PROCES-VERBAL nr. 101
al ședinței ordinare
din 27.02.2018, ora 14:00
Statut ședință: deliberativă
Președinte al ședinței: dna Alina Russu
Secretar al ședinței: dl Veaceslav Agrigoroae
Președintele a constatat prezența a 8 membri ai Comisiei, care au semnat în borderoul procesuluiverbal. De la ședință este absentă dna Rodica Ciubotaru.
Președintele a anunțat ordinea de zi cu 23 de subiecte și a solicitat membrilor să adreseze întrebări
și să vină cu propuneri.
ORDINEA DE ZI
1. Pentru modificarea punctului 1 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1368 din
30 ianuarie 2018 „Cu privire la delegarea reprezentanților Comisiei Electorale Centrale pentru
participare la cea de-a 8-a reuniune anuală a instituțiilor de management electoral, care va avea
loc în Georgia”
Raportor: Alina Russu
2. Cu privire la aprobarea Raportului de activitate al Comisiei Electorale Centrale pentru anul 2017
în conformitate cu activitățile prevăzute în Planul strategic al CEC pentru anii 2016-2019
Raportor: Alina Russu
3. Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Comisiei Electorale Centrale pentru anul 2018 în
conformitate cu activitățile prevăzute în Planul strategic al CEC pentru anii 2016-2019
Raportor: Alina Russu
4. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Durlești, municipiul
Chișinău
Raportor: Veaceslav Agrigoroae
5. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Bașcalia, raionul
Basarabeasca
Raportor: Veaceslav Agrigoroae
6. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Briceni, raionul Briceni
Raportor: Veaceslav Agrigoroae
7. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Chioselia Mare, raionul
Cahul
Raportor: Veaceslav Agrigoroae
8. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Huluboaia, raionul Cahul
Raportor: Veaceslav Agrigoroae
9. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Vadul lui Isac, raionul Cahul
Raportor: Veaceslav Agrigoroae
10. Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Gotești, raionul Cantemir
Raportor: Veaceslav Agrigoroae
11. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Răciula, raionul Călărași
Raportor: Veaceslav Agrigoroae
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12. Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Cimișlia
Raportor: Veaceslav Agrigoroae
13. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Boșcana, raionul Criuleni
Raportor: Veaceslav Agrigoroae
14. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cimișeni, raionul Criuleni
Raportor: Veaceslav Agrigoroae
15. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Șofrîncani, raionul Edineț
Raportor: Veaceslav Agrigoroae
16. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Hîncești
Raportor: Veaceslav Agrigoroae
17. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul Ciuciuleni, raionul Hîncești
Raportor: Veaceslav Agrigoroae
18. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Orhei
Raportor: Veaceslav Agrigoroae
19. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Biești, raionul Orhei
Raportor: Veaceslav Agrigoroae
20. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Chișcăreni, raionul
Sîngerei
Raportor: Veaceslav Agrigoroae
21. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Taraclia, raionul Taraclia
Raportor: Veaceslav Agrigoroae
22. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Tvardița, raionul Taraclia
Raportor: Veaceslav Agrigoroae
23. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Negurenii Vechi, raionul
Ungheni
Raportor: Veaceslav Agrigoroae
PROPUNERI:
Sergiu Gurduza – a propus ca subiectul nr. 2 din ordinea de zi să fie discutat ultimul, deoarece
dumnealui mai are nevoie de timp pentru a face cunoștință cu întreaga variantă redactată a
raportului, pe care a primit-o cu doar 1,5 ore înainte de ședință.
Alina Russu – a precizat că varianta redactată a proiectului nu a schimbat conținutul și a anunțat că
va supune votului propunerea. Totodată, dna Russu a propus ca, în cazul în care propunerea va fi
acceptată, și subiectul privind Planul de acțiuni al Comisiei să fie transferat, deoarece cele 2 proiecte
trebuie discutate în consecutivitate.
Președintele a supus votului propunerea de schimbare cu locul a subiectelor nr. 2 și 3 din ordinea
de zi.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____6____, Contra ____0____, Abținere___2___.
Propunerea a fost acceptată.
Sergiu Gurduza – a propus includerea unui nou subiect în ordinea de zi cu privire la examinarea
cererii prealabile depusă de către grupul de inițiativă, cerere pe care o cunosc membrii Comisiei,
termenul de examinare a acesteia apropiindu-se de sfîrșit. În condițiile în care obiectul acelei cereri
vizează o hotărîre adoptată de către CEC contestată în ordinea contenciosului administrativ,
Comisia trebuie să examineze respectiva cerere, motiv pentru care dl Gurduza a rugat susținerea
propunerii sale. Totodată, dumnealui a făcut mențiunea că, în cazul în care propunerea sa nu va fi
susținută, va ruga președintele ca în referința și actele ce vor fi semnate pentru instanța de judecată
să se menționeze faptul că acest subiect nu a fost examinat în ședință publică și că ar fi existat doar
o susținere verbală probabil din partea unei majorități a membrilor Comisiei.
Alina Russu – a întrebat dacă dl Gurduza are și un proiect de hotărîre pregătit la acest subiect, în
cazul în care va fi susținută propunerea dînsului.
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Sergiu Gurduza – a răspuns că proiectul de hotărîre trebuie să-l pregătească persoanele incluse în
rezoluție ca fiind responsabile de examinarea cererii respective, iar propunerea dumnealui este ca
eventualul proiect să fie discutat în timpul ședinței.
Președintele a supus votului propunerea de includere a unui nou subiect în ordinea de zi, precizînd
că activitatea Comisiei nu se reduce doar la ședințele publice, respectivele avînd menirea de
adoptare a deciziilor, și că în cererea depusă de către grupul de inițiativă nu se regăsesc circumstanțe
noi ce ar putea viza posibilitatea de modificare a hotărîrii.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____2____, Contra ____4____, Abținere___2___.
Propunerea nu a întrunit numărul necesar de voturi.
Vasile Gafton – a sugerat că, din moment ce un membru a abordat subiectul cererii prealabile, e
necesar ca acest subiect să fie inclus în ordinea de zi a ședinței următoare și să fie pregătit un proiect
de hotărîre, indiferent de răspunsul pe care îl va formula Comisia și indiferent de circumstanțe vechi
sau noi.
Sergiu Gurduza – a propus ca în ordinea de zi să fie inclus un subiect cu referire la Avizul privind
proiectul de lege ce vizează certificatul de integritate, din 26 februarie curent. DL Gurduza insistă
ca acest aviz să fie formulat în textul unei hotărîri, nu pur și simplu în formă de scrisoare. Iar în caz
că nu va fi susținută o asemenea propunere, a solicitat ca în răspunsul dat să se menționeze că poziția
aparține semnatarului și nu Comisiei în întregime.
Alina Russu – a supus votului propunerea dlui Gurduza vizavi de Avizul Comisiei asupra
proiectului de lege ce vizează certificatul de integritate.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____2____, Contra ____3____, Abținere___3___.
Prpunerea nu a întrunit numărul necesar de voturi.
În lipsa altor propuneri, președintele a supus votului ordinea de zi modificată.

ORDINEA DE ZI
1. Pentru modificarea punctului 1 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1368 din
30 ianuarie 2018 „Cu privire la delegarea reprezentanților Comisiei Electorale Centrale pentru
participare la cea de-a 8-a reuniune anuală a instituțiilor de management electoral, care va avea
loc în Georgia”
Raportor: Alina Russu
2. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Durlești, municipiul
Chișinău
Raportor: Veaceslav Agrigoroae
3. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Bașcalia, raionul
Basarabeasca
Raportor: Veaceslav Agrigoroae
4. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Briceni, raionul Briceni
Raportor: Veaceslav Agrigoroae
5. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Chioselia Mare, raionul
Cahul
Raportor: Veaceslav Agrigoroae
6. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Huluboaia, raionul Cahul
Raportor: Veaceslav Agrigoroae
7. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Vadul lui Isac, raionul Cahul
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Raportor: Veaceslav Agrigoroae
8. Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Gotești, raionul Cantemir
Raportor: Veaceslav Agrigoroae
9. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Răciula, raionul Călărași
Raportor: Veaceslav Agrigoroae
10. Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Cimișlia
Raportor: Veaceslav Agrigoroae
11. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Boșcana, raionul Criuleni
Raportor: Veaceslav Agrigoroae
12. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cimișeni, raionul Criuleni
Raportor: Veaceslav Agrigoroae
13. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Șofrîncani, raionul Edineț
Raportor: Veaceslav Agrigoroae
14. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Hîncești
Raportor: Veaceslav Agrigoroae
15. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul Ciuciuleni, raionul Hîncești
Raportor: Veaceslav Agrigoroae
16. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Orhei
Raportor: Veaceslav Agrigoroae
17. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Biești, raionul Orhei
Raportor: Veaceslav Agrigoroae
18. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Chișcăreni, raionul
Sîngerei
Raportor: Veaceslav Agrigoroae
19. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Taraclia, raionul Taraclia
Raportor: Veaceslav Agrigoroae
20. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Tvardița, raionul Taraclia
Raportor: Veaceslav Agrigoroae
21. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Negurenii Vechi, raionul
Ungheni
Raportor: Veaceslav Agrigoroae
22. Cu privire la aprobarea Raportului de activitate al Comisiei Electorale Centrale pentru anul 2017
în conformitate cu activitățile prevăzute în Planul strategic al CEC pentru anii 2016-2019
Raportor: Alina Russu
23. Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Comisiei Electorale Centrale pentru anul 2018 în
conformitate cu activitățile prevăzute în Planul strategic al CEC pentru anii 2016-2019
Raportor: Alina Russu
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___.
Ordinea de zi cu 23 subiecte a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți.
1. S-A AUDIAT:
Raportorul Alina Rusu – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „ Pentru modificarea
punctului 1 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1368 din 30 ianuarie 2018 „Cu privire la
delegarea reprezentanților Comisiei Electorale Centrale pentru participare la cea de-a 8-a reuniune
anuală a instituțiilor de management electoral, care va avea loc în Georgia”:
„În temeiul art. 18, alin. (2) din Codul electoral nr. 1381–XIII din 21 noiembrie 1997 și în
conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din
Republica Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 10 din 5 ianuarie
2012, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
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1. La punctul 1 din Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1368 din 30 ianuarie 2018 „Cu
privire la delegarea reprezentanților Comisiei Electorale Centrale pentru participare la cea de-a 8-a
reuniune anuală a instituțiilor de management electoral, care va avea loc în Georgia”, cifra „27” se
înlocuiește cu cifra „26”.
2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei
Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.”
Președintele a solicitat membrilor Сomisiei să pună întrebări și să înainteze propuneri la proiectul
de hotărîre.
În lipsa propuneri, președintele a supus votului proiectul de hotărîre.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___.
S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre.
Hotărîrea nr. 1423 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți.
2. S-A AUDIAT:
Raportorul Veaceslav Agrigoroae – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la
atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orăşenesc Durleşti, municipiul Chişinău”:
„La Comisia Electorală Centrală au fost depuse cererea de demisie a consilierului Stegari
Alexandru ales pe lista Blocului Electoral “Platforma Populară Europeană din Moldova – Iurie
Leancă” în Consiliul orăşenesc Durleşti, municipiul Chişinău, precum și documentele necesare
atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.
Conform documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul
de consilier în Consiliul orăşenesc Durleşti îi revine candidatului supleant Rotaru Ion de pe lista
Blocului Electoral “Platforma Populară Europeană din Moldova – Iurie Leancă”, confirmată prin
hotărîrea suplimentară a Judecătoriei Buiucani, municipiul Chişinău, din 20 octombrie 2016.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr.
1381-XIII din 21 noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2
februarie 2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 23 şi pct. 29 din Regulamentul
cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea
Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Stegari Alexandru ales pe lista
Blocului Electoral “Platforma Populară Europeană din Moldova – Iurie Leancă” în Consiliul
orăşenesc Durleşti.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul orăşenesc Durleşti, municipiul Chişinău,
candidatului supleant Rotaru Ion de pe lista Blocului Electoral “Platforma Populară Europeană din
Moldova – Iurie Leancă”.
3. Se preavizează consilierul Rotaru 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 solicitat membrilor Сomisiei să pună întrebări și să înainteze propuneri la proiectul
de hotărîre.
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În lipsa propunerilor, președintele a supus votului proiectul de hotărîre.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ___8_____, Contra ____0____, Abținere___0___.
S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre.
Hotărîrea nr. 1424 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți.
3. S-A AUDIAT:
Raportorul Veaceslav Agrigoroae – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la
atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Başcalia, raionul Basarabeasca”:
„Consiliul sătesc Başcalia, prin decizia nr. 1/02 din 12 ianuarie 2018, a ridicat, în legătură
cu intrarea în vigoare a sentinţei de condamnare, mandatul consilierului independent, Cernauţan
Ilie. Astfel, a devenit vacant un mandat de consilier.
Întrucît a devenit vacant mandatul unui consilier independent, se restabileşte șirul
descrescător, iar după restabilirea acestuia cea mai mare valoare numerică îi revine listei de
candidaţi din partea Partidului Democrat din Moldova.
Conform documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul
de consilier în Consiliul sătesc Başcalia îi revine candidatului supleant Popov Ion de pe lista
Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Basarabeasca din 30 iunie
2015.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 144 alin. (10) şi (12) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21
noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. d) şi alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind
statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 18, pct. 27 şi pct. 29 din Regulamentul cu privire la
procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei
Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e:
1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Başcalia.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Başcalia, raionul Basarabeasca,
candidatului supleant Popov Ion de pe lista Partidului Democrat din Moldova.
3. Se preavizează consilierul Popov 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 ședinței a solicitat membrilor Сomisiei să pună întrebări și să înainteze propuneri la
proiectul de hotărîre.
ÎNTREBĂRI și PROPUNERI:
Vladimir Șarban – a întrebat de cînd a devenit irevocabilă sentința.
Veaceslav Agrigoroae – a precizat că la elaborarea proiectului s-a ținut cont de decizia Consiliului
local care are competența de a ridica mandatul consilierului și de decizia definitivă a Colegiului
penal al Curții de Apel Chișinău din 23 mai 2016.
Vladimir Șarban – și-a exprimat nedumerirea în legătură cu faptul că acest Consiliu local, din 2016
pîna în 2018, nu a luat act de această hotărîre irevocabilă și a declarat că CEC nu ar trebui să tolereze
asemenea tergiversări.
Iurie Ciocan – a solicitat să fie anunțată data de pe ștampila de intrare a pachetului de acte la
cancelaria Comisiei.
Veaceslav Agrigoroae – a precizat că setul de acte depus datează din 31 ianuarie 2018, iar pe 09
februarie a fost completat.
Aina Russu – a precizat că decizia de ridicare a mandatului ține de competența respectivului
Consiliu local, iar ulterior actele se remit către CEC pentru atribuirea mandatului.
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Vladimir Șarban – consideră că e necesară o explicație a acestei situații în partea de constatare a
proiectului de hotărîre, iar cei care se fac vinovați de tergiversare să fie avertizați și sancționați
Aina Russu – a solicitat să se precizeze dacă în partea descriptivă a proiectului să fie indicată data
la care a intrat în vigoare sentința și opinia raportorului.
Veaceslav Agrigoroae – a acceptat completarea proiectului de hotărîre.
Vadim Filipov – a afirmat că ar fi necesar și un punct suplimentar în proiect, în care să fie atenționat
secretarul consiliului, responsabil de activitatea consiliului.
Veaceslav Agrigoroae – a solicitat să fie pusă la vot propunerea.
Președintele a supus votului propunerea de completare a proiectului de hotărîre.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____6____, Contra ____0____, Abținere___2___.
Propunerea a fost acceptată.
Președintele a supus votului proiectul de hotărîre cu propunerile acceptate:
„La 31 ianuarie și 9 februarie 2018, la Comisie au fost înregistrate documente în vederea
atribuirii unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Bașcalia, raionul Basarabeasca.
Seturile de documente conțineau și decizia Consiliul sătesc Başcalia nr. 1/02 din 12 ianuarie
2018, prin care a fost ridicat mandatul consilierului independent, Cernauțan Ilie în baza Deciziei
definitive a Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău din 23 mai 2016 (dosar nr. 1a-1536/15).
Astfel, a devenit vacant un mandat de consilier.
Întrucît a devenit vacant mandatul unui consilier independent, se restabileşte șirul
descrescător, iar după restabilirea acestuia cea mai mare valoare numerică îi revine listei de
candidaţi din partea Partidului Democrat din Moldova.
Conform documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul
de consilier în Consiliul sătesc Başcalia îi revine candidatului supleant Popov Ion de pe lista
Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Basarabeasca din 30 iunie
2015.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 144 alin. (10) şi (12) din Codul electoral nr. 1381-XIII din
21 noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. d) şi alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000
privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 18, pct. 27 şi pct. 29 din Regulamentul cu
privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei
Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e:
1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Başcalia.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Başcalia, raionul Basarabeasca,
candidatului supleant Popov Ion de pe lista Partidului Democrat din Moldova.
3. Se preavizează consilierul Popov Ion asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30 de
zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Se atenționează secretarul Consiliului sătesc Bașcalia, raionul Basarabeasca, asupra
inadmisibilității de tergiversare a examinării materialelor sus-menționate.
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.”
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___.
S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre.
Hotărîrea nr. 1425 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți.
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ŞIRUL DESCRESCĂTOR
de voturi valabil exprimate la alegerea Consiliului sătesc Başcalia, raionul Basarabeasca

Nr.
d/o

PDM

1.

545

2.

272,5
181,6
7
136,2
5
109
90,84
77,86
68,13
60,56
54,5
49,55
45,42
41,93

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Cernauța
n Ilie –
candidat
indepen
dent
335

Pitel
Fiodor –
candidat
indepen
dent
101

Tichem
Petru –
candidat
indepen
dent
29

Pitel
Petru –
candidat
independ
ent
22

BEPP
EM IL

PPP
N

18

12

PL

PL
DM

40

38

20

19

14

9

6

13,34

12,67

9,34

6

4

10
8
6,67
5,72
5
4,45
4
3,64
3,34
3,08

9,5
7,6
6,34
5,43
4,75
4,23
3,8
3,46
3,17
2,93

7
5,6
4,67
4
3,5
3,12
2,8
2,55
2,34
2,16

4,5
3,6
3
2,58
2,25
2
1,8
1,64
1,50
1,39

3
2,4
2
1,72
1,50
1,34
1,2
1,09
1
0,93

PSRM

28

Consiliului sătesc Başcalia – 13 mandate.
Şirul descrescător restabilit la 27 februarie 2018, atribuit mandatul de consilier PDM (45,42).
4. S-A AUDIAT:
Raportorul Veaceslav Agrigoroae – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la
atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Briceni, raionul Briceni”:
„Comisia Electorală Centrală a fost informată despre decesul consilierului Vatamaniuc
Eduard ales pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” în Consiliul
orășenesc Briceni, raionul Briceni, și a primit totodată documentele necesare atribuirii mandatului
de consilier următorului candidat supleant.
În baza documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de
consilier în Consiliul orășenesc Briceni îi revine candidatului supleant Ovecichin Victor de pe lista
Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”, confirmată prin hotărîrea
Judecătoriei Briceni din 29 iunie 2015.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. v), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr.
1381-XIII din 21 noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. g) și alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2
februarie 2000 privind statutul alesului local, art. 24 alin. (3) din Legea nr. 436-XVI din 28
decembrie 2006 privind administrația publică locală și în conformitate cu pct. 20 și pct. 29 din
Regulamentul cu privire la procedura de ridicare și validare a mandatelor de consilier, aprobat prin
hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală
h o t ă r ă ș t e:
1. Se declară vacant un mandat de consilier în Consiliul orășenesc Briceni.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul orășenesc Briceni, raionul Briceni,
candidatului supleant Ovecichin Victor de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din
Republica Moldova”.
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3. Se preavizează consilierul Ovecichin Victor asupra obligației de a respecta termenul de
30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei
Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.”
Președintele a solicitat membrilor Сomisiei să pună întrebări și să înainteze propuneri la proiectul
de hotărîre.
ÎNTREBĂRI și PROPUNERI:
Vladimir Șarban – a constatat că regretatul consilier a decedat la 02 octombrie 2017, și consideră
că secretarul consiliului respectiv a avut suficient timp să pregătească și să convoace ședința pentru
a discuta subiectul. De aceea dumnealui propune atenționarea secretarului și completarea
proiectului, deoarece ședința a avut loc abia în ianuarie.
Iurie Ciocan – a precizat că, conform legislației, aleșii locali sunt obligați să se convoace în ședință
o dată la cel puțin 3 luni și a sugerat că membrii ar trebui să se clarifice dacă a fost sau nu o ședință
intermediară în care s-a luat act de decesul consilierului. Totodată, dl Ciocan a ținut să precizeze că
ar putea fi vorba și de întîrzierea certificatului de deces ajuns la consiliu.
Vladimir Șarban – a menționat că consiliile locale se pot întruni în ședință ori de cîte ori este
necesar.
Vadim Filipov – a afirmat că, în conformitate cu legislația, nu este obligatoriu ca la decesul unui
consilier local să fie prezentată și o hotărîre de ridicare a mandatului. De aceea dînsul consideră că
secretarul trebuie atenționat, deoarece demersul putea fi expediat fără copia de pe deces. În acest
context, dl Filipov a declarat că susține propunerea dlui Șarban.
Alina Russu – a solicitat opinia raportorului.
Veaceslav Agrigoroae – a declarat că în cazul în care se va insista, va ruga să fie pusă la vot
propunerea și a precizat de ce anume în această redactare a fost prezentat proiectul. Astfel, dl
Agrigoroae a precizat că, în majoritatea cazurilor similare, secretarul consiliului este în cunoștință
de cauză și eliberează certificatul de deces, dar în acest caz certificatul de deces a fost eliberat de
Serviciul srării civile și nu se cunoaște data la care s-a făcut cunoștință cu certificatul de deces, de
aceea nu a solicitat în proiect sancționarea secretarului.
Președintele a supus votului propunerea de sancționare a secretarului și de completare a proiectului
de hotărîre.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____5____, Contra ____1____, Abținere___2___.
Propunerea a fost acceptată.
Președintele a supus votului proiectul de hotărîre cu propunerea acceptată:
„Comisia Electorală Centrală a fost informată despre decesul consilierului Vatamaniuc
Eduard ales pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” în Consiliul
orășenesc Briceni, raionul Briceni, și a primit totodată documentele necesare atribuirii mandatului
de consilier următorului candidat supleant.
Din documentele transmise de consiliu, Comisia constată că certificatul de deces a fost
eliberat la 17 octombrie 2017, iar demersul și copia autentificată a certificatului de deces au parvenit
la Comisie pe data de 21 februarie 2018. Astfel, rezultă că secretarul Consiliul orășenesc Briceni nu
a respectat termenul stabilit la pct. 20 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 baza documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de
consilier în Consiliul orășenesc Briceni îi revine candidatului supleant Ovecichin Victor de pe lista
Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”, confirmată prin hotărîrea
Judecătoriei Briceni din 29 iunie 2015.
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În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. v), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr.
1381-XIII din 21 noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. g) și alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2
februarie 2000 privind statutul alesului local, art. 24 alin. (3) din Legea nr. 436-XVI din 28
decembrie 2006 privind administrația publică locală și în conformitate cu pct. 20 și pct. 29 din
Regulamentul cu privire la procedura de ridicare și validare a mandatelor de consilier, aprobat prin
hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală
h o t ă r ă ș t e:
1. Se declară vacant un mandat de consilier în Consiliul orășenesc Briceni.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul orășenesc Briceni, raionul Briceni,
candidatului supleant Ovecichin Victor de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din
Republica Moldova”.
3. Se preavizează consilierul Ovecichin Victor asupra obligației de a respecta termenul de
30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Se atenționează secretarul Consiliului orășenesc Briceni, dna Toderico Siuzana, asupra
necesității respectării termenului stabilit la pct. 20 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 și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.”
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___.
S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre.
Hotărîrea nr. 1426 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți.
5. S-A AUDIAT:
Raportorul Veaceslav Agrigoroae – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la
atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Chioselia Mare, raionul Cahul”:
„Consiliul comunal Chioselia Mare, raionul Cahul, prin decizia nr. 1/2 din 22 ianuarie 2018,
a ridicat, în legătură cu absența fără motive întemeiate de la trei ședințe consecutive ale consiliului,
mandatul consilierului Focșa Ion 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 comunal Chioselia Mare îi revine candidatului supleant Beda Doinița de pe
lista Partidului Politic Partidul Nostru, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Cahul din 26 iunie
2015. La atribuirea mandatului de consilier s-a ținut cont de adeverințele, eliberate de secretarul
comunei Chioselia Mare, privind aflarea peste hotare a candidaților supleanți Boboc Ion și Ababii
Galina de pe lista aceluiași partid.
În temeiul art. 18 alin. (2) şi art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21
noiembrie 1997 , art. 5 alin. (2) lit. a) și alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind
statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 18 lit. c) 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 Chioselia Mare.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Chioselia Mare, raionul Cahul,
candidatului supleant Beda Doinița de pe lista Partidului Politic Partidul Nostru.
3. Se preavizează consilierul Beda Doinița asupra obligației de a respecta termenul de 30 de
zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
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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 solicitat membrilor Comisiei să pună întrebări și să înainteze propuneri la proiectul
de hotărîre.
Președintele a supus votului proiectul de hotărîre.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___1___.
S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre.
Hotărîrea nr.1427 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei.
6. S-A AUDIAT:
Raportorul Veaceslav Agrigoroae – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la
atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Huluboaia, raionul Cahul”:
„Consiliul sătesc Huluboaia, raionul Cahul, prin decizia nr. 9/1 din 20 decembrie 2017, a
ridicat, în legătură cu absența fără motive întemeiate de la trei ședințe consecutive ale consiliului,
mandatul consilierului Francov Mihail ales pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din
Republica Moldova”. Astfel, a devenit vacant un mandat de consilier atribuit formațiunii respective.
În baza documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de
consilier în Consiliul sătesc Huluboaia îi revine candidatului supleant Samec Veaceslav de pe lista
Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”, confirmată prin hotărîrea
Judecătoriei Cahul din 26 iunie 2015. La atribuirea mandatului de consilier s-a ținut cont de
declarația candidatului supleant Carasic Valentina de pe lista aceluiași partid, prin care aceasta
refuză atribuirea mandatului de consilier.
Totodată, Comisia constată că decizia consiliului local a fost adoptată la data de 20
decembrie 2017, iar documentele necesare atribuirii mandatului de consilier candidatului supleant
au parvenit la Comisie la 8 februarie 2018, astfel rezultă că secretarul Consiliului sătesc Huluboaia
nu a respectat termenul stabilit la pct. 30 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi
validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din
23 aprilie 2013.
În temeiul art. 18 alin. (2) şi art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21
noiembrie 1997 , art. 5 alin. (2) lit. a) și alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind
statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 18 lit. c), pct. 25, pct. 29 și pct. 30 din Regulamentul
cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea
Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e:
1. Se ia act de vacanța unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Huluboaia.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Huluboaia, raionul Cahul,
candidatului supleant Samec Veaceslav de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din
Republica Moldova”.
3. Se preavizează consilierul Samec Veaceslav asupra obligației de a respecta termenul de
30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Se atenţionează secretarul Consiliului sătesc Huluboaia, raionul Cahul, doamna Plugari
Marina, 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.”
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Președintele a solicitat membrilor Comisiei să pună întrebări și să înainteze propuneri la proiectul
de hotărîre.
În lipsa propunerilor, președintele a supus votului proiectul de hotărîre.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___1___.
S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre.
Hotărîrea nr. 1428 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți.
7. S-A AUDIAT:
Raportorul Veaceslav Agrigoroae – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la
atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Vadul lui Isac, raionul Cahul”:
„Comisia Electorală Centrală a fost informată despre decesul consilierului Zarî Dumitru ales
pe lista Partidului Comuniștilor din Republica Moldova în Consiliul sătesc Vadul lui Isac, raionul
Cahul. Totodată, au fost transmise documentele necesare atribuirii mandatului de consilier
următorului candidat supleant.
În baza documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de
consilier în Consiliul sătesc Vadul lui Isac îi revine candidatului supleant Coteț Nicolae de pe lista
Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Cahul din
25 iunie 2015.
Totodată, Comisia constată că certificatul de deces a fost eliberat la data de 13 decembrie
2017, iar documentele necesare atribuirii mandatului de consilier candidatului supleant au parvenit
la Comisie în data de 9 februarie 2018, astfel rezultă că secretarul Consiliului sătesc Vadul lui Isac
nu a respectat termenul stabilit la pct. 20 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. v), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr.
1381-XIII din 21 noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. g) și alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2
februarie 2000 privind statutul alesului local, art. 24 alin. (3) din Legea nr. 436-XVI din 28
decembrie 2006 privind administrația publică locală și în conformitate cu pct. 20 și pct. 29 din
Regulamentul cu privire la procedura de ridicare și validare a mandatelor de consilier, aprobat prin
hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală
h o t ă r ă ș t e:
1. Se declară vacant un mandat de consilier în Consiliul sătesc Vadul lui Isac, raionul Cahul.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Vadul lui Isac, raionul Cahul,
candidatului supleant Coteț Nicolae de pe lista Partidului Comuniștilor din Republica Moldova.
3. Se preavizează consilierul Coteț Nicolae asupra obligației de a respecta termenul de 30 de
zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Se atenţionează secretarul Consiliului sătesc Vadul lui Isac, domnul Nasulea Ion, asupra
necesităţii respectării termenului stabilit la pct. 20 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 și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.”
Președintele a solicitat membrilor Comisiei să pună întrebări și să înainteze propuneri la proiectul
de hotărîre.
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ÎNTREBĂRI:
Vladimir Șarban – a întrebat cărei variante de proiect a dat citire secretarul, cea inițială sau cea
redactată.
Veaceslav Agrigoroae – a precizat că a raportat proiectul redactat care include atenționarea
secretarului Consiliului.
Sergiu Gurduza – a întrebat despre modul în care a fost informată Comisia despre respectivul
certificat de deces, deoarece în materialele din dosar nu se regăsește această informație.
Veaceslav Agrigoroae – a afirmat că nu cunoaște modul în care a fost informată Comisia.
Alina Russu – a precizat că materialele dosarului sunt prezente, copia certificatului de deces este
autentificată pe 01 februarie 2018, iar scrisoarea a fost înregistrată la Comisie pe 9 februarie curent
(expediată prin poștă).
În lipsa propunerilor, președintele a supus votului proiectul de hotărîre.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___1___.
S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre.
Hotărîrea nr. 1429 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți.
8. S-A AUDIAT:
Raportorul Veaceslav Agrigoroae – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la
atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Gotești, raionul Cantemir”:
„Consiliul comunal Gotești, raionul Cantemir, prin decizia nr. 01/02-XXVI din 19 ianuarie
2018, a ridicat, în legătură cu absenţa fără motive întemeiate de la trei şedinţe consecutive ale
consiliului, mandatul consilierului Crăciun Natalia aleasă pe lista Partidului Liberal Democrat din
Moldova. Astfel, a devenit vacant un mandat de consilier atribuit formaţiunii respective.
Ulterior, la Comisia Electorală Centrală au parvenit cererea de demisie a consilierului
Popandopol Iurie ales pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul comunal Gotești,
precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.
Conform documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatele
de consilier în Consiliul comunal Gotești le revin candidaților supleanți Mazîlu Anatolie de pe lista
Partidului Liberal Democrat din Moldova și Cazacu Grigore de pe lista Partidului Democrat din
Moldova. Listele au fost confirmate prin hotărîrea Judecătoriei Cantemir din 23 iunie 2015.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u) şi art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr.
1381-XIII din 21 noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. a) și lit. f), alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din
2 februarie 2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 18 lit. c), 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 ș t e:
1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul comunal Gotești.
2. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Popandopol Iurie de pe lista
Partidului Democrat din Moldova în Consiliul comunal Gotești.
3. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul comunal Gotești, raionul Cantemir,
candidaților supleanți Mazîlu Anatolie de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova și
Cazacu Grigore de pe lista Partidului Democrat din Moldova.
4. Se preavizează consilierii Mazîlu Anatolie și Cazacu Grigore asupra obligaţiei de a
respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariţiei
acesteia.
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.”
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Președintele a solicitat membrilor Comisiei să pună întrebări și să înainteze propuneri la proiectul
de hotărîre.
În lipsa propunerilor, președintele a supus votului proiectul de hotărîre.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___1___.
S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre.
Hotărîrea nr. 1430 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți.
9. S-A AUDIAT:
Raportorul Veaceslav Agrigoroae – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la
atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Răciula, raionul Călărași”:
„Consiliul comunal Răciula, raionul Călărași, prin decizia nr. 06/01 din 15 decembrie 2017,
a ridicat, în legătură cu absenţa fără motive întemeiate de la trei şedinţe consecutive ale consiliului,
mandatul consilierului David Simion ales pe lista Blocului electoral „Platforma Populară Europeană
din Moldova - Iurie Leancă”. Astfel, a devenit vacant un mandat de consilier atribuit formaţiunii
respective.
În baza documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul de
consilier în Consiliul comunal Răciula îi revine candidatului supleant Cupcea Ion de pe lista
Blocului electoral „Platforma Populară Europeană din Moldova - Iurie Leancă”, confirmată prin
hotărîrea Judecătoriei Călărași din 25 iunie 2015.
Totodată, Comisia constată că decizia consiliului comunal a fost adoptată la data de 15
decembrie 2017, iar documentele necesare atribuirii mandatului de consilier candidatului supleant
au parvenit la Comisie în data de 13 februarie 2018, astfel rezultă că secretarul Consiliului comunal
Răciula nu a respectat termenul stabilit la pct. 30 din Regulamentul cu privire la procedura de
ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale
nr. 1931 din 23 aprilie 2013.
În temeiul art. 18 alin. (2) şi art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21
noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. a) și alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind
statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 18 lit. c), pct. 29 și pct. 30 din Regulamentul cu
privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei
Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul comunal Răciula.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Răciula, raionul Călărași,
candidatului supleant Cupcea Ion de pe lista Blocului electoral „Platforma Populară Europeană din
Moldova - Iurie Leancă”.
3. Se preavizează consilierul Cupcea Ion asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30 de
zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariţiei acesteia.
4. Se atenţionează secretarul Consiliului comunal Răciula, domnul Valeriu Parfeniuc, 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 solicitat membrilor Comisiei să pună întrebări și să înainteze propuneri la proiectul
de hotărîre.
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În lipsa propunerilor, președintele a supus votului proiectul de hotărîre.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___1___.
S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre.
Hotărîrea nr. 1431 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți.
10. S-A AUDIAT:
Raportorul Veaceslav Agrigoroae – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la
atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Cimișlia”:
„La Comisia Electorală Centrală au parvenit cererile de demisie ale consilierilor Melente
Vasile și Netedu Gheorghe aleși pe lista Blocului electoral „Platforma Populară Europeană din
Moldova - Iurie Leancă” în Consiliul raional Cimișlia, precum și documentele necesare atribuirii
mandatelor de consilier următorilor candidați supleanți.
Conform documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatele
de consilier în Consiliul raional Cimișlia le revin candidaților supleanți Capmare Vasile și
Corlăteanu Alexandru de pe lista Blocului electoral „Platforma Populară Europeană din Moldova Iurie Leancă”, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Cimișlia din 3 iulie 2015.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr.
1381-XIII din 21 noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2
februarie 2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 23 și pct. 29 din Regulamentul
cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea
Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
1. Se ridică, în baza cererilor de demisie, mandatele consilierilor Melente Vasile și Netedu
Gheorghe aleși pe lista Blocului electoral „Platforma Populară Europeană din Moldova - Iurie
Leancă” în Consiliul raional Cimișlia.
2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul raional Cimișlia candidaților supleanți
Capmare Vasile și Corlăteanu Alexandru de pe lista Blocului electoral „Platforma Populară
Europeană din Moldova - Iurie Leancă”.
3. Se preavizează consilierii Capmare Vasile și Corlăteanu Alexandru asupra obligaţiei de a
respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției
acesteia.
4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei
Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.”
Președintele a solicitat membrilor Comisiei să pună întrebări și să înainteze propuneri la proiectul
de hotărîre.
În lipsa propunerilor, președintele a supus votului proiectul de hotărîre.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___.
S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre.
Hotărîrea nr. 1432 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți.
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11. S-A AUDIAT:
Raportorul Veaceslav Agrigoroae – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la
atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Boșcana, raionul Criuleni”:
„La Comisia Electorală Centrală au parvenit cererea de demisie a consilierului Leșan Rodica
aleasă pe lista Partidului Comuniștilor din Republica Moldova în Consiliul comunal Boșcana,
raionul Criuleni, precum și declarația de consimțămînt a următorului candidat supleant.
Conform documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul
de consilier în Consiliul comunal Boșcana îi revine candidatului supleant Țurcan Ludmila de pe
lista Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei
Criuleni din 24 iunie 2015.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr.
1381-XIII din 21 noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2
februarie 2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 23 și pct. 29 din Regulamentul
cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea
Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Leșan Rodica aleasă pe lista
Partidului Comuniștilor din Republica Moldova în Consiliul comunal Boșcana.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Boșcana, raionul Criuleni,
candidatului supleant Țurcan Ludmila de pe lista Partidului Comuniștilor din Republica Moldova.
3. Se preavizează consilierul Țurcan Ludmila 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 solicitat membrilor Comisiei să pună întrebări și să înainteze propuneri la proiectul
de hotărîre.
În lipsa propunerilor, președintele a supus votului proiectul de hotărîre.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere__0___.
S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre.
Hotărîrea nr. 1433 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți.
12. S-A AUDIAT:
Raportorul Veaceslav Agrigoroae – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la
atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cimișeni, raionul Criuleni”:
„La Comisia Electorală Centrală au parvenit cererea de demisie a consilierului Corcodel
Ghenadi ales pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Cimișeni, raionul
Criuleni, precum și declarația de consimțămînt a următorului candidat supleant.
Conform documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul
de consilier în Consiliul sătesc Cimișeni îi revine candidatului supleant Punga Galina de pe lista
Partidului Liberal Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Criuleni din 19
iunie 2015.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr.
1381-XIII din 21 noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2
februarie 2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 23 și pct. 29 din Regulamentul
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cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea
Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Corcodel Ghenadi ales pe lista
Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Cimișeni.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Cimișeni, raionul Criuleni,
candidatului supleant Punga Galina de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova.
3. Se preavizează consilierul Punga Galina 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 solicitat membrilor Comisiei să pună întrebări și să înainteze propuneri la proiectul
de hotărîre.
În lipsa propunerilor, președintele a supus votului proiectul de hotărîre.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___.
S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre.
Hotărîrea nr. 1434 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți.
13. S-A AUDIAT:
Raportorul Veaceslav Agrigoroae – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la
atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Șofrîncani, raionul Edineț”:
„Consiliul sătesc Șofrîncani, raionul Edineț, prin decizia nr. 5/1-2 din 25 august 2017, a
ridicat, în legătură cu intrarea în vigoare a sentinţei de condamnare, mandatul consilierului
independent Șipitco Veaceslav. Întrucît a devenit vacant mandatul unui consilier independent, s-a
restabilit șirul descrescător, potrivit căruia cea mai mare valoare numerică îi revine listei de
candidați din partea Partidului Comuniștilor din Republica Moldova.
În baza documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul de
consilier în Consiliul sătesc Șofrîncani îi revine candidatului supleant Mardari Marcel de pe lista
Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Edineț din
16 decembrie 2015. La atribuirea mandatului s-a ținut cont de declarația candidatului supleant
Șipitca Nicolai de pe lista Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, prin care acesta refuză
atribuirea mandatului de consilier, precum și de certificatul de deces al candidatului supleant
Dobrianschi Boris de pe lista aceluiași partid.
În temeiul art. 18 alin. (2) şi art. 144 alin. (10) și (12) din Codul electoral nr. 1381-XIII din
21 noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. d), alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind
statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 18 lit. b), pct. 27 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 Șofrîncani.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Șofrîncani, raionul Edineț,
candidatului supleant Mardari Marcel de pe lista Partidului Comuniștilor din Republica Moldova.
3. Se preavizează consilierul Mardari Marcel asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30
de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei
Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.”
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ȘIRUL DESCRESCĂTOR
de voturi valabil exprimate la alegerea Consiliului sătesc Șofrîncani, raionul Edineț

Consiliul sătesc Șofrîncani - 11 mandate.
PPPN

PSRM

Surelu
Gheorghe

1.

243

205

132

2.

121,5

102,5

3.

81

4.

60,75
48,6
40,5
34,71
30,37
27
24,3
22,09

68,33
51,25

Nr.
d/o

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

41
34,17
29,29
25,62
22,78
20,5
18,64

Candidat
independent

PDM

Șipitco
Veaceslav

116

75

Candidat
independent

PCRM
55
27,5

Atamaniuc
Nina
Candidat
independent

PLDM

40

24
12

58
38,66

18,33

8

29

13,75

6

23,2
19,33
16,57
14,5
12,88
11,6
10,54

11
9,16
7,86
6,87
6,11
5,5
5

4,8
4
3,43
3
2,66
2,4
2,18

Șirul descrescător restabilit I – 27 februarie 2018, atribuit mandatul de consilier PCRM (55).
Președintele a solicitat membrilor Comisiei să pună întrebări și să înainteze propuneri la proiectul
de hotărîre.
ÎNTREBĂRI ȘI PROPUNERI:
Vladimir Șarban – consideră că proiectul de hotărîre trebuie modificat deoarece decizia a fost
adoptată la 25 august 2017, o altă decizie de modificare, fiindcă nu a fost indicat corect nr.
articolului, la 29 noiembrie 2017, iar CEC abia astăzi discută proiectul. Astfel, dumnealui propune
ca în partea de constatare a proiectului să fie indicat datele adoptării hotărîrilor de ridicare a
mandatului.
Veaceslav Agrigoroae – a solicitat să fie pusă la vot propunerea și consideră că nu s-a tergiversat
discutarea proiectului deoarece CSJ s-a expus asupra subiectului abia la 30 ianuarie 2018.
Președintele a supus votului propunerea de modificare a proiectului prin atenționarea secretarului
consiliului.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____5____, Contra ____0____, Abținere___3___.
Propunerea a fost acceptată.
În lipsa altor propuneri, președintele a supus votului proiectul de hotărîre cu propunerea acceptată.
„Consiliul sătesc Șofrîncani, raionul Edineț, prin decizia nr. 5/1-2 din 25 august 2017, a
ridicat mandatul consilierului independent Șipitco Veaceslav, în legătură cu intrarea în vigoare a
sentinţei de condamnare a acestuia. Ulterior, prin decizia nr. 7/18 din 29 noiembrie 2017, Consiliul
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a modificat partea dispozitivă a deciziei nr. 5/1-2, înlocuind litera a) la care se face trimitere cu litera
d) a articolului 5 alin. (2) din Legea nr. 768 din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local.
Totodată, în procesul examinării materialelor prezentate, Comisia constată abateri de la
normele prevăzute de 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.
Întrucît a devenit vacant mandatul unui consilier independent, s-a restabilit șirul
descrescător, potrivit căruia cea mai mare valoare numerică îi revine listei de candidați din partea
Partidului Comuniștilor din Republica Moldova.
În baza documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul de
consilier în Consiliul sătesc Șofrîncani îi revine candidatului supleant Mardari Marcel de pe lista
Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Edineț din
16 decembrie 2015. La atribuirea mandatului s-a ținut cont de declarația candidatului supleant
Șipitca Nicolai de pe lista Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, prin care acesta refuză
atribuirea mandatului de consilier, precum și de certificatul de deces al candidatului supleant
Dobrianschi Boris de pe lista aceluiași partid.
În temeiul art. 18 alin. (2) şi art. 144 alin. (10) și (12) din Codul electoral nr. 1381-XIII din
21 noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. d), alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind
statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 18 lit. b), pct. 27 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 Șofrîncani.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Șofrîncani, raionul Edineț,
candidatului supleant Mardari Marcel de pe lista Partidului Comuniștilor din Republica Moldova.
3. Se preavizează consilierul Mardari Marcel asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30
de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Se atenționează secretarul Consiliului sătesc Șofrîncani, raionul Edineț, asupra respectării
normelor prevăzute de 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.”
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___.
S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre.
Hotărîrea nr. 1435 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți.
14. S-A AUDIAT:
Raportorul Veaceslav Agrigoroae – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la
atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Hînceşti”:
„La Comisia Electorală Centrală au parvenit cererea de demisie a consilierului Antohi Ion
ales pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul raional Hînceşti, precum și
documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.
Conform documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul
de consilier în Consiliul raional Hînceşti îi revine candidatului supleant Tabără Alexandru de pe
lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Hînceşti din
03 iulie 2015.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr.
1381-XIII din 21 noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2
februarie 2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 23 şi pct. 29 din Regulamentul
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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 baza cererii de demisie, mandatul consilierului Antohi Ion ales pe lista
Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul raional Hînceşti.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul raional Hînceşti candidatului supleant
Tabără Alexandru de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova
3. Se preavizează consilierul Tabără Alexandru asupra obligaţiei de a respecta termenul de
30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei
Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.”
Președintele a solicitat membrilor Comisiei să pună întrebări și să înainteze propuneri la proiectul
de hotărîre.
În lipsa propunerilor, președintele a supus votului proiectul de hotărîre.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___.
S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre.
Hotărîrea nr. 1436 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți.
15. S-A AUDIAT:
Raportorul Veaceslav Agrigoroae – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la
atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Ciuciuleni, raionul Hînceşti”:
„La Comisia Electorală Centrală au parvenit cererea de demisie a consilierului Pădureț
Nicolae ales pe lista Blocului electoral „Platforma Populară Europeană din Moldova - Iurie Leancă”
în Consiliul sătesc Ciuciuleni, raionul Hînceşti, precum și documentele necesare atribuirii
mandatului de consilier următorului candidat supleant.
Conform documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul
de consilier în Consiliul sătesc Ciuciuleni îi revine candidatului supleant Belei Victoria de pe lista
Blocului electoral „Platforma Populară Europeană din Moldova - Iurie Leancă”, confirmată prin
hotărîrea Judecătoriei Hînceşti din 23 iunie 2015. La atribuirea mandatului s-a ţinut cont de
declaraţia candidatului supleant Cojocaru Sergiu de pe lista Blocului electoral „Platforma Populară
Europeană din Moldova - Iurie Leancă”, prin care acesta refuză atribuirea mandatului de consilier.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr.
1381-XIII din 21 noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2
februarie 2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 23, pct. 25 şi pct. 29 din
Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin
hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală
h o t ă r ă ș t e:
1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Pădureț Nicolae ales pe lista
Blocului electoral „Platforma Populară Europeană din Moldova - Iurie Leancă” în Consiliul sătesc
Ciuciuleni.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Ciuciuleni, raionul Hînceşti,
candidatului supleant Belei Victoria de pe lista Blocului electoral „Platforma Populară Europeană
din Moldova - Iurie Leancă”.
3. Se preavizează consilierul Belei Victoria asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30
de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
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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 solicitat membrilor Comisiei să pună întrebări și să înainteze propuneri la proiectul
de hotărîre.
ÎNTREBĂRI:
Sergiu Gurduza – a constatat că cererea de demisie a consilierului în cauză este semnată la data
de18 ianuarie 2018, iar Comisia este informată abia la 15 februarie curent, astăzi luîndu-se decizia.
Totodată, dl Gurduza a întrebat dacă nu au fost depistate încălcări ale prevederilor legale de
informare în termen din partea secretarului consiliului, verificate de către dl Agrigoroae.
Veaceslav Agrigoroae – a precizat că nu a verificat.
În lipsa propunerilor, președintele a supus votului proiectul de hotărîre.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___1___.
S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre.
Hotărîrea nr. 1437 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți.
16. S-A AUDIAT:
Raportorul Veaceslav Agrigoroae – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la
atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Orhei”:
„La Comisia Electorală Centrală au parvenit cererea de demisie a consilierului Moșanu
Vilian ales pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul raional Orhei, precum și
documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.
Conform documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul
de consilier în Consiliul raional Orhei îi revine candidatului supleant Vîrcolici Efim de pe lista
Partidului Liberal Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Orhei din 29 iunie
2015.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u) și art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr.
1381-XIII din 21 noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2
februarie 2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 23 și pct. 29 din Regulamentul
cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea
Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Moșanu Vilian ales pe lista
Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul raional Orhei.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul raional Orhei candidatului supleant Vîrcolici
Efim de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova.
3. Se preavizează consilierul Vîrcolici Efim 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 solicitat membrilor Comisiei să pună întrebări și să înainteze propuneri la proiectul
de hotărîre.
În lipsa propunerilor, președintele a supus votului proiectul de hotărîre.
REZULTATUL VOTĂRII:
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Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___.
S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre.
Hotărîrea nr. 1438 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți.
17. S-A AUDIAT:
Raportorul Veaceslav Agrigoroae – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la
atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Biești, raionul Orhei”:
„Consiliul comunal Biești, raionul Orhei, prin decizia nr. 1.2 din 19 ianuarie 2018, a ridicat,
în legătură cu absenţa fără motive întemeiate de la trei şedinţe consecutive ale consiliului, mandatul
consilierului Leahu Nicolai, ales pe lista Partidului Liberal. Astfel, a devenit vacant un mandat de
consilier atribuit formațiunii respective.
Întrucît lista candidaților supleanți ai Partidului Liberal s-a epuizat, se restabilește şirul
descrescător, iar după restabilirea acestuia, cea mai mare valoare numerică i-a revenit listei de
candidați ai Blocului electoral „Platforma Populară Europeană din Moldova - Iurie Leancă”.
În baza documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul de
consilier în Consiliul comunal Biești, îi revine candidatului supleant Plămădeală Sergiu de pe lista
Blocului electoral „Platforma Populară Europeană din Moldova - Iurie Leancă”, confirmată prin
hotărîrea Judecătoriei Orhei din 29 iunie 2015. La atribuirea mandatului s-a ținut cont de certificatul
de deces al candidatului supleant Veveriță Mihail de pe lista Partidului Liberal.
În temeiul art. 18 alin. (2) şi art. 144 alin. (9) și alin. 12 din Codul electoral nr. 1381-XIII
din 21 noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. a) și alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000
privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 18 lit. c), pct.26 și pct. 29 din Regulamentul
cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea
Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e:
1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul comunal Biești.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Biești, raionul Orhei, candidatului
supleant Plămădeală Sergiu de pe lista Blocului electoral „Platforma Populară Europeană din
Moldova - Iurie Leancă”.
3. Se preavizează consilierul Plămădeală Sergiu asupra obligaţiei de a respecta termenul de
30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariţiei acesteia.
4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei
Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.”
Lista valorilor șirului descrescător pentru repartizarea mandatelor de consilier
în Consiliul comunal Biești, raionul Orhei
PL

BEPPEM

PDM

PLDM

PCRM

PSRM

1.

499

400

126

97

44

33

2.

249,50

200

63

48,50

22

16,50

3.

166,33

133,33

42

32,33

14,66

11

4.

124,75

100

31,50

24,25

11

8,25

5.

99,80

80

25,20

19,40

8,8

6,60

6.

83,17

66,67

21

16,17

7,33

5,50

22

7.

71,29

57,14

18

13,86

6,28

4,71

8.

62,38

50

15,75

12,13

5,5

4,13

9.

55,44

44,44

14

10,78

4,88

3,67

10. 49,90

40

12,60

9,70

4,4

3,30

11. 45,36

36,36

11,45

8,82

4

3

12. 41,58

33,33

10,50

8,08

3,66

2,75

13. 38,38

30,77

9,69

7,46

3,38

2,54

Consiliul comunal Biești, raionul Orhei – 13 mandate;
Șir restabilit – 24 ianuarie, atribuit mandatul de consilier BEPPEM ( 66,67)
Președintele a solicitat membrilor Сomisiei să pună întrebări și să înainteze propuneri la proiectul
de hotărîre.
ÎNTREBĂRI:
Vladimir Șarban – precizînd că documentul respectiv a ajuns la CEC pe 23 ianuarie 2018, a
întrebat de ce atît de tîrziu este examinat proiectul.
Veaceslav Agrigoroae – a afirmat că cererile se examinează în decursul a 30 de zile, astăzi fiind
27 februarie, deci termenul nu a fost încălcat.
În lipsa propunerilor, președintele a supus votului proiectul de hotărîre.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___1___.
S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre.
Hotărîrea nr. 1439 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți.
18. S-A AUDIAT:
Raportorul Veaceslav Agrigoroae – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la
atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Chișcăreni, raionul Sîngerei”:
„La Comisia Electorală Centrală au parvenit cererea de demisie a consilierului Cioina Ivan
ales pe lista Blocului electoral „Platforma Populară Europeană din Moldova - Iurie Leancă” în
Consiliul comunal Chișcăreni, raionul Sîngerei, precum și declarația de consimțămînt a următorului
candidat supleant.
Conform documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul
de consilier în Consiliul comunal Chișcăreni îi revine candidatului supleant Ionița Mihail de pe lista
Blocului electoral „Platforma Populară Europeană din Moldova - Iurie Leancă”, confirmată prin
hotărîrea Judecătoriei Sîngerei din 30 iunie 2015.
Totodată, Comisia constată că cererea de demisie a fost depusă la data de 5 decembrie 2017,
iar documentele necesare atribuirii mandatului de consilier candidatului supleant au parvenit la
Comisie în data de 14 februarie 2018, astfel rezultă că secretarul Consiliului comunal Chișcăreni 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.
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În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr.
1381-XIII din 21 noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2
februarie 2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 23 și pct. 29 din Regulamentul
cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea
Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Cioina Ivan ales pe lista
Blocului electoral „Platforma Populară Europeană din Moldova - Iurie Leancă” în Consiliul
comunal Chișcăreni.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Chișcăreni, raionul Sîngerei,
candidatului supleant Ionița Mihail de pe lista Blocului electoral „Platforma Populară Europeană
din Moldova - Iurie Leancă”.
3. Se preavizează consilierul Ionița Mihail asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30 de
zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Se atenţionează secretarul Consiliului comunal Chișcăreni, doamna Spînu Viorica, 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 solicitat membrilor Comisiei să pună întrebări și să înainteze propuneri la proiectul
de hotărîre.
În lipsa propunerilor, președintele a supus votului proiectul de hotărîre.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___.
S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre.
Hotărîrea nr. 1440 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți.
19. S-A AUDIAT:
Raportorul Veaceslav Agrigoroae – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la
atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Taraclia, raionul Taraclia”:
„La Comisia Electorală Centrală au parvenit cererea de demisie a consilierului Tarlev Pavel
ales pe lista Partidului Politic Partidul Nostru în Consiliul orășenesc Taraclia, raionul Taraclia,
precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.
Conform documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul
de consilier în Consiliul orășenesc Taraclia îi revine candidatului supleant Topal Ivan de pe lista
Partidului Politic Partidul Nostru, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Taraclia din 24 iunie 2015.
La atribuirea mandatului s-a ținut cont de adeverința primăriei, prin care se confirmă aflarea peste
hotare a candidatului supleant Petrov Vitali de pe lista aceluiași partid.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr.
1381-XIII din 21 noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2
februarie 2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 23 şi pct. 29 din Regulamentul
cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea
Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Tarlev Pavel ales pe lista
Partidului Politic Partidul Nostru în Consiliul orășenesc Taraclia.
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2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul orășenesc Taraclia, raionul Taraclia,
candidatului supleant Topal Ivan de pe lista Partidului Politic Partidul Nostru.
3. Se preavizează consilierul Topal Ivan asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30 de
zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei
Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.”
Președintele a solicitat membrilor Comisiei să pună întrebări și să înainteze propuneri la proiectul
de hotărîre.
În lipsa propunerilor, președintele a supus votului proiectul de hotărîre.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___0___.
(Dl Vasile Gafton este ieșit din ședință.)
S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre.
Hotărîrea nr. 1441 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți.
20. S-A AUDIAT:
Raportorul Veaceslav Agrigoroae – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la
atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Tvardița, raionul Taraclia”:
„Prin hotărîrea nr. 1402 din 30 ianuarie 2018, Comisia Electorală Centrală a ridicat, în baza
cererii de demisie, mandatul consilierului Coceanji Serghei ales pe lista Partidului Politic Partidul
Nostru în Consiliul orășenesc Tvardița, raionul Taraclia. Pe data de 13 februarie 2018 la Comisia
Electorală Centrală au parvenit documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului
candidat supleant.
În baza documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de
consilier în Consiliul orășenesc Tvardița îi revine candidatului supleant Cara Ivan de pe lista
Partidului Politic Partidul Nostru, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Taraclia din 24 iunie 2015.
La atribuirea mandatului s-a ținut de cont de declarațiile candidaților supleanți Belcevicen Stepan
și Popov Fiodor de pe lista Partidului Politic Partidul Nostru, prin care aceștia refuză atribuirea
mandatului de consilier, precum și de adeverința primăriei, prin care se confirmă aflarea peste hotare
a candidatului supleant Jeleapova Maria de pe lista aceluiași partid.
În temeiul art. 18, art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997
şi în conformitate cu 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 atribuie mandatul de consilier în Consiliul orășenesc Tvardița, raionul Taraclia,
candidatului supleant Cara Ivan de pe lista Partidului Politic Partidul Nostru.
2. Se preavizează consilierul Cara Ivan asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30 de zile
pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei
Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.”
Președintele a solicitat membrilor Comisiei să pună întrebări și să înainteze propuneri la proiectul
de hotărîre.
În lipsa propunerilor, președintele a supus votului proiectul de hotărîre.
REZULTATUL VOTĂRII:
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Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___0___.
S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre.
Hotărîrea nr. 1442 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți.
21. S-A AUDIAT:
Raportorul Veaceslav Agrigoroae – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la
atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Negurenii Vechi, raionul Ungheni”:
„La Comisia Electorală Centrală au parvenit cererea de demisie a consilierului Deriș Rodica
aleasă pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul comunal Negurenii Vechi,
raionul Ungheni, precum și declarația de consimțămînt a următorului candidat supleant.
Conform documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul
de consilier în Consiliul comunal Negurenii Vechi îi revine candidatului supleant Cucireavaia Raisa
de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Ungheni
din 23 iunie 2015.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr.
1381-XIII din 21 noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2
februarie 2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 23 și pct. 29 din Regulamentul
cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea
Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Deriș Rodica aleasă pe lista
Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul comunal Negurenii Vechi.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Negurenii Vechi, raionul Ungheni,
candidatului supleant Cucireavaia Raisa de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova.
3. Se preavizează consilierul Cucireavaia Raisa 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 solicitat membrilor Comisiei să pună întrebări și să înainteze propuneri la proiectul
de hotărîre.
În lipsa propunerilor, președintele a supus votului proiectul de hotărîre.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___0___.
S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre.
Hotărîrea nr. 1443 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți.
Dl Vladimir Șarban a propus, procedural, ca în viitoarele proiecte de hotărîre să fie indicată și data
la care parvin cererile la Comisie.
22. S-A AUDIAT:
Raportorul Alina Russu – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la aprobarea
Raportului de activitate al Comisiei Electorale Centrale pentru anul 2017 în conformitate cu
activitățile prevăzute în Planul strategic al CEC pentru anii 2016-2019” și a prezentat un rezumat al
raportului:
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„În conformitate cu art. 18 şi art. 22 lit. l) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie
1997, hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 729 din 14 februarie 2017 „Cu privire la aprobarea
Planului de acţiuni al Comisiei Electorale Centrale pentru anul 2017 în conformitate cu activitățile
prevăzute în Planul strategic al CEC pentru anii 2016-2019, hotărîrea Comisiei Electorale Centrale
nr. 4341 din 8 decembrie 2015 „Cu privire la aprobarea Planului strategic al Comisiei Electorale
Centrale pentru anii 2016-2019”, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
1. Se aprobă Raportul de activitate al Comisiei Electorale Centrale pentru anul 2017 în
conformitate cu activitățile prevăzute în Planul strategic al CEC pentru anii 2016-2019 (se anexează).
2. Raportul de activitate al Comisiei Electorale Centrale pentru anul 2017 în conformitate cu
activitățile prevăzute în Planul strategic al CEC pentru anii 2016-2019 se prezintă Parlamentului
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.”
Președintele a solicitat membrilor Comisiei să pună întrebări și să înainteze propuneri la proiectul
de hotărîre.
ÎNTREBĂRI:
Sergiu Gurduza – precizînd că la pag. 27, pct. 3.2 din Raport se vorbește despre propunerile de
modificare a anumitor articole din Codul electoral înaintate Parlamentului, a întrebat cînd Comisia,
organ colegial, a făcut aceste propuneri.
Alina Russu – a amintit că subiectul cu privire la remunerarea funcționarilor aparatului și a celor
electorali a fost discutat de mai multe ori în cadrul grupului de lucru, din care au făcut parte toți
membrii CEC, iar formularea în variantă finală a fost expediată Parlamentului în vederea susținerii
și aprobării de către forul legislativ.
Sergiu Gurduza – a insistat să se răspundă la întrebarea dacă Comisia a examinat și înaintat
propunerile în mod colegial, afirmînd totodată că nu a primit răspuns la întrebare. De asemenea, dl
Gurduza a afirmat că la pag. 66 sunt indicate 12 ședințe ale grupului de lucru instituit la 13 februarie
2017, el cunoscînd despre doar 7 întruniri ale acestui grup de lucru și a solicitat să se precizeze
numărul de facto al acestor ședințe și cînd anumepropunerile au fost acceptate într-o variantă finală.
Alina Russu – a precizat că, din informația avută la dispoziție, este vorba de 12 ședințe de lucru, la
care a participat și dumneaei. În același timp, dna Russu a afirmat că contează conținutul și
rezultatele acestor întruniri și a solicitat întrebări și altor membri, deoarece, conform
Regulamentului, dl Gurduza a adresat cele 2 întrebări regulamentare.
Sergiu Gurduza – a insistat să adreseze încă o întrebare care s-ar referi la pag. 23, afirmînd că în
caz contrar i se îngrădește posibilitatea de a discuta și examina un subiect.
Alina Russu – a îndemnat la respectarea Regulamentului.
Sergiu Gurduza – a solicitat ca membrii CEC să adreseze întrebări la subiectul discutat ori de cîte
ori doresc, iar această propunere să fie supusă votului.
Alina Russu – a pus la vot propunerea dlui Gurduza.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____2____, Contra ____2____, Abținere___3___.
Propunerea nu a întrunit numărul necesar de voturi.
(Dl Vasile Gafton nu este prezent în ședință.)
PROPUNERI:
Vladimir Șarban – apreciind informațiile din Raport și munca depusă de întreaga echipă a
Comisiei, a făcut propunerea de redactare și reducere a volumului Raportului, deoarece, consideră
dumnealui, acesta conține destul de multă informație aproape inutilă pentru esența celor expuse,
fapt pentru care pot fi foarte ușor exclusă. Totodată, dumnealui a menționat că o variantă mai
restrînsă a Raportului este mult mai înțeleasă și are șanse de a fi citit și studiat de cît mai multe
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persoane interesate. Drept exemple, dl Șarban a făcut cîteva referințe de ordin redacțional ce ar
putea fi operate în structura Raportului, în așa mod obținîndu-se un Raport unic al tuturor
subdiviziunilor Comisiei.
Alina Russu – a afirmat că orice propunere de îmbunătățire a Raportului este binevenită și acceptă
redactarea și reducerea volumului Raportului, reținîndu-se doar esența, astfel încît a solicitat dlui
Șarban ca după ședință să vină cu propunerile de redactare. Totodată, dna Russu a menționat că,
după aprobare, Raportului i se face un rezumat de 4-5 pagini care ulterior este plasat pe site-ul
Comisiei.
Sergiu Gurduza – a declarat că se va abține de la votarea acestui proiect de hotărîre din cauza
părților mai puțin reușite ale Raportului și a caracterului triumfalist al acestuia.
Alina Russu – a precizat că Raportul nu este unul triumfalist, ci este unul echilibrat, doar că s-ar
putea să conțină un exces de detalii, deoarece și activitatea Comisiei este una complexă.
Iurie Ciocan – a solicitat raportorului să se expună asupra propunerilor dlui Șarban.
Alina Russu – a confirmat acceptarea redactării conținutului Raportului.
Președintele a supus votului proiectul de hotărîre cu propunerile de redactare a conținutului
Raportului..
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____6____, Contra ____0____, Abținere___1___.
S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre.
Hotărîrea nr. 1444 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți.
23. S-A AUDIAT:
Raportorul Alina Russu – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la aprobarea
Planului de acţiuni al Comisiei Electorale Centrale pentru anul 2018 în conformitate cu activităţile
prevăzute în Planul strategic al CEC pentru anii 2016-2019” și a făcut o prezentare succintă a
Planului:
„În temeiul art. 18 alin. (2) şi art. 22 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie
1997, hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 4341 din 8 decembrie 2015 cu privire la aprobarea
Planului strategic al Comisiei Electorale Centrale pentru anii 2016-2019, Comisia Electorală
Centrală h o t ă r ă ş t e:
1. Se aprobă Planul de acţiuni al Comisiei Electorale Centrale pentru anul 2018 în
conformitate cu activităţile prevăzute în Planul strategic al CEC pentru anii 2016-2019 (se
anexează).
2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al
Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.”
Planul de acțiuni al Comisiei Electorale Centrale pentru anul 2018 se anexează.
Președintele a solicitat membrilor Comisiei să pună întrebări și să înainteze propuneri la proiectul
de hotărîre.
În lipsa propunerilor, președintele a supus votului proiectul de hotărîre.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____6____, Contra ____0____, Abținere___0___.
(Dl Sergiu Gurduza este absent din ședință.)
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S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre.
Hotărîrea nr. 1445 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți.
La epuizarea subiectelor de pe ordinea de zi, a declarat ședința închisă.

Președintele ședinței
Secretarul ședinței

Alina RUSSU

Veaceslav AGRIGOROAE

Ex.: Viorica Zaharia
Tel.: 022-201-898
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