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PROCES-VERBAL nr. 79 

al ședinței ordinare 

din 26.09.2017, ora 11:00 

 

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 dna Ciubotaru Rodica și dl Șarban Vladimir), după care a declarat ședința deliberativă și 

deschisă publicului.  

 

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

 

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

propuneri la proiectul ordinii de zi: 

 

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

 

ORDINEA DE ZI 

 

1. Cu privire la aprobarea devizului de cheltuieli pentru organizarea și 

desfășurarea referendumului local privind revocarea primarului general al municipiului 

Chișinău din 19 noiembrie 2017 

Raportor: Alina Russu  

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

în vederea monitorizării alegerilor locale noi ale primarilor în unele localități din data de 19 

noiembrie 2017 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae  

3. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ochiul Roș, raionul 

Anenii Noi 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae  

4. Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul orășenesc Briceni, raionul 

Briceni 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae  

5. Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Gura Galbenei, raionul 

Cimișlia  

Raportor: Veaceslav Agrigoroae  

6. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Fălești, raionul Fălești 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae  

7. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ciolacu Nou, raionul 

Fălești 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae  

8. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Zăluceni, raionul Florești 
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Raportor: Veaceslav Agrigoroae  

9. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Obileni, raionul Hîncești 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae  

10. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cupcui, raionul Leova 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae  

11. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Biruința, raionul 

Sîngerei 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae  

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

Ordinea de zi ce conține 11 puncte a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți 

la ședință 

 

1. S-A AUDIAT: 

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

devizului de cheltuieli pentru organizarea și desfășurarea referendumului local privind revocarea 

primarului general al municipiului Chișinău din 19 noiembrie 2017”: 

”Prin hotarîrea Comisiei Electorale Centrale nr.1122 din 19 septembrie 2017, a fost 

stabilită data de 19 noiembrie 2017 pentru organizarea și desfășurarea referendumului local privind 

revocarea primarului general al municipiului Chișinău. 

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 261 alin.(2) și art. 35 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 referendumului local privind revocarea primarului general al municipiului Chișinău 

în sumă de 8910,64 mii lei, conform anexelor nr.1 și nr. 2.  

2. În vederea asigurării mijloacelor financiare necesare organizării și desfășurării 

referendumului local privind revocarea primarului general al municipiului Chișinău, 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 Comisei Electorale Centrale 

 nr. 1126 din 26 septembrie 2017 

 

DEVIZUL DE CHELTUIELI 

pentru organizarea și desfășurarea referendumului  local privind 

revocarea primarului general al municipiului Chișinău 

din 19 noiembrie  2017 

Activitatea 00064 Referendumuri 

 

1. Cheltuieli ale Comisiei Electorale Centrale pentru organizarea şi desfăşurarea 

referendumului local privind revocarea primarului general al municipiului Chișinău  

 

Cod 

211000 Remunerarea muncii  206.30 mii lei 

cod 211110 Salariul pentru orele extraprogram și zilele de odihnă lucrate 206.30 mii lei 
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Cod 

212100 Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii 47.45 mii lei 

Cod 

212200 Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală 9.28 mii lei 

Cod 

220000 Bunuri și servicii (total)  413.80 mii lei 

cod 222210 

Servicii informaționale (asigurarea accesului la internet pentru 

BESV, servicii securizare transport date, infrastructura de 

rezervă) 408.80 mii lei 

cod 222220 

Servicii de telecomunicații (asigurarea centrului de apel cu 

linii telefonice) 5.00 mii lei 

Cod 

281000 Capitolul alte cheltuieli curente 62.25 mii lei 

cod 281900 

Alte cheltuieli curente, remunerarea  membrilor CEC pentru 

orele extraprogram și zile de odihnă lucrate 55.77 mii lei 

cod 281600 

Alte cheltuieli în bază de contracte cu persoane fizice, o 

persoană la DTIGLE 6.48 mii lei 

Cod 

330000 Stocuri de materiale circulante  499.40 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 ale BESV, bristoale, acte de 

predare-recepționare, etichete de securizare, plicuri cu 

fereastră pentru distribuirea parolelor 499.40 mii lei 

Cod 

310000 Mijloace fixe  15.50 mii lei 

cod 318000 Alte mijloace fixe, ștampile de securizare pentru BESV 15.50 mii lei 

Total cheltuieli efectuate de CEC 

 

1253.98 mii lei 

2. Cheltuieli pentru activitatea CECEM Chișinău 

 

Cod 

220000 Bunuri și servicii  5.00 mii lei 

cod 222210 

Servicii informaționale, asigurarea accesului la internet pentru 

aparatul CECEM Chișinău 2.00 mii lei 

cod 222220 

Servicii de telecomunicații, convorbiri telefonice CECEM 

Chișinău 3.00 mii lei 

Cod 

280000 Alte cheltuieli  237.95 mii lei 

cod 281600 

Alte cheltuieli în bază de contracte cu persoane fizice 

(recompensa funcționarilor electorali și aparatul din cadrul 

CECEM Chișinău, inclusiv contribuţii de asigurări sociale de 

stat obligatorii 23% și prime de asigurare obligatorie de 

asistenţă medicală 4,5%) 237.95 mii lei 

Cod 

330000 Stocuri de materiale circulante  24.70 mii lei 

cod 331110 Combustibil  8.50 mii lei 

cod 336110 

Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de 

birou  15.00 mii lei 

cod 339110 Procurarea altor materiale, apă, ceai, cafea 1.20 mii lei 
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Total pentru  CECEM Chișinău 267.65 mii lei 

3. Cheltuieli pentru activitatea birourilor electorale ale secțiilor de votare 

 

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  18.19 mii lei 

cod 281600 

Alte cheltuieli în bază de contracte cu persoane fizice 

(recompensa funcționarilor electorali, operatorilor și șoferilor 

din cadrul BESV,  inclusiv contribuţii de asigurări sociale de 

stat obligatorii 23% și prime de asigurare obligatorie de 

asistenţă medicală 4,5%) 18.19 mii lei 

Cod 

330000 Stocuri de materiale circulante  1.70 mii lei 

cod 331110 Combustibil 0.50 mii lei 

cod 336110 

Procurarea materialelor de uz gospodăresc și rechizitelor de 

birou  0.80 mii lei 

cod 339110 Procurarea altor materiale, apă, ceai, cafea 0.40 mii lei 

Total pentru un birou electoral al secțiilor de votare 20.19 mii lei 

Total pentru 311 de birouri electorale ale secțiilor de votare  6279.09 mii lei 

Total cheltuieli pentru organizarea și desfășurarea referendumului  

local privind revocarea primarului general al municipiului Chișinău 7800.72 mii lei 

 

 

Anexa nr. 2 

la hotărîrea Comisei Electorale Centrale 

 nr. 1126 din 26 septembrie 2017 

 

 

DEVIZUL DE CHELTUIELI 

Centrului de Instruire Continuă în Domeniul Electoral 

pe lîngă Comisia Electorală Centrală 

pentru organizarea și desfășurarea referendumului local privind 

revocarea primarului general al municipiului Chișinău 

19 noiembrie 2017 

 

Activitatea 00064 Referendumuri 

Cod 

211000 Remunerarea muncii  
57.27 mii lei 

Cod 

211110 Salariul  pentru orele extraprogram și zilele de odihnă lucrate 
57.27 mii lei 

Cod 

212100 Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii 
13.17 mii lei 

Cod 

212210 Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală  
2.58 mii lei 

Cod 

220000 Bunuri și servicii total  
600.00 mii lei 
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Cod 

222210 

Servicii informaţionale (linia telefonică de informare a 

alegătorilor) 
600.00 mii lei 

Cod 

281000 Capitolul alte cheltuieli curente 
363.20   

Cod 

281600 

Alte cheltuieli în bază de contracte cu persoane fizice 

363.20 

mii lei 

(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) 

mii lei 

Cod 

330000 Stocuri de materiale circulante  
73.70 mii lei 

Cod 

339110 

Procurarea altor bunuri (materiale pentru instruire: broşuri 

pentru instruirea membrilor CECE, broşuri pentru instruirea 

membrilor BESV, certificate de participare) 

73.70 mii lei 

Total cheltuieli 1109.92 mii lei 

” 

A. Russu – a precizat că după adoptarea proiectului de hotărîre propus, în adresa Parlamentului 

Republicii Moldova și Guvernului Republicii Moldova se vor remite copiile hotărîrii aprobate, 

pentru ca devizul de cheltuieli aprobat să fie examinat de instituțiile menționate. Hotărîrea Curții 

Constituționale nr. 24 din 27 iulie 2017 privind controlul constituționalității Decretului 

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

referendumului republican consultativ asupra unor probleme de interes național stipulează că 

desfășurarea unui referendum necesită mijloace financiare, or Parlamentul este competent de a 

aloca mijloace financiare de la bugetul de stat cu acceptul Guvernului iar autoritățile de profil 

urmează să acționeze în vederea organizării unui referendum abia după adoptarea  de către 

Parlament a unei hotărîri în acest sens. 

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

prezentat. 

ÎNTREBĂRI: 

I. Ciocan –  a specificat că are 2 întrebări la proiectul de hotărîre. A întrebat dacă în anexa nr. 1 a 

proiectului de hotărîre, la codul 222220, Servicii de telecomunicații (asigurarea centrului de apel 

cu linii telefonice) nu este o eroare suma de 5000 lei. S-a interesat dacă această sumă este suficientă 

pentru a acoperi cheltuielile de telecomunicații, inclusiv ale centrului de apel. A constatat că în 

data de 19 noiembrie pe lîngă referendumul local privind revocarea primarului general al 

municipiului Chișinău, urmează să mai aibă loc și alegeri locale noi în unele localități. A întrebat 

dacă au fost aprobate devizele de cheltuieli și pentru aceste alegeri locale noi. 

A. Russu - a răspuns că suma indicată de dl Ciocan Iurie la codul respectiv, se referă la asigurarea 

centrului de apel cu 5 – 50 linii telefonice în vederea asigurării liniei de informare care se regăsește 

în devizul de cheltuieli indicat în anexa nr. 2 la proiectul de hotărîre. A menționat că suma de 5000 

lei este destinată doar pentru contractarea acestor linii telefonice, propriu zis. A răspuns la a doua 

întrebare menționînd că devizele de cheltuieli pentru alegerile locale noi din 19 noiembrie 2017 

au fost aprobate odată cu aprobarea bugetului Comisiei Electorale Centrale pentru anul 2017, iar 

procesul de alocare a acestor bani se coordonează cu Ministerul Finanțelor. 

V. Gafton –  a spus că vrea să înțeleagă de ce pentru procurarea acestor linii telefonice sunt 

necesari 5000 lei, iar pentru asigurarea liniei telefonice de informare a alegătorilor este necesară 

suma de 600000 lei. S-a interesat dacă suma de 600000 lei nu este prea mare pentru asigurarea 
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funcționării acestui centru de apel și cît este de justificată pentru desfășurarea unui singur 

referendum. Suplimentar, s-a interesat de ce suma de 5000 lei se regăsește în anexa nr. 1 la 

proiectul de hotărîre, iar suma de 600000 lei se regăsește în anexa nr. 2 la proiect. Consideră că 

suma de 600000 lei este prea mare pentru asigurarea funcționării centrului de apel. 

A. Russu - a răspuns că aceste sume se bazează pe calculele efectuate în perioada alegerilor 

prezidențiale, iar suma de 600000 lei se regăsește în devizul de cheltuieli al Centrului de Instruire 

Continuă în Domeniul Electoral pe lîngă Comisia Electorală Centrală, deoarece prin utilizarea 

acestei linii de informare are loc instruirea cetățenilor Republicii Moldova asupra procedurilor 

electorale. A adăugat că în procesul de instruire menționat mai sus este implicat și un funcționar 

public din cadrul Direcției tehnologii informaționale și gestionarea listelor electorale, care 

veghează la corectitudinea procesului de instruire a operatorilor și registratorilor care actualizează 

datele ce se vor regăsi în listele electorale. 

V. Gafton –  a întrebat dacă nu ar fi mai rezonabil ca instruirea operatorilor să se desfășoare în 

mod direct și repartizat pe regiuni. Consideră că astfel de instruire va avea un efect mai productiv 

decît instruirea cu ajutorul centrului de apel care, după părerea sa, are un cost foarte mare. 

A. Russu – este de părerea că menținerea liniei de informare, despre care se vorbește, este 

necesară, mai ales că una dintre misiunile, atît a Comisiei Electorale Centrale, cît și a Centrului de 

Instruire Continuă în Domeniul Electoral pe lîngă Comisia Electorală Centrală este instruirea și 

ghidarea activității operatorilor, inclusiv în ziua alegerilor.  

 

Președintele a constatat lipsa propunerilor la proiectul de hotărîre și a oferit cuvînt la rubrica 

„Dezbateri”.  

 

DEZBATERI: 

I. Ciocan –  a afirmat că va susține acest proiect de hotărîre și a îndemnat toți membrii Comisiei 

Electorale Centrale să-l susțină. Suplimentar, a atras atenția că acest centru de apel nu se va ocupa 

de instruiri, prin simplul fapt că desfășurarea instruirilor nu se regăsește în atribuțiile centrului de 

apel. Rolul acestui centru este de a oferi informații telefonice atît alegătorilor, funcționarilor 

electorali, cît operatorilor Sistemului informațional automatizat de stat “Alegeri”, mai ales în ziua 

alegerilor. Totodată, a atras atenția că pentru desfășurarea referendumului local privind revocarea 

primarului general al municipiului Chișinău vor fi create 311 birouri electorale ale secțiilor de 

votare, respectiv în aceste birouri vor fi instalate cel puțin 622 de computere și vor activa, respectiv, 

622 de operatori, care, concomitent, vor încerca să se conecteze și să gestioneze acest sistem 

informațional. Dl I. Ciocan a precizat că în cazul unei eventuale probleme de ordin tehnic, cei 622 

de operatori vor încerca să ia legătura cu Comisia Electorală Centrală, or 622 de apeluri telefonice 

nu pot fi puse în seama cîtorva funcționari din cadrul Aparatului Comisiei. Consideră că existența 

acestui centru de apel este binevenită și necesară, mai ales într-un scrutin care urmează să aibă loc 

în municipiul Chișinău. A adăugat că existența acestui centru de apel poate nu ar fi fost necesară 

în cazul desfășurării unui scrutin într-o localitate mai mică, or consultanța funcționarilor 

Aparatului Comisiei Electorale Centrale ar fi fost suficientă. În final, a îndemnat repetat toți 

membrii Comisiei Electorale Centrale să susțină acest proiect de hotărîre. 

S. Gurduza –  a atras atenția asupra demersului ce va fi remis în adresa Parlamentului. A solicitat 

să se facă referire la hotărîrile de interpretare ale Curții Constituționale care au statul de legi 

constituționale. S-a referit la Hotărîrea Curții Constituționale nr. 57 din 03 noiembrie 1999 (privind 

interpretarea art. 75, art. 141 alin. (2) şi art.143 din Constituție) unde se stabilește că Parlamentul 

Republicii Moldova decide asupra alocării resurselor financiare necesare pentru desfășurarea 

referendumului și la Hotărîrea Curții Constituționale nr. 24 din 27 iulie 2017 (privind controlul 

constituționalității Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 105-VIII din 28 martie 2017 

privind desfăşurarea referendumului republican consultativ asupra unor probleme de 
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interes național), care stabilește norme similare. A propus ca să se solicite respectuos 

Parlamentului Republicii Moldova ca în termene restrînse să identifice soluții la problema 

respectivă. A atras atenția asupra faptului că dacă în termen de 7 zile, Parlamentul nu va emite o 

hotărîre în acest sens, Comisia Electorală Centrală nu va putea acționa conform competențelor. A 

concluzionat specificînd ca în demersul către Parlament să se facă referire la aceste 2 hotărări.  

A. Volentir –  a întrebat dacă dl Gurduza Sergiu a făcut o propunere la proiectul de hotărîre sau 

și-a expus propria opinie. În cazul în care a făcut o propunere la proiectul de hotărîre, atunci dlui 

nu o va susține și a atras atenția asupra faptului că Hotărîrea Curții Constituționale se referă la un 

eveniment electoral de anvergură națională, în parte, un referendum republican, unde Parlamentul 

are competența de a stabili oportunitatea și devizul de cheltuieli. A menționat că în  acest caz ne 

referim la un referendum local, unde cheltuielile și competențele sunt diferite. Astfel, Guvernul 

Republicii Moldova va putea identifica resursele financiare necesare în fondul de rezervă, or acest 

subiect ar putea nici să nu fie examinat de Parlament. 

A. Russu – a atras atenția că chestiunea respectivă de pe ordinea de zi se referă la aprobarea 

devizului de cheltuieli și nu la demersul care va fi remis Parlamentului după aprobarea proiectului 

de hotărîre. 

S. Gurduza –  a atras atenția că dlui nu a făcut o propunere la proiectul de hotărîre, ci și-a exprimat 

propria opinie la acest subiect. Suplimentar, a menționat că hotărîrile Curții Constituționale nu se 

referă doar la un referendum național, or, în Hotărîrea nr. 57 din 03 noiembrie 1999, Curtea a 

interpretat art. 75 din Constituția Republicii Moldova, care se referă la referendum, indiferent de 

anvergura sa. Totodată, Curtea Constituțională, în hotărîrea respectivă, nu operează cu termenul 

de referendum național, ci cu termenul de referendum. Suplimentar, a specificat că dlui este de 

părerea ca în demersul către Parlament să fie invocate argumentele aduse. 

 

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

supus votului proiectul în redacția raportorului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1126 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți la ședință. 

 

2. S-A AUDIAT: 

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

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

monitorizării alegerilor locale noi ale primarilor în unele localități din data de 19 noiembrie 2017”: 

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

privind acreditarea a 16 persoane în calitate de observatori naționali pentru monitorizarea 

alegerilor locale noi ale primarilor în unele localități din data de 19 noiembrie 2017. 

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

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

În temeiul art. 18 și 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: 
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1. Se acreditează în calitate de observatori naționali 16 persoane (conform listei anexate) 

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

primarilor în unele localități din data de 19 noiembrie 2017. 

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

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

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

tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte. 

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

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

prevederilor privind protecția datelor cu caracter personal. 

 

 

 

Anexă 

la hotărîrea Comisei Electorale Centrale 

 nr. 1127 din 26 septembrie 2017 

 
Lista 

 persoanelor acreditate din partea Asociației obștești „Promo-LEX”  

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

ale primarilor în unele localități din data de 19 noiembrie 2017 

 
Nr. 

d/o 

Numele, prenumele Seria, numărul 

buletinului de identitate 

1.  Anghelov Victor  

2.  Apostol Călin  

3.  Bucătaru Igor  

4.  Cazacu Maria  

5.  Călin Cornelia  

6.  Chebeș Cristina  

7.  Ciobanu Ion  

8.  Corobcenco Irina  

9.  Focșa Mariana  

10.  Gorincioi Mihail  

11.  Novac Mariana  

12.  Osipov Eugen  

13.  Panfil Nicolae  

14.  Pașcovschi Tatiana  

15.  Postica Alexandru  

16.  Postica Pavel   

” 
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Președintele a constatat lipsa întrebărilor la proiectul de hotărîre și a oferit cuvînt pentru înaintarea 

propunerilor.  

PROPUNERI: 

A. Volentir –  a propus excluderea din pct. 3 al proiectului de hotărîre referința la publicarea 

hotărîrii în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

V. Agrigoroae – a menționat că acest subiect se coordonează la momentul actual printr-o 

corespondență cu Agenția Moldpres, care are o poziție diferită de cea a Comisiei Electorale 

Centrale,  cu scopul de a clarifica anumite momente specifice, iar imediat după această coordonare 

se va stabili dacă se va păstra sau nu referința la Monitorul Oficial în proiectele de hotărîri. A 

propus președintelui să supună votului propunerea dlui Volentir Andrei, însă a ținut să precizeze 

că dlui se va abține. 

I. Ciocan – a declarat că ar fi bine ca pînă la adoptarea unei decizii în acest sens, să se excludă 

afirmațiile privind atitudinea Comisiei Electorale Centrale, să se opereze cu afirmații care indică 

atitudinea autorului proiectului. Suplimentar, a afirmat că dlui are o altă opinie, diferită de cea a 

raportorului și susține poziția dlui Volentir Andrei. 

V. Gafton – a atras atenția că art. 18 din Codul Electoral, fiind o normă imperativă,  obligă Comisia 

Electorală Centrală să-și publice hotărîrile sale în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. A 

adăugat că pentru a se evita astfel de probleme, CEC trebuie să se adreseze Parlamentului 

Republicii Moldova, pentru a fi modificat acest articol. A îndemnat membrii Comisiei Electorale 

Centrale să respecte legea în forma ei actuală și să nu o interpreteze fiecare după bunul său plac. 

A. Volentir –  a îndemnat membrii Comisiei Electorale Centrale să se trateze cu respect reciproc 

și a constatat că dlui a dat o propunere de îmbunătățire a proiectului de hotărîre și a solicitat 

colegilor să nu o comenteze, întrucît a propus excluderea din pct. 3 al proiectului de hotărîre 

referința la publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova pe motiv că hotărîrea în cauză 

este un act administrativ cu caracter individual. 

S. Gurduza –  a menționat că este de acord cu poziția dlui Volentir Andrei, și anume că hotărîrile 

Comisiei Electorale Centrale, care nu au un caracter normativ, să nu fie publicate în Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, însă, a făcut referință la art. 18 din Codul Electoral, care obligă 

Comisia Electorală Centrală să-și publice toate hotărîrile aprobate în Monitorul Oficial. A adăugat 

drept soluție la problema respectivă ca grupul de lucru cu privire la înaintarea propunerilor pentru 

modificarea Codului electoral, constituit în cadrul Comisiei Electorale Centrale, cît mai operativ 

să propună modificarea acestui articol, sau CEC să se adreseze Comisiei juridice a Parlamentului 

Republicii Moldova pentru a interpreta art. 18 alin. 4) din Codul electoral. 

V. Agrigoroae – a precizat că în calitate de raportor va menține în proiectul de hotărîre sintagma 

care face referință la publicarea în Monitorul Oficial, deoarece încă nu este o claritate la acest 

subiect. A adăugat că s-a referit anterior la atitudinea Comisiei Electorale Centrale și nu a sa 

personală, argumentînd că deja este elaborat un proiect de scrisoare către Agenția Moldpres care 

urmează să fie semnat de către dna Russu Alina, președinte al Comisiei Electorale Centrale și care 

reprezintă instituția. 

A. Russu – l-a îndemnat pe dl Agrigoroae să nu dea astfel de declarații din momentul ce această 

scrisoare încă nu a fost semnată de dumneaei. 

V. Agrigoroae – a atras atenția că proiectul demersului menționat mai sus a fost remis dlui pentru 

coordonare. 

 

Președintele a anunțat absența dlui Gafton Vasile de la ședință. Membri prezenți: 6. 
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Președintele a supus votului propunerea dlui Volentir Andrei privind excluderea din pct. 3 al 

proiectului de hotărîre referința la publicarea hotărîrii în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 
 

Pentru ____2____, Contra ____0____, Abținere___4___. 

 

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

 

Președintele a constatat lipsa propunerilor la proiectul de hotărîre și a oferit cuvînt la rubrica 

„Dezbateri”.  

 

DEZBATERI: 

A. Volentir –  a menționat faptul că nu va susține acest proiect de hotărîre, pe motiv că propunerea 

sa nu a fost acceptată. A adăugat că actele cu caracter individual nu trebuie să fie publicate în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Art. 18 din Codul Electoral prevede publicarea 

hotărîrilor Comisiei Electorale Centrale în Monitorul Oficial, însă această normă are un caracter 

general. Legea nr. 173 privind modul de publicare şi intrare în vigoare a actelor oficiale printr-o 

normă specială prevede procedura, modul și categoriile de acte care urmează să fie publicate în 

Monitorul Oficial. A atras atenția asupra faptului că în cazul în care o normă generală intră în 

coliziune cu una specială, se aplică ultima, conform tehnicii legislative. 

 

Președintele a anunțat prezența dlui Gafton Vasile la ședință. Membri prezenți: 7. 

 

Președintele a constatat lipsa altor solicitări de a lua cuvîntul la rubrica „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. 1127 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți la ședință. 

 

3. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ochiul Roș, raionul Anenii Noi”: 

”Consiliul comunal Ochiul Roș, raionul Anenii Noi, prin decizia nr. 07/04 din 18 august 

2017, a ridicat, în legătură cu absența fără motive întemeiate de la trei ședințe consecutive ale 

consiliului, mandatul consilierului Grigorean Nicolai ales pe lista Partidului Politic „Partidul 

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

formațiunii respective.  

Întrucît lista candidaților supleanți ai Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica 

Moldova” s-a epuizat, a fost restabilit șirul descrescător, potrivit căruia cea mai mare valoare 

numerică îi revine listei de candidați ai Partidului Democrat din Moldova. 

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

de consilier în Consiliul comunal Ochiul Roș îi revine candidatului supleant Scorța Grigore de pe 

lista Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Anenii Noi din 7 

august 2015.   
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În temeiul art. 18 alin. (2) şi art. 133 alin. (9) și (12) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 

21 noiembrie 1997 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 vacanța unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ochiul Roș.             

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Ochiul Roș, raionul Anenii Noi, 

candidatului supleant Scorța Grigore de pe lista Partidului Democrat din Moldova.             

3. Se preavizează consilierul Scorța Grigore 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. 

 

Șirul  

descrescător restabilit în Consiliul comunal Ochiul Roș, raionul Anenii Noi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

” 

 

Președintele a constatat lipsa întrebărilor, a propunerilor la proiect, 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. 1128 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți la ședință. 

 

4. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul orășenesc Briceni, raionul Briceni”: 

Nr. ord. PSRM PDM  PCRM 

1 101 16 57 

2 50,5 
8 28,5 

3 33,6 
5,3 19 

4 25,2 
4 14,2 

5 20,2 
3,2 11,4 

6 16,83 
2,6 9,5 

7 14,4 
2,2 8,1 

8 12,6 
2 7,1 

9 11,2 
1,7 6,3 



12 
 

” La Comisia Electorală Centrală au parvenit cererile de demisie ale consilierilor Postîrnac 

Taia și Dodon Alexandru aleși pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica 

Moldova” în Consiliul orășenesc Briceni, raionul Briceni, precum și documentele necesare 

atribuirii mandatelor de consilier următorilor candidați supleanți. 

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

consilier în Consiliul orășenesc Briceni le revin candidaților supleanți Litun Anatolie și Dulgher 

Nadejda de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”, confirmată 

prin hotărîrea Judecătoriei Briceni din 29 iunie 2015. La atribuirea mandatelor s-a ținut cont de 

declarațiile candidaților supleanți Dobuleac Arcadie și Lebedinschi Mihail 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. 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 şi pct. 29 din 

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

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

h o t ă r ă ș t e: 

 

1. Se ridică, în legătură cu cererile de demisie, mandatele consilierilor Postîrnac Taia și 

Dodon Alexandru aleși pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” 

în Consiliul orășenesc Briceni.  

2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul orășenesc Briceni, raionul Briceni, 

candidaților supleanți Litun Anatolie și Dulgher Nadejda de pe lista Partidului Politic „Partidul 

Socialiștilor din Republica Moldova”.                                                 

3. Se preavizează consilierii Litun Anatolie și Dulgher 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, a propunerilor la proiect, 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. 1129 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți la ședință. 

 

5. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Gura Galbenei, raionul Cimișlia”: 

 

”La Comisia Electorală Centrală au parvenit cererile de demisie ale consilierilor 

Cacicovschi Ion ales pe lista Blocului electoral „Platforma Populară Europeană din Moldova - 

Iurie Leancă” și Ciobanu Alexandru ales pe lista Partidului Liberal în Consiliul sătesc Gura 

Galbenei, raionul Cimișlia, precum și documentele necesare atribuirii mandatelor de consilier 

următorilor candidați supleanți. 

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

consilier în Consiliul sătesc Gura Galbenei le revin candidaților supleanți Olarescu Gheorghe de 

pe lista Blocului electoral „Platforma Populară Europeană din Moldova - Iurie Leancă” și Mîrza 
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Vitalie de pe lista Partidului Liberal. Listele au fost confirmate prin hotărîrea Judecătoriei Cimișlia 

din 26 iunie 2015.  

Totodată, Comisia constată că cererile de demisie ale consilierilor, precum și declarațiile 

de consimțămînt ale următorilor candidați supleanți au fost depuse la consiliu la data de 14 iulie 

2017, iar la Comisie au parvenit în data de 15 septembrie 2017, astfel rezultă că secretarul 

Consiliului sătesc Gura Galbenei 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. 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 şi pct. 29 din 

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

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

h o t ă r ă ș t e: 
 

1. Se ridică, în legătură cu cererile de demisie, mandatele consilierilor Cacicovschi Ion ales 

pe lista Blocului electoral „Platforma Populară Europeană din Moldova - Iurie Leancă” și Ciobanu 

Alexandru ales pe lista Partidului Liberal în Consiliul sătesc Gura Galbenii. 

2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul sătesc Gura Galbenei, raionul Cimișlia, 

candidaților supleanți Olarescu Gheorghe de pe lista Blocului electoral „Platforma Populară 

Europeană din Moldova - Iurie Leancă” și Mîrza Vitalie de pe lista Partidului Liberal.                                                 

3. Se preavizează consilierii Olarescu Gheorghe și Mîrza Vitalie asupra obligaţiei de a 

respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției 

acesteia. 

4. Se atenţionează secretarul Consiliului sătesc Gura Galbenei, dna Olărescu Lidia, asupra 

necesităţii 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, a propunerilor la proiect, 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. 1130 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți la ședință. 

 

6. S-A AUDIAT: 

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

la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Fălești, raionul Fălești”: 

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

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

orășenesc Fălești, raionul Fălești, precum și declarația de consimțămînt a următorului candidat 

supleant.  

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

de consilier în Consiliul orășenesc Fălești îi revine candidatului supleant Marcov Vasili de pe lista 
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Partidului  Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”, confirmată prin hotărîrea 

Judecătoriei Fălești 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 Patraș Vladimir ales 

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

Fălești.  

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

candidatului supleant Marcov Vasili de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din 

Republica Moldova”. 

3. Se preavizează consilierul Marcov Vasili 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, a propunerilor la proiect, 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. 1131 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți la ședință. 

 

 

7. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ciolacu Nou, raionul Fălești”:  

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

Tatiana aleasă pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” în 

Consiliul comunal Ciolacu Nou, raionul Fălești, precum și declarația de consimțămînt a 

următorului candidat supleant.  

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

de consilier în Consiliul comunal Ciolacu Nou îi revine candidatului supleant Vitvițcaia Tatiana 

de pe lista Partidului  Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”, confirmată prin 

hotărîrea Judecătoriei Fălești 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: 
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1. Se ridică, în legătură cu cererea de demisie, mandatul consilierului Dudceac Tatiana 

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

comunal Ciolacu Nou.  

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Ciolacu Nou, raionul Fălești, 

candidatului supleant Vitvițcaia Tatiana de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din 

Republica Moldova”. 

3. Se preavizează consilierul Vitvițcaia Tatiana 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, a propunerilor la proiect, 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. 1132 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți la ședință. 

 

8. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Zăluceni, raionul Florești”: 

”Consiliul sătesc Zăluceni, raionul Florești, prin decizia nr. 5/6 din 10 august 2017, a 

ridicat, în legătură cu absența fără motive întemeiate de la trei ședințe consecutive ale consiliului, 

mandatul consilierului Ciobu Vitali 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 Zăluceni îi revine candidatului supleant Ciobu Tamara de pe lista 

Partidului Politic „Partidul Nostru”, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Florești din 7 iulie 

2015. La atribuirea mandatului s-a ținut de declarația candidatului supleant Cojocari Ana de pe 

lista aceluiași partid, prin care aceasta refuză atribuirea mandatului de consilier. 

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

noiembrie 1997 şi în conformitate cu pct. 18 lit. c), pct. 25 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 Zăluceni.            

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Zăluceni, raionul Florești, 

candidatului supleant Ciobu Tamara de pe lista Partidului Politic „Partidul Nostru”.             

3. Se preavizează consilierul Ciobu Tamara 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 anunțat absența dlui Gafton Vasile de la ședință. Membri prezenți: 6. 
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Președintele a constatat lipsa întrebărilor, a propunerilor la proiect, 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. 1133 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți la ședință. 

 

9. S-A AUDIAT: 

Raportorul Agrigoroae Veaceslav - 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 Vlas 

Dumitru 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 Cumpănici Veronica de pe 

lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrile Judecătoriei Hîncești din 

24 iunie 2015 și 24 mai 2016.  

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 Vlas Dumitru 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 Cumpănici Veronica de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Cumpănici Veronica 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 anunțat prezența dlui Gafton Vasile de la ședință. Membri prezenți: 7. 

 

Președintele a constatat lipsa întrebărilor, a propunerilor la proiect, 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. 1134 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți la ședință. 

 

10. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cupcui, raionul Leova”: 
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 ”La Comisia Electorală Centrală au parvenit cererea de demisie a consilierului Revenco 

Lidia aleasă pe lista  Partidului Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Cupcui, raionul Leova 

precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant. 

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

consilier în Consiliul sătesc Cupcui îi revine candidatului supleant Copaceanu Ion de pe lista 

Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Leova din 25 iunie 2015. 

La atribuirea mandatului s-a ţinut cont de certificatul de deces a candidatului supleant Pîslaru 

Valeriu de pe lista aceluiaș partid. 

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 29 din Regulamentul 

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

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

h o t ă r ă ș t e: 

         1.  Se ridică, în legătură cu cererea de demisie, mandatul consilierului Revenco Lidia aleasă 

pe lista  Partidului Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Cupcui. 

         2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Cupcui, raionul Leova, candidatului 

supleant Copaceanu Ion de pe lista Partidului Democrat din Moldova. 

         3. Se preavizează consilierul Copaceanu Ion 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, a propunerilor la proiect, 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. 1135 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți la ședință. 

 

11. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Biruința, raionul Sîngerei” 

”Consiliul orășenesc Biruința, raionul Sîngerei, prin decizia nr. 6/3 din 21 iulie 2017, a 

ridicat, în legătură cu absența fără motive întemeiate de la trei ședințe consecutive ale consiliului, 

mandatul consilierului Șveț Liudmila aleasă 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 orășenesc Biruința îi revine candidatului supleant Bardieru Vadim de pe 

lista Partidului Politic „Partidul Nostru”, confirmată prin hotărîrile Judecătoriei Sîngerei din 30 

iunie și 30 decembrie 2015. La atribuirea mandatului s-a ținut cont de declarațiile candidaților 

supleanți Banu Pavel și Buzulan Iulia de pe lista aceluiași partid, prin care aceștia refuză atribuirea 

mandatului de consilier. 

Totodată, Comisia constată că decizia consiliului local a fost adoptată la data de 21 iulie 

2017, iar documentele necesare atribuirii mandatului de consilier candidatului supleant au parvenit 

la Comisie la 6 septembrie 2017, astfel rezultă că secretarul Consiliului orășenesc Biruința nu a 

respectat termenul stabilit la pct. 30 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi validare 
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a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 

aprilie 2013. 

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

noiembrie 1997 şi în conformitate cu pct. 18 lit. c), pct. 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 vacanța unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc  Biruința. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul orășenesc Biruința, raionul Sîngerei, 

candidatului supleant Bardieru Vadim de pe lista Partidului Politic „Partidul Nostru”. 

3. Se preavizează consilierul Bardieru Vadim asupra obligației de a respecta termenul de 

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

 4. Se atenţionează secretarul Consiliului orășenesc Biruința, raionul Sîngerei, asupra 

necesităţii respectării termenului stabilit la pct. 30 din Regulamentul cu privire la procedura de 

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

nr. 1931 din 23 aprilie 2013   

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

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.” 

 

Președintele a constatat lipsa întrebărilor, a propunerilor la proiect, 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. 1136 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți la ședință. 

 

 

Președintele a declarat ședința închisă. 

 

 

Președintele ședinței                                                                                                 Alina RUSSU 

 

 

Secretarul ședinței                                                                                       Veaceslav AGRIGOROAE 
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