raportorul Rodica Ciubotaru - a propus spre examinare proiectul de hotărîre ”Cu privire la
atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Secăreni, raionul Hîncești”:
”La Comisia Electorală Centrală au parvenit cererea de demisie a consilierului Stașcu Petru
ales pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul comunal Secăreni, raionul
Hîncești, precum și declarația de consimțămînt a următorului candidat supleant.
În baza documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul
de consilier în Consiliul comunal Secăreni îi revine candidatului supleant Stașcu Nadejda de pe
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lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Hîncești din
22 iunie 2015.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 133 alin. (12) din Codul electoral nr.
1381-XIII din 21 noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2
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 legătură cu cererea de demisie, mandatul consilierului Stașcu Petru ales pe
lista Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul comunal Secăreni.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Secăreni, raionul Hîncești,
candidatului supleant Stașcu Nadejda de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova.
3. Se preavizează consilierul Stașcu Nadejda asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30
de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei
Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.”
Președintele a constatat lipsa întrebărilor, propunerilor la proiectul de hotărîre și solicitărilor de a
lua cuvîntul la „Dezbateri”, după care a supus votului proiectul în redacția raportorului.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___.
S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime.
Hotărîrea nr. 1270 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți la ședință.
Președintele a declarat ședința închisă.

Președintele ședinței
Secretarul ședinței

Alina RUSSU

Veaceslav AGRIGOROAE

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