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PROCES-VERBAL nr. 92 

al ședinței extraordinare 

din 18.11.2017, 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. 

 

Președintele a anunțat ordinea de zi ce conține 1 punct și a oferit cuvîntul pentru întrebări și 

propuneri la proiectul ordinii de zi. 

 

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

votului. 

 

ORDINEA DE ZI 

 

1. Cu privire la contestația nr. CEC 9 ALN/8 din 18 noiembrie 2017 depusă de doamna Galina Radu, 

reprezentantul Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” în biroul electoral 

al secției de votare nr. 1/133 din mun. Chișinău 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___1___. 

 

Ordinea de zi ce conține 1  punct a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei 

 

1. S-A AUDIAT: 

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

contestația nr. CEC 9 ALN/8 din 18 noiembrie 2017 depusă de doamna Galina Radu, reprezentantul 

Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” în biroul electoral al secției de votare 

nr. 1/133 din mun. Chișinău”: 

”La data de 16 noiembrie 2017, dna Galina Radu, reprezentant cu drept de vot consultativ 

al Partidului Politic,, Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” în cadrul Biroului electoral al 

secției de votare nr. 1/133 mun. Chișinău a depus la Consiliul electoral de circumscripție electorală 

municipală Chișinău nr. 1 (în continuare – CECEM Chișinău nr. 1), contestația înregistrată sub nr. 

140 prin care solicită excluderea din listele electorale a unor alegători. 

Urmare a examinării contestației, Consiliul electoral de circumscripție electorală 

municipală Chișinău nr. 1 prin scrisoarea nr. 17, din 17 noiembrie 2017 a decis remiterea acesteia 

spre examinare conform competenței la Comisia Electorală Centrală.  

Astfel, contestația însoțită de scrisoarea Consiliului a fost înregistrată de Comisie sub nr. 

CEC-9ALN/8 în data de 18 noiembrie 2017. 
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În motivarea contestației, se invocă faptul, că în 25 de invitații pentru alegători de a 

participa la referendumul local privind revocarea primarului general al municipiului Chișinău din  

19 noiembrie 2017 au fost incluse numere de adrese care în municipiul Chișinău nu există, după 

cum urmează: str. Bujorilor nr. 57, str. Bujorilor nr. 54, str. Bujorilor nr. 53, str. Bujorilor nr. 43 

,,A”, str. Bujorilor nr. 41, str. Bujorilor nr. 38, str. Bujorilor nr. 37, str. Bujorilor nr. 10, str. V.  

Cheltuială nr. 9, V.  Cheltuială nr. 7/1 ap. 12, str. Avocat Eugenia Crușevan str.1/ap.40. 

Examinînd motivele invocate în contestație, precum și în temeiul hotărîrii nr. 7 din 18 

octombrie 2017 al CECEM Chișinău nr. 1 cu privire la constituirea secțiilor de votare în 

circumscripția electorală municipală Chișinău, se relevă că atît în hotarele secției de votare nr. 

1/133 cît și nr. 1/255 se regăsește str. Bujorilor, fără a fi însă indicate careve numere de adresă. 

În baza informației prezentate de IP Agenția Servicii Publice în Registrul bunurilor imobile 

și registrul de stat al unităților administrativ-teritoriale și adreselor, bunurile imobile amplasate pe 

str. Bujorilor nr. 57, str. Bujorilor nr. 54, str. Bujorilor nr. 53, str. Bujorilor nr. 43 ,,A”, str. Bujorilor 

nr. 41, str. Bujorilor nr. 38, str. Bujorilor nr. 37, str. Bujorilor nr. 10 se află în orașul Codru, 

municipiul Chișinău. Prin urmare, străzile sus indicate nu se regăsesc în perimetrul sectrolui 

Centru, municipiul Chișinău, respectiv, urmează a fi excluse din hotarele secșiei de votare nr. 

1/133 și incluse la secția de votare nr. 1/255. 

În consecință, pozițiile din lista electorală al secției de votare nr. 1/133 în care, conform 

rubricii domiciliului/reședinței alegătorului, sunt înscrise adresele menționate mai sus urmează a 

fi excluse prin radiere prin tragerea unei linii peste datele acestor alegători în condițiile pct. 22 din 

Regulamentul privind întocmirea, administrarea, difuzarea și actualizarea listelor electorale, 

aprobat prin hotărîrea CEC nr. 2674 din 25 septembrie 2014. 

Totodată, în partea ce ține corectitudinea arondării alegătorilor la str. V. Cheltuială nr. 9, 

V.  Cheltuială nr. 7/1 ap. 12, str. Avocat Eugenia Crușevan str.1/ap.40, faptele invocate nu au fost 

confirmate. Respectiv, alegătorii vor vota în baza listei electorale de la secția de votare nr. 1/133. 

Pentru considerentele expuse şi în temeiul art. 18, art. 65 alin.(2) din Codul electoral și în 

conformitate cu Regulamentul privind procedura de examinare și soluționare a contestațiilor de 

către organele electorale în perioada electorală, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 3353 din 20 iulie 

2010, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:  

1. Se admite parțial contestația nr. CEC-9ALN/8 din 18 noiembrie 2017 a dnei Galina 

Radu, reprezentant cu drept de vot consultativ al Partidului Politic,, Partidul Socialiștilor din 

Republica Moldova” în cadrul Biroului electoral al secției de votare nr. 1/133 mun. Chișinău. 

2. Se dispune: 

- excluderea din lista electorală a secției de votare nr. 1/133 alegătorii care, conform rubricii 

domiciliului/reședinței alegătorului, sunt înscrise adresele str. Bujorilor nr. 57, str. 

Bujorilor nr. 54, str. Bujorilor nr. 53, str. Bujorilor nr. 43 ,,A”, str. Bujorilor nr. 41, str. 

Bujorilor nr. 38, str. Bujorilor nr. 37, str. Bujorilor nr. 10 prin radiere prin tragerea unei 

linii peste datele acestor alegători și mențiunea respectivă la rubrica „Notă”; 

- includerea în lista electorală a secției de votare nr. 1/255 a alegătorilor care, conform 

rubricii domiciliului/reședinței alegătorului, sunt înscrise adresele str. Bujorilor nr. 57, str. 

Bujorilor nr. 54, str. Bujorilor nr. 53, str. Bujorilor nr. 43 ,,A”, str. Bujorilor nr. 41, str. Bujorilor 

nr. 38, str. Bujorilor nr. 37, str. Bujorilor nr. 10 prin completarea listei electorale de bază, 

atribuindu-se numerele de ordine imediat următoare. 

3. În rest contestația se respinge ca neîntemeiată. 

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 informat membrii Comisiei Electorale Centrale despre prezența la ședință a dlor 

Talmaci Adrian, secretar interimar al Consiliului Municipal Chișinău și Miron Vitalie, 

vicepreședinte al Consiliul electoral al circumscripției electorale municipale Chișinău nr. 1. 

 

Președintele a oferit cuvîntul pentru a fi puse întrebări raportorului pe marginea proiectului 

prezentat. 

ÎNTREBĂRI: 

S. Gurduza – a întrebat în ce mod a parvenit informația de la Agenția Servicii Publice. 

V. Agrigoroae – a răspuns în calitate de raportor că informația a fost remisă de pe adresa oficială 

a Agenției Servicii Publice în format electronic. 

V. Șarban – a făcut referință la pct. 2 din contestația depusă de doamna Galina Radu și a întrebat 

unde sunt probele indicate la acest punct (invitațiile cetățenilor). 

V. Agrigoroae – a răspuns în calitate de raportor că invitațiile în original sunt anexate la 

contestație. 

V. Șarban – a întrebat dacă Biroul electoral al secției de votare a examinat contestația respectivă. 

V. Agrigoroae – a răspuns în calitate de raportor că, contestația a fost depusă la Consiliul electoral 

al circumscripției electorale municipale Chișinău nr. 1. 

V. Șarban – a întrebat dacă Consiliul electoral al circumscripției electorale municipale Chișinău 

nr. 1 a emis vreo hotărîre în urma examinării acestei contestații. 

V. Agrigoroae – a răspuns în calitate de raportor că, Consiliul electoral al circumscripției 

electorale municipale Chișinău nr. 1 a remis printr-un demers prezenta contestație Comisie 

Electorale Centrale pentru a fi examinată de aceasta. 

V. Șarban – a făcut referință la următorul text din proiectul de hotărîre: ”Prin urmare, străzile sus 

indicate nu se regăsesc în perimetrul sectorului Centru, municipiul Chișinău, respectiv, urmează a 

fi excluse din hotarele secției de votare”. A menționat că hotarele secției de votare nr. 133 se află 

în centrul sectorului iar străzile respective nu au hotare limitrofe cu orașul Codru. A atras atenția 

că străzi cu aceeași denumire, indicate în contestație, există și în orașul Codru iar sintagma 

”urmează a fi excluse” nu este corectă. 

A. Russu – a calificat intervenția dlui Șarban drept propunere la proiectul de hotărîre. 

V. Agrigoroae – în calitate de raportor a acceptat propunerea dlui Șarban. 

A. Volentir – a întrebat pentru precizare dacă alegătorii indicați în invitațiile respective au depus 

contestații la Biroul electoral al secției de votare. 

V. Agrigoroae – a răspuns în calitate de raportor că din documentele remise Comisiei Electorale 

Centrale nu poate deduce răspuns la întrebarea dlui Volentir. 

V. Gafton – a întrebat pentru concretizare dacă în proiectul de hotărîre se face referință nu la străzi 

propriu zis ci la adrese, și anume la faptul că adresele vizate există și în sectorul centru al mun. 

Chișinău și în orașul Codru. Constată că luînd cunoștință de partea motivată a contestației apare 

confuzia că în sectorul centru al mun. Chișinău nu există strada Bujorilor ci există doar în orașul 

Codru. 

V. Agrigoroae – a răspuns în calitate de raportor că eroarea produsă se referă la adrese. 

Suplimentar a afirmat că ambii colegi (dnii Șarban Vladimir și Gafton Vasile) s-au referit la același  

lucru iar redacțional proiectul de hotărîre va fi modificat astfel ca din perimetrul secției de votare 

menționate se vor exclude adresele indicate și nu străzile.  

 

Președintele a oferit cuvîntul pentru a fi puse întrebări pe marginea proiectului prezentat dlor 

Talmaci Adrian, secretar interimar al Consiliului Municipal Chișinău sau Miron Vitalie, 

vicepreședinte al Consiliul electoral al circumscripției electorale municipale Chișinău nr. 1 
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R. Ciubotaru – a atras atenția că contestația a fost depusă de dna Galina Radu la data de 16 

noiembrie 2017 și Consiliul electoral al circumscripției electorale municipale Chișinău nr. 1 a 

examinat-o în aceeași zi. L-a întrebat pe dl Miron Vitalie ce statut avea dna Galina Radu la 

momentul depunerii contestației. 

V. Miron – a afirmat că la momentul examinării contestației dna Galina Radu avea statut de 

reprezentant cu drept de vot consultativ al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova în cadrul 

Biroului electoral al secției de votare nr. 133. 

R. Ciubotaru – a afirmat că, Consiliul electoral al circumscripției electorale municipale Chișinău 

nr. 1 nu a examinat minuțios contestația depusă și circumstanțele depunerii, deoarece dna Galina 

Radu, conform hotărîrii Biroului electoral al secției de votare, este înregistrată reprezentant cu 

drept de vot consultativ al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova în cadrul Biroului 

electoral al secției de votare nr. 133 la data de 18 noiembrie 2017. Suplimentar a informat că la 

momentul depunerii contestației dna Galina Radu nu avea statut de reprezentant cu drept de vot 

consultativ.  

V. Miron – a spus că la momentul depunerii contestației dna Galina Radu a confirmat verbal că 

dnei are statut de reprezentant cu drept de vot consultativ al Partidului Socialiștilor din Republica 

Moldova în cadrul Biroului electoral al secției de votare nr. 133. A adăugat că, chiar dacă dna 

Galina Radu la momentul depunerii contestației nu avea statut de reprezentant cu drept de vot 

consultativ dnei oricum era în drept să depună contestație. 

R. Ciubotaru – a atras atenția că în acest caz dnei în calitate de alegător putea să conteste doar 

datele personale, ale dnei, din lista electorală. 

S. Gurduza – l-a întrebat pe dl Miron dacă Consiliul electoral al circumscripției electorale 

municipale Chișinău nr. 1 a adoptat vreo hotărîre urmare depunerii contestației. A constatat că din 

demersul adresat dnei Russu Alina parcă s-ar deduse faptul că, Consiliul electoral al 

circumscripției electorale municipale Chișinău nr. 1 a aprobat o hotărîre în acest sens, însă la 

demers nu este anexată. 

V. Miron – a afirmat că majoritatea covîrșitoare a membrilor Consiliul electoral al circumscripției 

electorale municipale Chișinău nr. 1 au optat pentru remiterea contestației Comisiei Electorale 

Centrale pentru examinare.  A răspuns că Consiliul electoral al circumscripției electorale 

municipale Chișinău nr. 1 nu a adoptat nici o hotărîre privind contestația vizată. 

S. Gurduza – a menționat că un reprezentat cu drept de vot consultativ înregistrat într-un birou 

electoral poate să conteste acțiunile sau inacțiunile biroului electoral în cadrul acestuia și nu la 

Consiliului electoral de circumscripție electorală. A adăugat că dacă Consiliul electoral al 

circumscripției electorale municipale Chișinău nr. 1 a decis remiterea contestației Comisiei 

Electorale Centrale printr-o scrisoare de însoțire și fără a adopta vreo hotărîre trebuia din start să 

se menționeze acest lucru și nu să se afirme că ”majoritatea covîrșitoare a membrilor Consiliul 

electoral al circumscripției electorale municipale Chișinău nr. 1 au adoptat decizia de a redirecționa 

o scrisoare”. A întrebat ce înseamnă ”majoritatea covîrșitoare”. 

V. Miron – a răspuns că prin ”majoritatea covîrșitoare” se are în vedere aprobarea deciziei votată 

unanim. 

S. Gurduza – a întrebat dacă dl Miron cunoaște că reprezentantul cu drept de vot consultativ 

trebuie să conteste acțiunile sau inacțiunile biroului electoral în cadrul acestuia și nu la Consiliul 

electoral de circumscripție electorală. Suplimentar a întrebat dacă un reprezentant cu drept de vot 

consultativ neînregistrat poate să depună o astfel de contestație. 

V. Miron – a afirmat că la momentul depunerii contestației Consiliul electoral al circumscripției 

electorale municipale Chișinău nr. 1 avea o certitudine clară că dna Galina Radu are statut de 

reprezentant cu drept de vot consultativ al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova 

înregistrat în cadrul Biroului electoral al secției de votare nr. 133.  

S. Gurduza – a constatat că la dată de 16 noiembrie 2017 s-au depistat careva probleme în listele 

electorale. În data de 17 noiembrie 2017 Consiliul electoral al circumscripției electorale 
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municipale Chișinău nr. 1 s-a întrunit într-o ședință și a aprobat decizia de a remite contestația 

Comisiei Electorale Centrale pentru examinare cu o majoritate covîrșitoate. Atrage atenția că, 

Consiliul electoral al circumscripției electorale municipale Chișinău nr. 1 trebuia imediat după 

depunerea contestației să o remită Biroului electoral al secției de votare pentru a fi examinată, 

deoarece anume Biroul electoral al secției de votare este responsabil de soluționarea problemei 

apărute, iar adresarea la Comisia Electorală Centrală trebuia să fie în cazul în care Biroul nu ar fi 

putut soluționa problema. A atras atenția că procedura a fost încălcată iar Comisia Electorală 

Centrală este nevoită să examineze această contestație cu 12 ore înainte de ziua alegerilor. 

V. Miron – a explicat că în cadrul ședinței Consiliul electoral al circumscripției electorale 

municipale Chișinău nr. 1, care este un organ colegial, s-a constatat că dna Galina Radu contestă 

anumite probleme privind listele electorale, or Codul Electoral prevede că subiectele legate de 

listele electorale sunt de competența Biroului electoral al secției de votare sau după caz, Comisiei 

Electorale Centrale. Prin urmare țînînd cont de complexitatea problemei Consiliul electoral al 

circumscripției electorale municipale Chișinău nr. 1 cu votul unanim al membrilor a decis 

remiterea contestației Comisiei Electorale Centrale pentru examinare. 

S. Gurduza – l-a întrebat pe dl Miron Vitalie care sunt acțiunile ce vor fi întreprinse mîine 

dimineață (19 noiembrie 2017) în cazul în care astăzi (18 noiembrie 2017) primește o contestație 

asemănătoare. 

A. Russu – a afirmat că dl Gurduza se referă deja la probleme ce țin de procesul de instruire și 

aplicare a reglementărilor electorale. Suplimentar a constatat că introducerea modificărilor în 

listele electorale poate fi efectuată pînă în ultima zi precedentă zilei votării de aceea eventuala 

contestație la care s-a referit dl Gurduza nu va putea fi examinată. A atras atenția că pînă la ziua 

alegerilor a rămas foarte puțin timp și Comisia Electorală Centrală în calitatea de organ electoral 

superior poate soluționa problema privind listele electorale mai operativ și eficient iar din acest 

motiv s-a decis propunerea prezentului proiect de hotărîre pentru dezbateri membrilor Comisiei 

Electorale Centrale.  

R. Ciubotaru – s-a adresat dlui Miron, constatînd că, Consiliul electoral al circumscripției 

electorale municipale Chișinău nr. 1 totuși a examinat demersul dnei Galina Radu. A afirmat că la 

demersul remis Comisiei Electorale Centrale a fost anexată contestația dnei Galina Radu care are 

anexate invitațiile alegătorilor în original. L-a întrebat pe dl Miron dacă Consiliul electoral al 

circumscripției electorale municipale Chișinău nr. 1 a investigat de ce aceste invitații ale 

alegătorilor se găsesc la dna Galina Radu care la momentul depunerii contestației nu avea încă 

statut de reprezentant cu drept de vot consultativ.  

V. Miron – a explicat că la momentul depunerii contestației dnei Galina Radu nu i s-au adresat 

întrebări privind circumstanțele descrise în contestație iar la momentul examinării acesteia 

Consiliul electoral al circumscripției electorale municipale Chișinău nr. 1 a invitat-o pe dna Radu 

la ședință dar dnei nu s-a prezentat. 

V. Șarban – s-a referit la expresia pct. 4 din demersul Consiliul electoral al circumscripției 

electorale municipale Chișinău nr. 1: ”există o bănuială temeinică” și l-a întrebat pe dl Miron în 

ce constă bănuiala temeinică invocată și modul de stabilire a temeiniciei acestei bănuieli de către 

Consiliul electoral al circumscripției electorale municipale Chișinău nr. 1. Apoi s-a referit la o altă 

expresie a pct. 5 din demersul invocat mai sus: ”În această ordine de idei, se presupune” și a 

întrebat de ce Consiliul electoral al circumscripției electorale municipale Chișinău nr. 1 nu a 

verificat ceea ce se presupune pentru a evita astfel de expresii. Suplimentar constatînd că, Consiliul 

electoral al circumscripției electorale municipale Chișinău nr. 1 s-a adresat cu un demers către 

primăria municipiului Chișinău a întrebat ce acțiuni a întreprins primăria municipiului Chișinău. 

O altă întrebare a fost dacă reprezentanții Consiliul electoral al circumscripției electorale 

municipale Chișinău nr. 1 au discutat cu reprezentanții primăriei orașului Codru. 

V. Miron – a explicat că expresia ”bănuială temeinică” a fost folosită deoarece s-a verificat în 

baza de date a registrului bunurilor imobile ”CADASTRU” existența imobilelor în sectorul Centru 
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al municipiului Chișinău la adresele menționate în contestație și s-a constatat că acestea lipsesc. A 

afirmat că dacă membrii Biroului electoral al secției de votare au completat și au trimis invitații 

unor alegători pe adrese ce nu există, respectiv există o bănuială temeinică că în lista electorală se 

regăsesc persoane care nu au viză de domiciliu în raza secției de votare. 

V. Șarban – a întrebat repetat ce răspuns a primit Consiliul electoral al circumscripției electorale 

municipale Chișinău nr. 1 de la primăria municipiului Chișinău. O altă întrebare a fost dacă s-a 

discutat cu reprezentanții primăriei orașului Codru și cu membrii Biroului electoral al secției de 

votare din orașul Codru. 

V. Miron – a atras atenția că, Consiliul electoral al circumscripției electorale municipale Chișinău 

nr. 1 se află într-o situație destul de complicată. A explicat că după recepționarea contestației, luînd 

cunoștință de aceasta, a fost elaborat un demers, care nu a fost anexat la materialele remise 

Comisiei Electorale Centrale, dar care poate fi prezentat, prin care s-a solicitat informații privind 

existența imobilelor pe adresele menționate, precum și cîți alegători cu viză de domiciliu/reședință 

au fost înscriși în listele electorale de bază în secția de votare nr. 133 la adresele nominalizate în 

contestație. Răspuns la demersul respectiv nu a fost primit. A adăugat că în procesul de elucidare 

a situației a discutat și cu reprezentantul primărie municipiului Chișinău iar unui membru al 

Consiliul electoral al circumscripției electorale municipale Chișinău nr. 1 responsabil de suburbii 

ia dat indicații să contacteze președintele Biroului electoral al secției de votare din orașul Codru 

pentru a întreba dacă acești cetățeni se regăsesc în listele electorale de bază. Răspunsul a fost 

negativ. 

A. Volentir – a întrebat dacă, făcînd abstracției de contestația depusă de dna Galina Radu, 

adresarea la Comisia Electorală Centrală a Consiliului electoral al circumscripției electorale 

municipale Chișinău nr. 1, după conținut, poate fi considerată o sesizare a organului electoral 

superior cu privire la o arondare eronată a unor alegători de la o secție la alta. 

V. Miron – a răspuns afirmativ. 

V. Șarban – s-a adresat dlui Talmaci, constatînd că la data de 12 octombrie 2017 a avut loc o 

întrunire privind corectitudinea întocmirii listelor electorale la care au participat ambii. La fel a 

constatat prezența la întrunire a secretarului Consiliului orășenesc Codru și lipsa secretarului 

Preturii Sectorului Centru al municipiului Chișinău. A întrebat dacă au fost întreprinse careva 

acțiuni față de reprezentantul Preturii Sectorului Centru al municipiului Chișinău. 

A. Talmaci – a afirmat că după întrunirea la care s-a referit dl Șarban dlui a avut discuții telefonice 

cu pretorul Sectorului Centru al municipiului Chișinău. La acel moment anume pretura Sectorului 

Centru avea cele mai multe neconformități în listele electorale, însă practic toate aceste 

neconformități au fost înlăturate. Este de părerea că ar fi trebuit să se actualizeze datele pe 

parcursul anului și nu în apropierea zilei alegerilor. A atras atenția că în Pretura Sectorului Centru 

nu a existat mai mult timp un specialist cu atribuții de a verifica listele electorale. A afirmat că 

imediat după recepționarea sesizării Consiliului electoral al circumscripției electorale municipale 

Chișinău nr. 1 la data de 17 noiembrie 2017, s-a constatat că nu s-a comis nici o greșeală în 

descrierea hotarelor secțiilor de votare. A confirmat că atît în Sectorul Centru al municipiului 

Chișinău cît și în orașul Codru există stradă în întregime cu denumirea ”Bujorilor”. Este de părere 

că greșeala a fost făcută de specialiștii Agenției Servicii Publice care eronat au indicat (nu se 

înțelege) str. Bujorilor în sectorul Centru al municipiului Chișinău dar nu str. Bujorilor în orașul 

Codru. 

A. Russu – s-a referit la informația cu privire la hotarele secțiilor de votare și a afirmat că a luat 

cunoștință de hotărîrea Consiliul electoral al circumscripției electorale municipale Chișinău nr. 1 

adoptată în baza propunerilor administrației publice locale și a constatat că în orașul Codru, secția 

de votare nr. 255, se regăsește str. Bujorilor fără a fi indicate numerele imobilelor. A spus că eroare 

constă în faptul că numerele imobilelor indicate în proiectul de hotărîre se regăsesc în secția de 

votare nr. 133, fiind arondate la Sectorul Centru al municipiului Chișinău. 
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Președintele a constatat lipsa altor întrebări și a solicitat propuneri la proiectul prezentat. 

 

PROPUNERI: 

S. Gurduza – a constatat că problema despre care s-a discutat este una de ordin tehnic și trebuie 

soluționată astfel ca beneficiarii finali să fie alegătorii. A afirmat că, Comisia Electorală Centrală 

s-a convins că persoana care a depus contestația era una neavenită iar contestația trebuia examinată 

inițial în cadrul Biroului electoral al secției de votare. A constatat că la momentul actual prin 

demersul Consiliului electoral al circumscripției electorale municipale Chișinău nr. 1, Comisia 

Electorală Centrală a primit o sesizare și nu o contestație.  A propus modificarea proiectului de 

hotărîre din punct de vedere redacțional astfel ca, Comisia Electorală Centrală să nu examineze o 

contestație ci să se autosesizeze și să adopte o hotărîre cu scopul de corectarea listelor electorale 

în secțiile de votare nr. 133 și nr. 255, urmare informației recepționate de la Consiliul electoral al 

circumscripției electorale municipale Chișinău nr. 1. 

A. Russu – este de părerea că totuși titlul proiectului de hotărîre trebuie să se refere la examinarea 

contestației deoarece documentul a fost depus la Consiliul electoral al circumscripției electorale 

municipale Chișinău nr. 1 cu statut de contestație. Propune respingerea contestației deoarece nu 

întrunește condițiile legale reglementate iar în baza informației ce se conține în contestație să se 

păstreze pct. 2 și pct. 3 din proiectul de hotărîre.  

S. Gurduza – a acceptat intervenția dnei Russu calificînd-o drept o propunere mai bine formulată 

dar insistă ca în textul proiectului de hotărîre să se facă referință la faptul că, Comisia Electorală 

Centrală s-a autosesizat. 

A. Volentir – a afirmat că Comisia Electorală Centrală nu trebuie să admită examinarea 

contestației deoarece Regulamentul Comisiei cu privire la activitatea reprezentanților cu drept de 

vot consultativ ai concurenților electorali stabilește la pct. 7 că reprezentantul concurentului 

electoral este în drept să reprezinte interesele concurentului electoral în organul electoral care l-a 

înregistrat și în alte autorități implicate în procesul electoral, precum și să reprezinte interesele 

concurentului electoral în instanța de judecată. Prin urmare Comisia Electorală Centrală nu trebuie 

să admită astfel de precedent cînd un concurent electoral veghează respectarea drepturilor 

alegătorilor. Consideră că este necesar de fi modificat și titlul proiectului de hotărîre, iar Comisia 

nu trebuie să admită faptul că a examinat contestația ci adresarea Consiliului electoral al 

circumscripției electorale municipale Chișinău nr. 1. Este de părerea că în textul proiectul de 

hotărîre Comisia trebuie să facă referință doar la sesizarea unui organ electoral inferior prin care 

ne-a informat despre o astfel de problemă. 

V. Șarban – a afirmat că susține propunerea dlui Volentir. Consideră că titlul proiectului de 

hotărîre trebuie să fie: ”cu privire la sesizarea Consiliul electoral al circumscripției electorale 

municipale Chișinău nr. 1”. A afirmat că Comisia Electorală Centrală a fost sesizată de 

președintele Consiliului electoral prin scrisoare adresată, a verificat sesizarea care s-a adeverit și a 

întreprins măsurile necesare de soluționare a problemei prin excluderea unor alegători din listele 

electorale ale unei secții de votare și includerea lor în listele electorale ale altei secții de votare. A 

afirmat că Comisia Electorală Centrală nu poate examina nici o contestație deoarece aceasta nu 

există. Este de părerea că examinarea acestei chestiuni trebuie sistată acum iar dna președinte ar 

trebui să dea indicații Direcției tehnologii informaționale și gestionarea listelor electorale din 

cadrul Aparatului Comisiei să soluționeze problema, conform discuțiilor. 

S. Gurduza – a revenit la propunerea sa și a completat-o astfel: denumirea hotărîrii va fi: ”cu 

privire la adresarea Consiliul electoral al circumscripției electorale municipale Chișinău nr. CEC 

9 ALN/8 din 18 noiembrie 2017”. Suplimentar a propus anularea primelor 5 aliniate din proiectul 

de hotărîre iar din partea dispozitivă anularea pct. 1 și pct. 3. 

A. Volentir – s-a referit la pct. 2 din proiectul de hotărîre și a întrebat cine va fi responsabil de 

excluderea și includerea alegătorilor în listele electorale. 
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A. Russu – a afirmat că excluderea alegătorilor din listele electorale va fi efectuată de Biroul 

electoral al secției de votare nr. 133 iar includerea alegătorilor respectivi în listele electorale va fi 

operată de Comisia Electorală Centrală. 

V. Gafton – s-a referit la existența fizică a contestației și a afirmat că, conform procedurii și 

regulamentului Comisiei Electorale Centrale, contestație trebuie restituită prin scrisoare. 

Consideră că restituirea trebuie făcută de organul electoral care a recepționat-o și deține originalul 

ei. 

A. Russu – a făcut referință la demersul Consiliul electoral al circumscripției electorale municipale 

Chișinău nr. 1 prin care solicită examinarea contestației. Afirmă că acestui document i s-a dat statut 

de contestație anume de către Consiliului electoral. Prin urmare este de părerea că în pct. 1 al 

proiectului de hotărîre trebuie respinsă contestația deoarece aceasta a fost depusă de o persoană 

neavenită. A adăugat că în procesul de examinare s-a adeverit subiectul descris în contestație și 

respectiv Comisia urmează să soluționeze problema respectivă.  

A. Volentir – a atras atenția că la rubrica ”Întrebări”, dl vicepreședinte al Consiliului Electoral a 

concretizat că adresarea la Comisia Electorală Centrală a Consiliului electoral al circumscripției 

electorale municipale Chișinău nr. 1, după conținut, poate fi considerată o sesizare a organului 

electoral superior de către un organ electoral inferior. 

V. Agrigoroae – în calitate de raportor a totalizat propunerile membrilor Comisiei, și a afirmat că 

în proiectul de hotărîre nu se va mai face referință la contestație. A afirmat că susține modificarea 

titlului și conținutului proiectului de hotărîre conform discuțiilor anterioare, cu excepția propunerii 

dlui Gurduza de a se face referință în textul proiectului de hotărîre la faptul că, Comisia Electorală 

Centrală s-a autosesizat. 

 

Președintele a constatat lipsa altor propuneri la proiectul de hotărîre oferit cuvînt la rubrica 

„Dezbateri”.  

 

DEZBATERI: 

V. Șarban – a afirmat că sesizarea Consiliul electoral al circumscripției electorale municipale 

Chișinău nr. 1 întemeiază organizarea unor activități suplimentare. Adresîndu-se dlui Talmaci a 

confirmat că secretarul Preturii Sectorului Centru al municipiului Chișinău nici nu a discutat cu 

secretarul Consiliului orășenesc Codru.  A constatat că astfel de situații mai există iar pentru 

evitarea lor în scrutinele electorale viitoare, trebuie înlăturate iar organele responsabile trebuie 

sesizate astfel ca situația la acest capitol să fie una favorabilă. S-a adresat dnei președinte afirmînd 

că ar fi bine să fie organizată o ședință de lucru cu serviciile responsabile de domeniul respectiv 

pentru a evita pe viitor apariția unor probleme asemănătoare.  

A. Russu – a afirmat că toate propunerile au fost acceptate de către raportor. 

A. Volentir – a precizat dacă din conținutul punctului rămas va fi clar cine se face responsabil pe 

de o parte de excluderea alegătorilor din listele electorale iar pe de alta de includerea acestora în 

alte liste electorale. Propune includerea unui punct nou în proiectul de hotărîre pentru a aduce 

claritate la acest subiect. 

V. Agrigoroae – în calitate de raportor a acceptat propunerea dlui Volentir. 

V. Gafton – este de părerea că proiectul de hotărîre trebuie să conțină și o anexă cu datele de 

identitate a alegătorilor care urmează a fi excluși/incluși în listele electorale, pentru a se evita 

excluderea/includerea doar a unor alegători. 

A. Russu – a constatat că propunerea dlui Volentir de a fi introdus un punct nou în proiectul de 

hotărîre cu următorul conținut: ”3. Prezenta hotărîre se remite, spre executare, Birourilor electorale 

ale secțiilor de votare nr. 1/133 și nr. 1/255, precum și spre informare, Consiliului electoral al 

circumscripției electorale municipale Chișinău nr. 1.” a fost acceptată de dl raportor. Suplimentar 

a afirmat că nu crede judicios elaborarea unei anexe la proiectul de hotărîre deoarece aceasta ar 

conține date cu caracter personal ale alegătorilor iar ulterior Comisia nu va putea, din acest motiv, 

publica hotărîrea în întregime. 
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S. Gurduza – a amintit dnei Russu despre propunerea sa de a se face referință în textul proiectului 

de hotărîre la faptul că, Comisia Electorală Centrală s-a autosesizat în urma examinării materialelor 

transmise de Consiliului electoral al circumscripției electorale municipale Chișinău nr. 1. A 

constatat că această propunere nu a fost acceptată de dl raportor și a solicitat să fie supusă votului. 

 

Președintele a supus votului propunerea dlui Gurduza de a modifica aliniatul doi din proiectul de 

hotărîre în felul următor: ”În urma examinării materialelor transmise de CECEM, Comisia 

Electorală Centrală s-a autosesizat în legătură cu posibila eroare admisă de APL la emiterea 

dispoziției nr. 991-d din 16.10.2011 „Cu privire la secțiile de votare și descrierea hotarelor lor”. 

Verificînd toate documentele aferente întocmirii și actualizării listei electorale pentru secția de 

votare mai sus menționată, Comisia a constatat următoarele.” 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

 

Pentru ____5____, Contra ____1____, Abținere___3___. 

 

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

 

Președintele a supus votului proiectul de hotărîre ”Cu privire la sesizarea nr. CEC-9/124 din 18 

noiembrie 2017 a Consiliului electoral al circumscripției electorale municipale Chișinău nr. 1” în 

următoarea redacție: 

”Prin sesizarea înregistrată la Comisia Electorală Centrală sub nr. CEC-9/124 din 18 

noiembrie 2017, Consiliul electoral al circumscripției electorale municipale Chișinău nr. 1 (în 

continuare - CECEM) s-a adresat Comisiei Electorale Centrale invocînd neconcordanțe la 

atribuirea unor adrese secției de votare nr. 1/133 din sectorul Centru al municipiului Chișinău și 

respectiv probabilitatea arondării necorespunzătoare la această secție a cetățenilor care, de fapt, au 

domiciliul/reședința înregistrate în perimetrul unei alte secții de votare. 

În urma examinării materialelor transmise de CECEM, Comisia Electorală Centrală s-a 

autosesizat în legătură cu posibila eroare admisă de APL la emiterea dispoziției nr. 991-d din 

16.10.2011 „Cu privire la secțiile de votare și descrierea hotarelor lor”. Verificînd toate 

documentele aferente întocmirii și actualizării listei electorale pentru secția de votare mai sus 

menționată, Comisia a constatat următoarele. 

Conform hotărîrii CECEM nr. 7 din 18 octombrie 2017 „Cu privire la constituirea secțiilor 

de votare în circumscripția electorală municipală Chișinău”, în hotarele secției de votare nr. 1/133 

din sectorul Centru al municipiului Chișinău, precum și în perimetrul secției de votare nr. 1/255 

amplasate în orașul Codru, municipiul Chișinău, este inclusă o stradă cu aceeași denumire 

„Bujorilor”, însă fără a fi indicate și numerele imobilelor. 

             Potrivit informației prezentate de IP Agenția Servicii Publice, în Registrul bunurilor 

imobile și în Registrul de stat al unităților administrativ-teritoriale și adreselor, bunurile imobile 

amplasate pe str. Bujorilor nr. 57, str. Bujorilor nr. 54, str. Bujorilor nr. 53, str. Bujorilor nr. 43 

,,A”, str. Bujorilor nr. 41, str. Bujorilor nr. 38, str. Bujorilor nr. 37, str. Bujorilor nr. 10 se află în 

orașul Codru, municipiul Chișinău.   

Prin urmare, aceste numere de pe strada Bujorilor nu se află în perimetrul sectorului Centru 

al municipiului Chișinău și, respectiv, trebuie excluse din hotarele secției de votare nr. 1/133 

amplasate în sectorul Centru al municipiului Chișinău și incluse la secția de votare nr. 1/255 din 

orașul Codru, municipiul Chișinău. 

Așadar, 22 de poziții cu adresele mai sus indicate care au fost introduse la rubrica 

”Domiciliul/Reședința și termenul ei de valabilitate” a listei electorale pentru secția de votare nr. 



10 
 

1/133 urmează a fi excluse. Radierea se va face prin tragerea unei linii peste datele despre alegători, 

în condițiile pct. 22 din Regulamentul privind întocmirea, administrarea, difuzarea și actualizarea 

listelor electorale, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 2674 din 25 septembrie 2014. Despre aceasta se 

va face mențiunea corespunzătoare în rubrica „Notă”. Adresele respective vor fi introduse la secția 

de votare nr. 1/255 amplasată în orașul Codru, municipiul Chișinău, prin completarea listei 

electorale, atribuindu-le numerele de ordine imediat următoare.  

Avînd în vedere cele constatate, în temeiul art. 18, art. 39 și 40 din Codul electoral și în 

conformitate cu Regulamentul privind întocmirea, administrarea, difuzarea și actualizarea listelor 

electorale, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 2674 din 25 septembrie 2014, Comisia Electorală 

Centrală h o t ă r ă ş t e:  

1. Se exclud, prin radiere, din rubrica ”Domiciliul/Reședința și termenul ei de valabilitate” 

a listei electorale a secției de votare nr. 1/133, amplasată în sectorul Centru al municipiului 

Chișinău, 22 de poziții cu alegătorii de pe adresele: str. Bujorilor nr. 57, str. Bujorilor nr. 54, str. 

Bujorilor nr. 53, str. Bujorilor nr. 43 ,,A”, str. Bujorilor nr. 41, str. Bujorilor nr. 38, str. Bujorilor 

nr. 37, str. Bujorilor nr. 10.   

2. Se introduc în lista electorală a secției de votare nr. 1/255 amplasată în orașul Codru, 

municipiul Chișinău, 22 de poziții cu alegătorii care au domiciliul/reședința înregistrate pe 

adresele: str. Bujorilor nr. 57, str. Bujorilor nr. 54, str. Bujorilor nr. 53, str. Bujorilor nr. 43 ,,A”, 

str. Bujorilor nr. 41, str. Bujorilor nr. 38, str. Bujorilor nr. 37, str. Bujorilor nr. 10, atribuindu-le 

pozițiilor introduse numerele de ordine imediat următoare. 

3. Prezenta hotărîre se remite, spre executare, Birourilor electorale ale secțiilor de votare 

nr. 1/133 și nr. 1/255, precum și spre informare, Consiliului electoral al circumscripției electorale 

municipale Chișinău nr. 1. 

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.” 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____9____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1271 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei Electorale Centrale. 

 

Președintele a declarat ședința închisă. 

Președintele ședinței                                                                                                 Alina RUSSU 

 

 

Secretarul ședinței                                                                                       Veaceslav AGRIGOROAE 
 
 

Ex.: Cristea Marcel 

Tel.: 022-232-258 


