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Președintele a constatat prezența, la începutul ședinței, a 8 membri ai Comisiei care au semnat în 

borderoul procesului-verbal. De la ședință lipsește dl Sergiu Gurduza. 

 

Președintele a anunțat ordinea de zi cu 7 subiecte: 

 

ORDINEA DE ZI: 

  

1. Cu privire la aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor de organizare şi 

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

Raportor: Alina Russu 

2. Cu privire la degrevarea de atribuțiile de serviciu de la locul de muncă permanent și convocarea 

membrilor care nu activează permanent la Comisia Electorală Centrală 

Raportor: Alina Russu 

3. Cu privire la repartizarea atribuțiilor între membrii Comisiei Electorale Centrale în perioada 

electorală 

Raportor: Alina Russu 

4. Cu privire la rapoartele privind gestiunea financiară a partidelor politice pentru primul semestru al 

anului 2017 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

5. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Basarabeasca 

Raportor: Rodica Ciubotaru 

6. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Chircăiești, raionul Căușeni 

Raportor: Rodica Ciubotaru 

7. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Micleușeni, raionul Strășeni 

Raportor: Rodica Ciubotaru 

 

Președintele CEC a anunțat că în ședință au fost invitați reprezentanții celor 45 de partidde politice 

înregistrate la Ministerul Justiției pentru a fi prezenți la dezbaterea proiectului de hotărîre „Cu privire 

la rapoartele privind gestiunea financiară a partidelor politice pentru primul semestru al anului 2017” 

și a dat citire listei partidelor prezente (lista se anexează). Totodată, președintele a propus ca 

respectivul proiect de hotărîre, inclus în ordinea de zi la nr. 4, să fie dezbătut primul în ordinea de zi 

și a întrebat membrii dacă nu au obiecții asupra acestei modificări. 

 

Președintele a pus la vot propunerea făcută. 
 



REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____9____, Contra ____0____, Abținere__0____.  

(Dl Sergiu Gurduza este prezent în ședință.) 

Propunerea a fost acceptată cu votul unanim al membrilor Comisiei. 

 

 

Ulterior președintele ședinței a  propus ca în ordinea de zi să fie inclus și proiectul de hotărîre „Cu 

privire la stabilirea datei desfăşurării referendumului local privind revocarea primarului general al muncipiului 

Chișinău”  și a solicitat membrilor întrebări. 

Sergiu Gurduza – a întrebat al cîtulea la număr va fi discutat respectivul proiect de hotărîre. 

Alina Russu – a răspuns că, probabil, va fi ultimul dezbătut de pe ordinea de zi și a solicitat membrilor Comisiei 

să vină cu propuneri. 

Sergiu Gurduza – a propus ca acest proiect de hotărîre să fie discutat în locul subiectului nr. 4 de pe ordinea 

de zi, nu ultimul. 

 

În lipsa altor propuneri, președintele a pus la vot ordinea de zi modificată și completată. 

 

1. Cu privire la rapoartele privind gestiunea financiară a partidelor politice pentru primul semestru al 

anului 2017 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae  

2. Cu privire la aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor de organizare şi 

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

Raportor: Alina Russu 

3. Cu privire la degrevarea de atribuțiile de serviciu de la locul de muncă permanent și convocarea 

membrilor care nu activează permanent la Comisia Electorală Centrală 

Raportor: Alina Russu 

4. Cu privire la repartizarea atribuțiilor între membrii Comisiei Electorale Centrale în perioada 

electorală 

Raportor: Alina Russu 

5. Cu privire la stabilirea datei desfăşurării referendumului local privind revocarea primarului general al 

muncipiului Chișinău 
Raportor: Alina Russu 

6. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Basarabeasca 

Raportor: Rodica Ciubotaru 

7. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Chircăiești, raionul Căușeni 

Raportor: Rodica Ciubotaru 

8. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Micleușeni, raionul Strășeni 

Raportor: Rodica Ciubotaru 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere__1____.  

 

Ordinea de zi ce conține 8 subiecte a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei. 

 

1. S-A AUDIAT:  

Raportorul Veaceslav Agrigoroae – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

rapoartele privind gestiunea financiară a partidelor politice pentru primul semestru al anului 2017”:  

 

„În conformitate cu prevederile art. 22 alin. (2) din Codul electoral și art. 30 alin. (1) din Legea 

nr. 294-XVI din 21 decembrie 2007 privind partidele politice, Comisia Electorală Centrală, în calitatea 

sa de organ independent de supraveghere și control privind finanțarea partidelor politice, colectează 



și sistematizează rapoartele privind gestiunea financiară a partidelor, iar în urma verificării și analizei 

acestora adoptă o hotărîre. 

Potrivit art. 29 alin. (1) al Legii privind partidele politice și pct. 65 din Regulamentul privind 

finanțarea activității partidelor politice (în continuare – Regulament), aprobat prin hotărîrea Comisiei 

Electorale Centrale nr. 4401 din 23 decembrie 2015, semestrial, pînă la data de 15 a ultimei luni a 

perioadei de raportare, partidele politice au obligația să prezinte Comisiei rapoartele privind gestiunea 

financiară.  

În acest an data de 15 iulie a căzut într-o zi de sîmbătă, din această cauză Comisia a extins 

termenul pînă la data de 17 iulie, publicînd în acest sens un comunicat de presă pe pagina sa oficială. 

La data adoptării prezentei hotărîri au depus rapoartele 38 de partide politice din cele 45 

înregistrate la Ministerul Justiției. Comisia menționează în context că, potrivit informației prezentate 

de Ministerul Justiției, în primul semestru al anului 2017 Partidul Politic ”DREAPTA” și-a schimbat 

denumirea în Partidul Politic ”Partidul Unității Naționale”.  

I. Sub aspectul respectării termenului de prezentare a rapoartelor, Comisia reține: 

La situația din 17 iulie 2017, s-au încadrat în termenul stabilit pentru prezentarea rapoartelor 

semestriale următoarele 30 formațiuni politice: 

1. Partidul Popular Creștin Democrat; 

2. Partidul Social Democrat;  

3. Partidul Politic ”Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”; 

4. Partidul Regiunilor din Moldova; 

5. Partidul Politic „PENTRU NEAM ŞI ŢARĂ”; 

6. Partidul Democrat din Moldova; 

7. Partidul Politic Uniunea Centristă din Moldova; 

8. Partidul Politic Partidul Verde Ecologist; 

9. Partidul Politic ”Partidul Popular European din Moldova”; 

10. Partidul Liberal Democrat din Moldova; 

11. Partidul Liberal; 

12. Partidul Politic ”PARTIDUL LIBERAL REFORMATOR”; 

13. Partidul Politic ”PARTIDUL RUSO-SLAVEAN DIN MOLDOVA”; 

14. Partidul Național Liberal; 

15. Mișcarea Profesioniștilor ,,Speranța - Надежда”; 

16. Partidul Politic Partidul Nostru; 

17. Partidul Politic ”Platforma Demnitate și Adevăr”; 

18. Partidul Mișcarea “Acțiunea Europeană”; 

19. Partidul Politic ”Democraţia Acasă”; 

20. Partidul Politic „Șor”; 

21. Partidul Politic ”Partidul Acțiune și Solidaritate”; 

22. Partidul „Moldova Unită - Единая Молдова”; 

23. Partidul Politic ”Partidul Unității Naționale”; 

24. Partidul Comuniștilor din Republica Moldova; 

25. Mişcarea social-politică „Forţa Nouă”; 

26. Partidul Politic ,,Casa Noastră – Moldova”; 

27. Partidul Acțiunea Democratică; 

28. Partidul Politic Mişcarea Populară Antimafie; 

29. Partidul Politic “Partidul Legii și Dreptății”; 

30. Partidul European. 

 



După data de 17 iulie 2017, peste termenul stabilit, au prezentat rapoartele pentru primul 

semestru opt formațiuni politice, după cum urmează: 

 

1. Partidul Conservator (18.07.2017) 

2. Partidul Politic ,,Frontul Salvării Moldovei” (18.07.2017) 

3. Partidul Politic Partidul Popular din Republica Moldova (19.07.2017) 

4. Partidul Politic Partidul Agrar din Moldova (20.07.2017) 

5. Partidul Politic ”PATRIA” (25.07.2017) 

6. Partidul Politic „Partidul Popular Democrat din Moldova” (27.07.2017) 

7. Partidul Socialist din Moldova (11.08.2017) 

8. Partidul Politic pentru Unirea Moldovei (17.08.2017) 

 

Din aceste 8 formațiuni politice, 7 au încălcat în mod repetat termenul de depunere a 

rapoartelor. În calitatea sa de organ de supraveghere și control privind finanțarea partidelor politice, 

Comisia Electorală Centrală atrage atenția tuturor partidelor să se conformeze rigorilor legale și să nu 

admită încălcarea termenului de depunere a rapoartelor financiare.  

Pînă la data adoptării prezentei hotărîri, nu și-au onorat obligațiunea de a prezenta rapoartele 

pentru primul semestru următoarele 7 partide politice: 

 

1. Partidul Politic Noua Opțiune Istorică; 

2. Partidul Republican din Moldova; 

3. Mişcarea Social-Politică a Romilor din Republica Moldova; 

4. Partidul Politic Partidul ”RENAȘTERE”; 

5. Partidul „Patrioții Moldovei”; 

6. Partidul Politic ”Partidul Societății Progresiste”; 

7. Partidul Popular Socialist din Moldova.  

 

Potrivit  art. 29 alin. (1) din Legea privind partidele politice și pct. 93 lit. b) din Regulament, 

neprezentarea de către partidele politice la Comisia Electorală Centrală a raportului semestrial privind 

gestiunea financiară în termenul stabilit conform legii constituie încălcare a prevederilor privind 

gestiunea financiară, faptă ce se consideră contravenție și este pasibilă de răspundere contravențională 

în conformitate cu art. 481 alin. (3) din Codul contravențional.   

În legătură cu aceasta și în temeiul art. 4237 alin. (1)-(3) din Codul contravențional și pct. 95-

96 din Regulament, formațiunile politice care nu au prezentat raportul urmează a fi citate pentru 

întocmirea procesului-verbal cu privire la contravenție. 

 

II. Sub aspectul plenitudinii informației reflectate în raportul privind gestiunea 

financiară, Comisia constată: 

Legea privind partidele politice în art. 25 stabilește că partidele politice pot fi finanțate din 

următoarele surse: cotizațiile de membru de partid, donațiile de la persoanele fizice și juridice, 

subvențiile de la bugetul de stat, precum și alte venituri legal obținute. 

În conformitate cu prevederile Regulamentului, raportul privind gestiunea financiară pentru 

primul semestru al anului 2017 va conține obligatoriu și informațiile din:  

- Registrul cotizațiilor de membru de partid pentru perioada ianuarie - iunie 2017; 

- Registrul donațiilor de la persoane juridice; 

- Registrul donațiilor de la persoane fizice; 

- Registrul donațiilor sub formă de proprietăți, bunuri, servicii gratuite sau în condiții mai 

avantajoase decît valoarea comercială, achitarea unor bunuri sau servicii utilizate de partid. 



După formă și modalitatea de depunere, Comisia reţine că rapoartele prezentate corespund 

prevederilor pct. 67 din Regulament, conform cărora raportul privind gestiunea financiară a partidului 

politic se prezintă Comisiei atît în formă electronică, cît și pe suport de hîrtie, în două exemplare, în 

corespundere cu modelul stabilit, semnat de către conducătorul și trezorierul partidului politic.  

Din punctul de vedere al conținutului, rapoartele prezentate de 34 formațiuni politice, din 

totalul celor 38, corespund cerințelor stabilite la art. 29  alin. (4) al Legii privind partidele politice, iar 

4 rapoarte sînt incomplete, fiind prezentate de următoarele partide politice: 

1. Partidul Comuniștilor din Republica Moldova; 

2. Partidul Socialist din Moldova; 

3. Partidul Politic ”PARTIDUL LIBERAL REFORMATOR”; 

4. Partidul Politic „Frontul Salvării Moldovei”. 

 

În privința modalității de reflectare a cotizațiilor de membru de partid: 

Conform Registrelor cotizațiilor de membru de partid, prezentate de partidele politice 

concomitent cu raportul semestrial, Comisia menționează că, pentru primul semestru al anului 2017, 

surse de finanțare sub formă de cotizații au fost obținute de 14 formațiuni politice, iar 24 de partide 

au indicat valoarea „0” la rubrica ce reflectă cotizațiile de membru de partid.   

Cu referire la acest aspect, Comisia reține prevederea legală conform căreia cotizațiile de 

membru de partid reprezintă o sursă de finanțare a partidului politic și o consideră drept normă 

imperativă.  În vederea respectării prevederilor legale, toate partidele, în opinia Comisiei, trebuie să 

prevadă în statutele lor mărimea și modul de achitare a cotizațiilor de membru.  

Datele sistematizate despre sursele sub formă de cotizații pentru fiecare partid sînt reflectate 

în anexa nr.1 la prezenta hotărîre.   

 

Cu privire la modalitatea de reflectare a donațiilor: 

Prevederi despre modalitatea de reflectare a donațiilor sînt cuprinse în art. 26 din Legea privind 

partidele politice, precum și în capitolul 2 secțiunea 3 din Regulament. 

Analizînd rapoartele prezentate și reținînd prevederea legală, potrivit căreia partidele politice 

pot primi donații de la persoane fizice membri de partid, dar și de la alte persoane, Comisia constată 

că 36 partide politice au prezentat informația din Registrele privind donațiile primite de la persoane 

fizice. Dintre acestea, 6 partide au primit donații doar de la membrii săi, două partide au primit donații 

atît de la membrii săi, cît și de la alte persoane, iar 28 formațiuni au indicat valoarea „0” la rubrica 

surselor de venit din donații de la persoane fizice. 

Nu au prezentat informația din Registrul donațiilor de la persoane fizice două partide: Partidul 

Politic „Frontul Salvării Moldovei” și Partidul Socialist din Moldova. 

Conform datelor prezentate, în decursul primului semestru al anului 2017, donații ce depășesc 

suma de 75 mii lei a primit Partidul Democrat din Moldova. În temeiul pct. 27 din Regulament, 

Comisia decide să înainteze Serviciului Fiscal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanțelor un demers cu 

solicitarea de a fi verificată proveniența sursei de venit a donațiilor respective. 

Din informația conținută în Registrele donațiilor de la persoane juridice prezentate de 

partidele politice, se constată că două formațiuni politice au obținut venit din donațiile făcute de 

persoane juridice, iar 33 de partide politice au indicat valoarea „0” la rubrica surselor de venit din 

donații de la persoane juridice. 

Nu au prezentat informația din Registrul donațiilor de la persoane juridice trei partide: 

Partidul Politic „PARTIDUL LIBERAL REFORMATOR”, Partidul Politic „Frontul Salvării 

Moldovei” și Partidul Socialist din Moldova. 

Cu referire la partidele politice care au obținut donații sub formă de proprietăți, bunuri, 

servicii gratuite sau în condiții mai avantajoase decît valoarea comercială menționăm că 4 

formațiuni au indicat primirea unor astfel de donații (Partidul Liberal Democrat din Moldova – 



260895,60 lei, Partidul Politic „Platforma Demnitate și Adevăr” – 604,00 lei, Partidul Politic „Șor” – 

329790,00 lei, Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” – 17945,42 lei), iar 32 de partide 

politice au indicat valoarea ”0” la această rubrică.  

Nu au prezentat Registrul donațiilor sub formă de proprietăți, bunuri, servicii gratuite sau în 

condiții mai avantajoase decît valoarea comercială, achitarea unor bunuri sau servicii utilizate de 

partid următoarele două partide:  

1. Partidul Politic ”PARTIDUL LIBERAL REFORMATOR”; 

2. Partidul Socialist din Moldova. 

În conformitate cu art. 24 alin. (3) și art. 25 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 294/2007, partidele 

politice au dreptul să desfășoare activități ce aduc venituri pentru nevoile partidului, dacă aceste 

activităţi nu sînt interzise prin lege şi sînt prevăzute în mod expres în statutul partidului politic. 

Analizînd informația prezentată, Comisia constată că 4 partide politice au încasat venituri din 

activitățile desfășurate în primul semestru al anului 2017 (Partidul Social Democrat a încasat suma 

de 184,38 lei, Partidul Democrat din Moldova - 4269,00 lei, Partidul Politic „Partidul Acțiune și 

Solidaritate” - 4960,00 lei, Partidul Comuniștilor din Republica Moldova - 26000000,00 și 350826,55 

lei). 

 

Subvențiile de la bugetul de stat: 

În conformitate cu art. 27 alin. (1) și (2) al Legii privind partidele politice și pct. 38 din 

Regulament, formațiunile politice au dreptul să primească anual finanţare de la bugetul de stat prin 

intermediul Comisiei Electorale Centrale. Potrivit art. 2 alin.(10) din Legea bugetului de stat pentru 

anul 2017 nr. 279 din 16 decembrie 2016 și hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 698 din 31 

ianuarie 2017, Comisiei Electorale Centrale i-a fost alocată pentru finanţarea partidelor politice suma 

de 40 000 000,00 lei. Din suma totală pentru prima jumătate a anului 2017 destinată subvențiilor, 

Comisia a virat către 20 de partide politice subvenții în sumă totală de 19 932 922,92 lei.  

Conform pct. 66 din Regulament, partidele politice sunt obligate să prezinte la Comisie 

informația lunară  privind cheltuielile partidului din subvențiile de la bugetul de stat. Analizînd 

rapoartele financiare depuse și constatînd că 3 partide politice nu au prezentat informația privind 

cheltuielile din subvențiile acordate din bugetul de stat, Comisia la data de 24 august 2017,  în temeiul 

pct. 68 din Regulament, a transmis scrisori către partidele care nu s-au conformat prevederilor legale 

cu solicitarea prezentării pînă la data de 29 august 2017 a informației lunare privind cheltuielile 

partidului din subvențiile de la bugetul de stat. La data de 25 august 2017, un singur partid a prezentat 

informația solicitată. 

În acest context, Comisia atrage atenția asupra necesității respectării prevederilor legale și 

depunerii în termen a informației obligatorii spre prezentare. 

Comisia prezintă anexat doar informațiile despre partidele politice care în primul semestru al 

anului 2017 au beneficiat de subvenții din bugetul de stat, precum și informația despre partidele care 

au avut acest drept, însă nu l-au realizat. 

 

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (2) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 

1997, art. 29, 30 alin. (1) din Legea nr. 294 din 21 decembrie 2007 privind partidele politice, al 

prevederilor Codului contravențional și în conformitate cu Regulamentul privind finanțarea activității 

partidelor politice, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 4401 din 23 decembrie 

2015, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 

 

1. Se ia act de rapoartele privind gestiunea financiară a partidelor politice pentru primul 

semestru al anului 2017, conform informației din tabelul generalizator anexat la prezenta.  

2. Se constată nerespectarea termenului de prezentare a rapoartelor financiare, stabilit la art. 

29 alin. (1) din Legea privind partidele politice și pct. 65 din Regulamentul privind finanțarea 

activității partidelor politice, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 4401 din 23 



decembrie 2015, de către: Partidul Conservator, Partidul Politic ,,Frontul Salvării Moldovei”, Partidul 

Politic Partidul Popular din Republica Moldova, Partidul Politic Partidul Agrar din Moldova, Partidul 

Politic ”PATRIA”, Partidul Politic „Partidul Popular Democrat din Moldova”, Partidul Socialist din 

Moldova, Partidul Politic pentru Unirea Moldovei. 

3. Se constată neprezentarea rapoartelor conform cerințelor de la art. 29 alin. (1) din Legea 

privind partidele politice și pct. 65 din Regulamentul privind finanțarea activității partidelor politice, 

aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 4401 din 23 decembrie 2015, de către: Partidul 

Politic Noua Opțiune Istorică, Partidul Republican din Moldova, Mişcarea Social-Politică a Romilor 

din Republica Moldova, Partidul Politic Partidul ”RENAȘTERE”, Partidul „Patrioții Moldovei”, 

Partidul Politic ”Partidul Societății Progresiste”, Partidul Popular Socialist din Moldova. 

4. Se atenționează în mod repetat partidele politice indicate la pct. 2 din prezenta hotărîre 

asupra necesității respectării termenelor legale de raportare privind gestiunea financiară a partidelor 

politice.   

5. Se inițiază procedura contravențională în condițiile stabilite de art. 481 alin. (3) din Codul 

contravențional nr. 218 din 24 octombrie 2008 în privința persoanelor cu funcție de răspundere ale 

partidelor politice menționate la pct. 3 din prezenta hotărîre. 

6. Se solicită Serviciului Fiscal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanțelor să verifice proveniența 

sursei de venit a donațiilor ce depășesc suma de 75 mii lei primite de Partidul Democrat din Moldova. 

7. Prezenta hotărîre se transmite, spre informare, Ministerului Justiției și Curții de Conturi. 

8. Hotărîrea adoptată se remite, spre informare și executare, partidelor politice.   

9. 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.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexă  

la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale  

nr. 1118 din 19 septembrie 2017 

 

 

Tabel generalizator în baza rapoartelor privind gestiunea financiară pentru primul semestru al anului 2017 prezentate de partidele politice 

 
 

(lei) 

Nr.  

d/o 
Partidul politic 

Sold de 

mijloace 

bănești la 

data 01 

ianuarie 2017 

Cotizații, 

donații și 

alte venituri 

Cheltuieli, 

lei 

Subvenții 

de la 

bugetul de 

stat 

Cheltuieli 

din 

subvenții 

Sold de mijloace 

bănești la data de 30 

iunie 2017 

1 Partidul Popular Creștin Democrat 0.00 0.00 0.00 80463.42 78363.50 2099.92 

2 Partidul Social Democrat 383828.46 1564.38 1535.00 192636.60 425480.22 151014.22 

3 
Partidul Politic „Partidul Socialiștilor 

din Republica Moldova” 
2795459.67 578840.00 584543.31 3758171.64 5385905.47 1162022.53 

4 Partidul Regiunilor din Moldova 0.00 7176.00 4834.21 187649.04 68051.51 121939.32 

5 
 Partidul Politic „PENTRU 

NEAM ŞI ŢARĂ” 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6 Partidul Democrat din Moldova 7504764.00 31398959.00 31393653.00 3757887.00 755.00 11267202.00 

7 
Partidul Politic Uniunea Centristă din 

Moldova 
26628.13 0.00 0.00 13364.16 33495.73 6496.56 

8 
Partidul Politic Partidul Verde 

Ecologist 
38641.00 0.00 0.00 19393.00 0.00 58034.00 

9 
Partidul Politic „Partidul Popular 

European din Moldova” 
0.00 62750.00 59021.00 0.00 0.00 3729.00 

10 Partidul Liberal Democrat din Moldova 6320897.40 291350.60 282683.93 4281866.76 2023204.40 8588226.43 

11 Partidul Liberal 3877122.82 0.00 4231.28 2263547.82 709162.27 5427277.09 

12 
Partidul Politic „PARTIDUL 

LIBERAL REFORMATOR” 
473193.00 7500.00 2647.00 514171.00 705977.00 286240.00 



13 
Partidul Politic „PARTIDUL RUSO-

SLAVEAN DIN MOLDOVA” 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

14 Partidul Național Liberal 132561.94 1300.00 155.23 101359.14 152184.94 82880.91 

15 
Mișcarea Profesioniștilor „Speranța-

Надежда” 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

16 Partidul Politic Partidul Nostru 2242085.69 1336875.00 1589457.99 986282.70 1636627.68 1339157.72 

17 
Partidul Politic „Platforma Demnitate 

și Adevăr” 
5931.58 221849.00 227436.80 77707.02 76338.58 1712.22 

18 
Partidul Mișcarea „Acțiunea 

Europeană” 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

19 Partidul Politic „Democraţia Acasă” 83166.00 0.00 0.00 41789.28 51992.28 72963.00 

20 Partidul Politic „Șor”  89138.11 652825.00 624126.17 42072.18 96268.53 63640.59 

21 
Partidul Politic „Partidul Acțiune și 

Solidaritate” 
156384.94 219639.42 360384.67 0.00 0.00 15639.69 

22 
Partidul „Moldova Unită – Единая 

Молдова” 
5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 

23 
Partidul Politic  „Partidul Unității 

Naționale” 
7399.02 133000.00 140281.74 0.00 0.00 117.28 

24 
Partidul Comuniștilor din Republica 

Moldova 
4268018.45 26447306.55 87959.39 2888548.98 1584870.37 31931044.22 

25 Mișcarea social-politică „Forța Nouă” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

26 
Partidul Politic „Casa Noastră – 

Moldova” 
26148.98 4000.00 3992.24 13269.18 39272.00 153.92 

27 Partidul Acţiunea Democratică 20.00 0.00 0.00 365005.02 0.00 365025.02 

28 
Partidul Politic Mişcarea Populară 

Antimafie 
41.00 0.00 29.00 211875.30 155452.64 56434.66 

29 
Partidul Politic „Partidul Legii și 

Dreptății” 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

30 Partidul European 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

31 Partidul Conservator 765.00 0.00 0.00 0.00 0.00 765.00 



32 
Partidul Politic „Frontul Salvării 

Moldovei” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

33 
Partidul Politic Partidul Popular din 

Republica Moldova 247636.40 0.00 0.00 140133.18 110908.41 276861.17 

34 
Partidul Politic Partidul Agrar din 

Moldova 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

35 Partidul Politic „PATRIA” 5117.00 0.00 210.00 0.00 0.00 4907.00 

36 
Partidul Politic „Partidul Popular 

Democrat din Moldova” 5641.80 0.00 0.00 0.00 0.00 5641.80 

37 Partidul Socialist din Moldova 85.00 15760.00 14040.00 0.00 0.00 1805.00 

38 
Partidul Politic pentru Unirea 

Moldovei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Anexa nr. 1  

la Tabelul generalizator în baza rapoartelor privind gestiunea financiară  

pentru primul semestru al anului 2017 

prezentate de partidele politice 
 

 Informația cu privire la numărul membrilor de partid, numărul membrilor care au cotizat în 

primul semestru al anului 2017 și suma totală a cotizațiilor în primul semestru al anului 2017 

 

Nr.  

d/o 
Partidul politic 

Nr. 

membrilo

r de 

partid* 

Nr. 

membrilor 

care au 

cotizat* 

Suma totală a 

cotizațiilor în 

primul 

semestru al 

anului 2017 

(lei)* 

1 Partidul Popular Creștin Democrat 5123 0 0.00 

2 Partidul Social Democrat 5200 69 1380.00 

3 
Partidul Politic „Partidul Socialiștilor din 

Republica Moldova” 
12000 1753 578840.00 

4 Partidul Regiunilor din Moldova 1196 598 7176.00 

5 
Partidul Politic „PENTRU NEAM ŞI 

ŢARĂ” 
4153 0 0.00 

6 Partidul Democrat din Moldova 50805 4646 1957529.00 

7 
Partidul Politic Uniunea Centristă din 

Moldova 
4370 0 0.00 

8 Partidul Politic Partidul Verde Ecologist 4500 0 0.00 

9 
Partidul Politic „Partidul Popular European 

din Moldova” 
7825 0 0.00 

10 Partidul Liberal Democrat din Moldova 6485 267 30455.00 

11 Partidul Liberal 20778 0 0.00 

12 
Partidul Politic „PARTIDUL LIBERAL 

REFORMATOR” 
15274 56 2500.00 

13 
Partidul Politic „PARTIDUL RUSO-

SLAVEAN DIN MOLDOVA” 
5050 0 0.00 

14 Partidul Național Liberal 8218 4 1300.00 

15 
Mișcarea Profesioniștilor „Speranța-

Надежда” 
1 0 0.00 

16 Partidul Politic Partidul Nostru 7483 6644 1336875.00 

17 
Partidul Politic „Platforma Demnitate și 

Adevăr” 
14000 69 14320.00 

18 Partidul Mișcarea „Acțiunea Europeană” 4200 0 0.00 

19 Partidul Politic „Democraţia Acasă” 4800 0 0.00 

20 Partidul Politic „Șor”  4235 1524 1524.00 

21 
Partidul Politic „Partidul Acțiune și 

Solidaritate” 
7456 245 29210.00 

22 
Partidul “Moldova Unită – Единая 

Молдова” - 
0 0.00 
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23 
Partidul Politic  „Partidul Unității 

Naționale” 
6345 3767 72500.00 

24 
Partidul Comuniștilor din Republica 

Moldova 
13124 13124 92790.00 

25 Mișcarea social-politică „Forța Nouă” 5480 0 0.00 

26 Partidul politic „Casa Noastră – Moldova” 175 0 0.00 

27 Partidul Acţiunea Democratică 6536 0 0.00 

28 
Partidul Politic Mişcarea Populară 

Antimafie 
4700 0 0.00 

29 Partidul Politic „Partidul Legii și Dreptății” 4620 0 0.00 

30 Partidul European 4500 0 0.00 

31 Partidul Conservator 5500 0 0.00 

32 
Partidul Politic „Frontul Salvării 

Moldovei” 
6261 0 0.00 

33 
Partidul Politic Partidul Popular din 

Republica Moldova 5625 
0 0.00 

34 Partidul Politic Partidul Agrar din Moldova 4000 0 0.00 

35 Partidul Politic „PATRIA” 4443 0 0.00 

36 
Partidul Politic „Partidul Popular Democrat 

din Moldova” 24315 
0 0.00 

37 Partidul Socialist din Moldova 5693 nu 15760.00 

38 Partidul Politic pentru Unirea Moldovei 4003 0 0.00 

     
Notă: * 

- 

Datele din prezentul tabel sînt colectate din Rapoartele privind gestiunea financiară a 

partidelor politice prezentate pentru primul semestru al anului 2017 
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Anexa nr. 2  

la Tabelul generalizator în baza rapoartelor privind gestiunea financiară  

pentru primul semestru al anului 2017 
 

Partidele politice beneficiare de subvenții de la bugetul de stat pentru alegerile 

parlamentare din 30.11.2014 și alegerile locale generale din 14.06.2015,  

în primul semestrul al anului 2017 

       (lei) 

Nr. 

d/o 
Partidul politic 

Alegerile 

parlamentare 

din                                        

30.11.2014 

Alegerile 

locale 

generale din                                                

14.06.2015 

Total 

finanțat 

1 Partidul Liberal 1029330.18 1234217.64 2263547.82 

2 
Partidul Liberal Democrat din 

Moldova 
2146359.72 2135507.04 4281866.76 

3 Partidul Democrat din Moldova 1681969.38 2071648.50 3753617.88 

4 

Partidul Politic „Partidul 

Socialiștilor din Republica 

Moldova” 

2184403.86 1573767.78 3758171.64 

5 
Partidul Comuniștilor din 

Republica Moldova 
1861011.96 1027537.02 2888548.98 

6 Partidul Politic Partidul Nostru   986282.70 986282.70 

7 
Partidul Politic „PARTIDUL 

LIBERAL REFORMATOR” 
166245.78 347924.82 514170.60 

8 Partidul Național Liberal 45684.96 55674.18 101359.14 

9 
Partidul Politic Partidul Popular 

din Republica Moldova 
80671.44 59461.74 140133.18 

10 
Partidul Politic Partidul Verde 

Ecologist 
9059.70 10333.32 19393.02 

11 
Partidul Politic „Casa Noastră – 

Moldova” 
  13269.18 13269.18 

12 
Partidul Politic „Democraţia 

Acasă” 
16314.12 25475.16 41789.28 

13 Partidul Politic „Șor”   42072.18 42072.18 

14 Partidul Social Democrat 183489.18 9147.42 192636.60 

15 
Partidul Politic Uniunea Centristă 

din Moldova 
4216.74 9147.42 13364.16 

16 Partidul Acţiunea Democratică 17080.20 347924.82 365005.02 

17 Partidul Politic Mişcarea 

Populară Antimafie 
185497.68 26377.62 211875.30 

18 Partidul Politic „Platforma 

Demnitate și Adevăr” 
77707.02   77707.02 

19 Partidul Regiunilor din Moldova 183489.18 4159.86 187649.04 

20 
Partidul Popular Creștin 

Democrat 
78486.42 1977.00 80463.42 

  
TOTAL FINANȚAT PARTIDE 

POLITICE 
9951017.52 9981905.40 19932922.92 
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  Anexa nr. 3  

la Tabelul generalizator în baza rapoartelor privind gestiunea financiară  

pentru primul semestru al anului 2017 
  

        

Partidele politice care nu au beneficiat de subvenții de la bugetul de stat pentru                               

alegerile parlamentare din 30.11.2014 și alegerile locale generale din 14.06.2015,  

în primul semestru al anului 2017                                 

      (lei) 

Nr. 

d/o 
Partidul politic 

Alegerile 

parlamentare 

din                                        

30.11.2014 

Alegerile locale 

generale din                                                

14.06.2015 

Suma 

semestrială 

Suma 

semestrială 

1 Partid Politic Partidul „RENAŞTERE” 27698.75 7938.95 

2 
Partidul Politic „PENTRU NEAM ŞI 

ŢARĂ” 
11304.66   

3 Partidul „Patrioții Moldovei” 9979.01 1971.34 

4 Partidul Socialist din Moldova    4165.48 

5 
Partidul Politic „Partidul Legii și 

Dreptății” 
  3649.38 

6 Partidul Popular Socialist din Moldova   369.45 

  TOTAL 48982.42 18094.60 

 

Președintele ședinței a solicitat membrilor Сomisiei să pună întrebări și să înainteze propuneri la 

proiectul de hotărîre. 

 

ÎNTREBĂRI: 

Vladimir Șarban – a precizat că subiectul privind rapoartele financiare este examinat a 3-a oară de 

actuala componență a Comisiei și a solicitat raportorului să specifice ce s-a realizat din cele 2 hotărîri 

anterioare (privind Raportul pentru semestrul II al anului 2016 și Raportul anual privind gestiunea 

financiară a partidelor politice pentru anul 2016) la acest subiect. 

Veaceslav Agrigoroae – a specificat că o parte din realizările anului 2016 au fost dezbătute la 

raportarea anuală, astfel încît din cele 15 partide în privința cărora, după prima jumătate a anului 

2016, a fost inițiată procedura contravențională, 8 au fost sancționate, iar asupra la 7 formațiuni 

procedura contravențională a fost încetată din varii motive. În ceea ce privește raportarea anuală, 

raportorul a amintit că, urmare a hotărîrii adoptate, au fost întocmite 12 procese-verbale în privința 

a 12 formațiuni politice, i-a fost solicitat Serviciului fiscal de stat să verifice donațiile ce depășesc 

suma de 75 mii de lei primite de Partidul Liberal, Partidul Democrat din Moldova, Partidul Politic 

„Partidul Nostru”, Partidul Politic „Platforma Demnitate și Adevăr” și Partidul Comuniștilor din 

Republica Moldova, fiscul, la rîndul său expediind un răspuns în care se angaja să examineze sumele 

donațiilor sub toate aspectele. De asemenea, dl Agrigoroae a precizat, că în conformitate cu hotărîrea 

nr. 945 din 06.06.2017, Cu privire la rapoartele privind gestiunea financiară a partidelor politice 

pentru anul 2016, CEC a solicitat Ministerului Afacerilor Interne (Inspectoratul General al Poliției) 

să examineze dacă activitatea Partidului Politic „Șor” este sau nu finanțată indirect sau susținută 

material sub orice formă directă și/sau indirectă de organizații necomerciale, de binefacere, persoane 

anonime sau în numele unor terți și dacă utilizează fonduri nedeclarate. În răspunsul MAI se 

specifică faptul că  Partidului Politic „Șor” nu susține material magazinele sociale la care face 

referință sesizarea Comisiei. În conformitate cu pct. 8 al hotărîrii nr. 945, raportorul a precizat că CEC 

a informat Ministerul Justiției și Curtea de Conturi. MJ răspunzînd că a solicitat partidelor (dovadă 
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fiind copiile scrisorilor anexate) prezentarea modului și mărimii cotizațiilor de membru de partid în 

conformitate cu prevederile legale. Dl Veaceslav Agrigoroae a mai precizat că hotărîrea nr. 945 a 

fost expediată tuturor partidelor politice înregistrate la MJ întru executare.   

Vladimir Șarban – a solicitat să se precizeze dacă Inspectoratul fiscal de stat continuă să examineze 

sesizările referitoare la donațiile ce depășesc 75 mii de lei. 

Veaceslav Agrigoroae – a precizat că Fiscul, printr-o notă informativă, a confirmat că va examina 

sesizarea Comisiei reieșind din riscurile identificate. 

Andrei Volentir – referindu-se la pct. 4 din proiectul de hotărîre, „Se atenționează în mod repetat 

partidele politice indicate la pct. 2 din prezenta hotărîre asupra necesității respectării termenelor 

legale de raportare privind gestiunea financiară a partidelor politice”, a întrebat care este de facto 

rezultatul acestei atenționări repetate, din moment ce respectivele partide nu se conformează 

hotărîrilor CEC asupra celor 2 rapoarte anterioare.   

Veaceslav Agrigoroae – a precizat că sunt 11 partide care nu s-au conformat prevederilor legale, 

momentan nevăzînd o alternativă legală atenționării repetate de conformare, dar că pe viitor, a 

precizat raportorul, este necesară stabilirea unei forme de sancționare.  

Andrei Volentir – a întrebat dacă cele 4 partide menționate în partea descriptivă a proiectului de 

hotărîre că nu au prezentat rapoarte complete pot fi sancționate în conformitate cu art. 481 din Codul 

Contravențional, privind neprezentarea exhaustivă a informației. 

Veaceslav Agrigoroae – a precizat că rapoartele financiare prezentate de către partidele politice au 

fost examinate în conformitate cu anexa nr. 8 din Regulamentul CEC privind finanțarea activității 

partidelor politice, excluzîndu-se examinarea registrelor privind finanțarea partidelor, deși 

neprezentarea registrelor nu este una totală în cazul celor 4 partide. Totodată, dl Agrigoroae a 

solicitat membrilor propuneri și modalități de sancționare pe viitor. 

Vladimir Șarban – a menționat că în anexă sunt indicate 2 partide cu 1 și 0 membri și a întrebat 

care ar fi măsurile ce ar putea fi luate în privința partidelor care declară un număr de membri mai 

mic decît numărul necesar pentru înregistrare recomandat de către Comisia de la Veneția. 

Veaceslav Agrigoroae – a confirmat că Comisia s-a adresat Ministerului Justiției pentru verificări 

și precizări, presupunînd că au fost făcute anumite verificări și datele sunt reale. Dar dacă membrii 

cosideră că este cazul ca și în această hotărîre să se regăsească adresarea către MJ, raportorul a 

precizat că  ar fi de acord. 

Alina Russu – a întrebat dacă nu este cazul de a se identifica, împreună cu alți subiecți interesați, și 

alte modalități de sancționare a partidelor care nu prezintă în mod repetat rapoartele privind 

gestiunea financiară în termenul stabilit de lege, ținîndu-se cont de faptul că normelor legale, în 

cazul raportului anual, nu s-au conformat 15 partide, împotriva cărora au fost inițiate proceduri 

contravenționale, iar pentru primul semestru al anului curent, doar 7 partide, dintre care, 5 în mod 

repetat nu s-au conformat normelor legale. 

Veaceslav Agrigoroae – a precizat că sunt partide care în general nu au prezentat cele 3 rapoarte și 

a declarat că se raliază la cele afirmate anterior, considerînd că e necesar să se identifice motivele 

care duc la neconformare legală din partea respectivelor partide. 

Alina Russu – a întrebat dacă în perioada de raportare, în contextul elaborării proiectului de 

hotărîre, au fost depuse anumite sesizări din partea partidelor sau altor subiecți interesați asupra 

modului și procesului de finanțare. 

Veaceslav Agrigoroae – a confirmat că nu au existat astfel de sesizări sau contestații. 

 

La epuizarea întrebărilor, președintele ședinței a solicitat membrilor Comisiei să adreseze întrebări 

reprezentanților partidelor. În lipsa întrebărilor, s-a trecut la etapa propunerilor. 

 

PROPUNERI: 
Andrei Volentir – a propus că în partea descriptivă, alin. 3,  unde se vorbește despre extinderea 

termenului  de  depunere a rapoartelor pînă la data de 17 iulie, cuvîntul „Comisie” să fie omis, iar 

în ceea ce ține de conținut dl Volentir a propus ca pct. 5 să fie completat cu sintagma „punctul 2” 

după cuvintele „partidele politice menționate”. De asemenea, dl Volentir a propus completarea 

proiectului de hotărîre cu un punct nou cu următorul conținiut. „Se obligă Partidul Comuniștilor din 

Republica Moldova, Partidul Socialist din Moldova, Partidul Politic „PARTIDUL LIBERAL 
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REFORMATOR” și Partidul Politic „Frontul Salvării Moldovei” să prezinte în termen de 15 zile 

documentele lipsă menționate în partea descriptivă a prezentei hotărîri”. 

Veaceslav Agrigoroae – a solicitat ca propunerea de omitere a cuvîntului „Comisie” să fie pusă la 

vot. 

Președintele a supus votului propunerea de omitere, iar alineatul să aibă următorul conținut. „În 

legătură cu faptul că în acest an data de 15 iulie a căzut într-o zi de sîmbătă, termenul de prezentare 

a rapoartelor a fost extins pînă la 17 iulie...”.  

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___1___. 

Propunerea a fost acceptată. 

 

Președintele a supus votului modificarea pct.5 din partea dispozitivă: „Se inițiază procedura 

contravențională în condițiile stabilite de art. 481 alin. (3) din Codul contravențional în privința 

persoanelor cu funcție de răspundere ale partidelor politice menționate la pct. 2 și 3 din prezenta 

hotărîre”. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___1___. 

Propunerea a fost acceptată. 

 

A treia propunere a dlui Volentir, de sancționare, „Se obligă Partidul Comuniștilor din Republica 

Moldova, Partidul Socialist din Moldova, Partidul Politic „PARTIDUL LIBERAL 

REFORMATOR” și Partidul Politic „Frontul Salvării Moldovei” să prezinte în termen de 15 zile 

documentele lipsă menționate în partea descriptivă a prezentei hotărîri”, a fost acceptată de către 

raportor. 

 

Vladimir Șarban – a propus ca sintagma de la pct. 4, „Se atenționează în mod repetat partidele 

politice indicate la pct. 2 din prezenta hotărîre asupra necesității”, să fie comasată cu punctul 2, iar 

pct. 6, după cuvintele „Se solicită Serviciului Fiscal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanțelor să 

verifice proveniența sursei de venit a donațiilor ce depășesc suma de 75 mii lei primite de Partidul 

Democrat din Moldova” să continue cu o solicitare repetată, cu indicarea unei date concrete, de 

prezentare a informației la demersul făcut de Comisie în cadrul uneia dintre ședințele anterioare. De 

asemenea, dl Șarban a propus ca membrii să solicite o informație exaustivă de la Ministerul Justiției 

în privința partidelor care declară 0 și 1 membru de partid.  

Raprtorul Veaceslav Agrigoroae a aceptat prima propunere, precizînd că Comisia, printr-o hotărîre 

a sa, nu poate obliga Serviciul Fiscal de Stat să prezinte înformații despre verificările donațiilor ce 

depășesc suma de 75 de mii de lei. În același timp, dl Agrigoroae a sugerat că solicitarea se poate 

face printr-un demers, fără a include această solicitare în textul proiectului de hotărîre. 

Alina Russu – a precizat că din răspunsul expediat Comisiei (și enunțat public în ședința anterioară 

de examinare a rapoartelor) de către Serviciul Fiscal de Stat nu reiese că acesta nu a demarat 

procedura de verificare, Comisia nefiind în măsură să solicite o nouă verificare. 

Andrei Volentir – a afirmat că, nefiind sigură dacă Serviciul Fiscal de Stat a verificat proviniența 

sumelor din donații ce depășesc 75 de mii de lei, Comisia nu poate solicita o nouă verificare. 

Vladimir Șarban – a acceptat ca la propunerea sa de solicitare repetată adresată Serviciului Fiscal 

de Stat să se revină într-o ședință viitoare, după ce Comisia va avea toate răspunsurile de la restul 

autorităților implicate în procesul de supraveghere și verificare a resurselor financiare ale partidelor. 

Alina Russu – a propus, drept soluție de compromis, solicitarea în mod repetat, printr-un demers, a 

informațiilor despre procedura de verificare efectuată de către Serviciul Fiscal de Stat. 

Raportorul Veaceslav Agrigoroae a acceptat propunerea dlui Șarban de expediere a unui demers 

Ministerului Justiției în care să se solicite informații despre partidele cu un număr de 0 și 1 membri. 

Sergiu Gurduza – a afirmat că membrii Comisiei trebuie să aibă o atitudine fermă față de partidele 

înregistrate care activează cu 0 membri și să vină către parlament și guvern cu propuneri de 
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modificare a legislației, atenționănd că răspunsul Ministerului Justiției precum că acesta doar 

înregistrează partidele, neducînd evidența numărului de membri nu poate fi unul acceptabil. 

Alina Russu – a solicitat membrilor grupului de lucru din Direcția juridică să includă în lista 

propunerilor, ce urmează a fi înaintată parlamentului în vederea modificării și ajustării legislației 

electorale, și pe cea legată de faptul că se solicită Ministerului Justiției să oblige partidele politice 

să-și păstreze, pe parcursul activității, cel puțin numărul minim de 4000 de membri de la momentul 

înregistrării. Totodată, dna Alina Russu a atras atenția asupra faptului că, potrivit legii cu privire la 

partidele politice, CEC are obligația de a publica informații din rapoartele financiare anuale ale 

partidelor în ceea ce vizează „veniturile acumulate și cheltuielile efectuate, înclusiv identitatea 

donatorilor și informațiile concludente din rapoartele de audit intern” care sunt plasate pe pagina 

oficială a Comisiei și pe paginile oficiale ale partidelor, în cazul în care dețin respectivele pagini. 

De asemenea, dna Russu a menționat că anexele rapoartelor conțin date cu caracter personal, fapt 

ce a adus în discuție care date anume pot fi făcute public și care poartă caracter personal. De aceea 

dna Russu a anunțat că CEC publică pe pagina sa oficială absolut toate informațiile oficiale solicitate 

prin lege, pentru care nu este necesar un acord din partea subiecților vizați în ceea ce privește datele 

cu caracter personal, inclusiv cele care vizează raportările gestionării financiare semestriale și 

anuale, în vederea transparenței activității Comisiei. Totodată, dna Alina Russu a menționat că 

partidele care acceptă susținere financiară din partea donatorilor ar trebui să se asigure și de acordul 

acestora de permite prelucrarea ulterioară a anumitor date cu caracter personal. În acest sens, 

Comisia a expediat demersuri tuturor partidelor pentru a se documenta asupra modului în care sunt 

respectate prevederile legale, iar răspunsuri nu au venit de la toate partidele. De aceea, Comisia face 

apel la responsabilitate din partea tuturor partidelor în ceea ce privește transparența în procesul de 

raportare a modului de gestionare a mijloacelor financiare. 

 

La epuizarea propunerilor, președintele a supus votului proiectul de hotărîre cu propunerile 

acceptate. 

 

„În conformitate cu prevederile art. 22 alin. (2) din Codul electoral și art. 30 alin. (1) din 

Legea nr. 294-XVI din 21 decembrie 2007 privind partidele politice, Comisia Electorală Centrală, 

în calitatea sa de organ independent de supraveghere și control privind finanțarea partidelor politice, 

colectează și sistematizează rapoartele privind gestiunea financiară a partidelor, iar în urma 

verificării și analizei acestora adoptă o hotărîre. 

Potrivit art. 29 alin. (1) al Legii privind partidele politice și pct. 65 din Regulamentul privind 

finanțarea activității partidelor politice (în continuare – Regulament), aprobat prin hotărîrea 

Comisiei Electorale Centrale nr. 4401 din 23 decembrie 2015, semestrial, pînă la data de 15 a ultimei 

luni a perioadei de raportare, partidele politice au obligația să prezinte Comisiei rapoartele privind 

gestiunea financiară.  

În legătură cu faptul că în acest an data de 15 iulie a căzut într-o zi de sîmbătă, termenul de 

prezentare a rapoartelor a fost extins pînă la 17 iulie, informația respectivă fiind plasată printr-un 

comunicat de presă pe pagina oficială a Comisiei. 

La data adoptării prezentei hotărîri au depus rapoartele 38 de partide politice din cele 45 

înregistrate la Ministerul Justiției. Comisia menționează în context că, potrivit informației prezentate 

de Ministerul Justiției, în primul semestru al anului 2017 Partidul Politic ”DREAPTA” și-a schimbat 

denumirea în Partidul Politic ”Partidul Unității Naționale”.  

III. Sub aspectul respectării termenului de prezentare a rapoartelor, Comisia reține: 

La situația din 17 iulie 2017, s-au încadrat în termenul stabilit pentru prezentarea 

rapoartelor semestriale următoarele 30 formațiuni politice: 

31. Partidul Popular Creștin Democrat; 

32. Partidul Social Democrat;  

33. Partidul Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”; 

34. Partidul Regiunilor din Moldova; 

35. Partidul Politic „PENTRU NEAM ŞI ŢARĂ”; 
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36. Partidul Democrat din Moldova; 

37. Partidul Politic Uniunea Centristă din Moldova; 

38. Partidul Politic Partidul Verde Ecologist; 

39. Partidul Politic „Partidul Popular European din Moldova”; 

40. Partidul Liberal Democrat din Moldova; 

41. Partidul Liberal; 

42. Partidul Politic „PARTIDUL LIBERAL REFORMATOR”; 

43. Partidul Politic „PARTIDUL RUSO-SLAVEAN DIN MOLDOVA”; 

44. Partidul Național Liberal; 

45. Mișcarea Profesioniștilor ,,Speranța - Надежда”; 

46. Partidul Politic Partidul Nostru; 

47. Partidul Politic „Platforma Demnitate și Adevăr”; 

48. Partidul Mișcarea „Acțiunea Europeană”; 

49. Partidul Politic „Democraţia Acasă”; 

50. Partidul Politic „Șor”; 

51. Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”; 

52. Partidul „Moldova Unită - Единая Молдова”; 

53. Partidul Politic „Partidul Unității Naționale”; 

54. Partidul Comuniștilor din Republica Moldova; 

55. Mişcarea social-politică „Forţa Nouă”; 

56. Partidul Politic „Casa Noastră – Moldova”; 

57. Partidul Acțiunea Democratică; 

58. Partidul Politic Mişcarea Populară Antimafie; 

59. Partidul Politic „Partidul Legii și Dreptății”; 

60. Partidul European. 

 

După data de 17 iulie 2017, peste termenul stabilit, au prezentat rapoartele pentru primul 

semestru opt formațiuni politice, după cum urmează: 

 

1. Partidul Conservator (18.07.2017) 

2. Partidul Politic ,,Frontul Salvării Moldovei” (18.07.2017) 

3. Partidul Politic Partidul Popular din Republica Moldova (19.07.2017) 

4. Partidul Politic Partidul Agrar din Moldova (20.07.2017) 

5. Partidul Politic „PATRIA” (25.07.2017) 

6. Partidul Politic „Partidul Popular Democrat din Moldova” (27.07.2017) 

7. Partidul Socialist din Moldova (11.08.2017) 

8. Partidul Politic pentru Unirea Moldovei (17.08.2017) 

 

Din aceste 8 formațiuni politice, 7 au încălcat în mod repetat termenul de depunere a 

rapoartelor.  

Pînă la data adoptării prezentei hotărîri, nu și-au onorat obligațiunea de a prezenta 

rapoartele pentru primul semestru următoarele 7 partide politice: 

 

1. Partidul Politic Noua Opțiune Istorică; 

2. Partidul Republican din Moldova; 

3. Mişcarea Social-Politică a Romilor din Republica Moldova; 

4. Partidul Politic Partidul „RENAȘTERE”; 

5. Partidul „Patrioții Moldovei”; 

6. Partidul Politic „Partidul Societății Progresiste”; 

7. Partidul Popular Socialist din Moldova.  
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Potrivit  art. 29 alin. (1) din Legea privind partidele politice și pct. 93 lit. b) din Regulament, 

neprezentarea de către partidele politice la Comisia Electorală Centrală a raportului semestrial 

privind gestiunea financiară în termenul stabilit conform legii constituie încălcare a prevederilor 

privind gestiunea financiară, faptă ce se consideră contravenție și este pasibilă de răspundere 

contravențională în conformitate cu art. 481 alin. (3) din Codul contravențional.   

În legătură cu aceasta și în temeiul art. 4237 alin. (1)-(3) din Codul contravențional și pct. 

95-96 din Regulament, formațiunile politice care nu au prezentat raportul în termenul stabilit de lege 

urmează a fi citate pentru întocmirea procesului-verbal cu privire la contravenție. 

 

IV. Sub aspectul plenitudinii informației reflectate în raportul privind gestiunea 

financiară, Comisia constată:  

Legea privind partidele politice în art. 25 stabilește că partidele politice pot fi finanțate din 

următoarele surse: cotizațiile de membru de partid, donațiile de la persoanele fizice și juridice, 

subvențiile de la bugetul de stat, precum și alte venituri legal obținute. 

În conformitate cu prevederile Regulamentului, raportul privind gestiunea financiară pentru 

primul semestru al anului 2017 va conține obligatoriu și informațiile din:  

- Registrul cotizațiilor de membru de partid pentru perioada ianuarie - iunie 2017; 

- Registrul donațiilor de la persoane juridice; 

- Registrul donațiilor de la persoane fizice; 

- Registrul donațiilor sub formă de proprietăți, bunuri, servicii gratuite sau în condiții mai 

avantajoase decît valoarea comercială, achitarea unor bunuri sau servicii utilizate de partid. 

După formă și modalitatea de depunere, Comisia reţine că rapoartele prezentate corespund 

prevederilor pct. 67 din Regulament, conform cărora raportul privind gestiunea financiară a 

partidului politic se prezintă Comisiei atît în formă electronică, cît și pe suport de hîrtie, în două 

exemplare, în corespundere cu modelul stabilit, semnat de către conducătorul și trezorierul 

partidului politic.  

Din punctul de vedere al conținutului, rapoartele prezentate de 34 formațiuni politice, din 

totalul celor 38, corespund cerințelor și formularelor stabilite de Comisie, iar 4 rapoarte sînt 

incomplete, fiind prezentate de următoarele partide politice: 

5. Partidul Comuniștilor din Republica Moldova; 

6. Partidul Socialist din Moldova; 

7. Partidul Politic „PARTIDUL LIBERAL REFORMATOR”; 

8. Partidul Politic „Frontul Salvării Moldovei”. 

 

În privința modalității de reflectare a cotizațiilor de membru de partid: 

Conform Registrelor cotizațiilor de membru de partid, prezentate de partidele politice 

concomitent cu raportul semestrial, Comisia menționează că, pentru primul semestru al anului 2017, 

surse de finanțare sub formă de cotizații au fost obținute de 14 formațiuni politice, iar 24 de partide 

au indicat valoarea „0” la rubrica ce reflectă cotizațiile de membru de partid.  

 Nu a prezentat Registrul cotizațiilor de membru de partid Partidul Socialist din Moldova, iar 

Partidul Comuniștilor din Republica Moldova a prezentat informația despre cotizațiile încasate de 

la membrii de partid într-o altă formă decît cea prevăzută în Anexa nr. 1 din Regulament. 

Cu referire la acest aspect, Comisia reține prevederea legală conform căreia cotizațiile de 

membru de partid reprezintă o sursă de finanțare a partidului politic și o consideră drept normă 

imperativă.  În vederea respectării prevederilor legale, toate partidele, în opinia Comisiei, trebuie să 

prevadă în statutele lor mărimea și modul de achitare a cotizațiilor de membru.  

Datele sistematizate despre sursele sub formă de cotizații pentru fiecare partid sînt reflectate 

în anexa la prezenta hotărîre.   

 

Cu privire la modalitatea de reflectare a donațiilor: 
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Prevederi despre modalitatea de reflectare a donațiilor sînt cuprinse în art. 26 din Legea 

privind partidele politice, precum și în capitolul 2 secțiunea 3 din Regulament. 

Analizînd rapoartele prezentate și reținînd prevederea legală, potrivit căreia partidele politice 

pot primi donații de la persoane fizice membri de partid, dar și de la alte persoane, Comisia constată 

că 36 partide politice au prezentat informația din Registrele privind donațiile primite de la 

persoane fizice. Dintre acestea, 6 partide au primit donații doar de la membrii săi, două partide au 

primit donații atît de la membrii săi, cît și de la alte persoane, iar 28 formațiuni au indicat valoarea 

„0” la rubrica surselor de venit din donații de la persoane fizice. 

Nu au prezentat informația din Registrul donațiilor de la persoane fizice două partide: 

Partidul Politic „Frontul Salvării Moldovei” și Partidul Socialist din Moldova. 

Conform datelor prezentate, în decursul primului semestru al anului 2017, donații ce 

depășesc suma de 75 mii lei a primit Partidul Democrat din Moldova. În temeiul pct. 27 din 

Regulament, Comisia decide să înainteze Serviciului Fiscal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanțelor 

un demers cu solicitarea de a fi verificată proveniența sursei de venit a donațiilor respective. 

Din informația conținută în Registrele donațiilor de la persoane juridice prezentate de 

partidele politice, se constată că două formațiuni politice au obținut venit din donațiile făcute de 

persoane juridice, iar 33 de partide politice au indicat valoarea „0” la rubrica surselor de venit din 

donații de la persoane juridice. 

Nu au prezentat informația din Registrul donațiilor de la persoane juridice trei partide: 

Partidul Politic „PARTIDUL LIBERAL REFORMATOR”, Partidul Politic „Frontul Salvării 

Moldovei” și Partidul Socialist din Moldova. 

Cu referire la partidele politice care au obținut donații sub formă de proprietăți, bunuri, 

servicii gratuite sau în condiții mai avantajoase decît valoarea comercială menționăm că 4 

formațiuni au indicat primirea unor astfel de donații (Partidul Liberal Democrat din Moldova – 

260895,60 lei, Partidul Politic „Platforma Demnitate și Adevăr” – 604,00 lei, Partidul Politic „Șor” 

– 329790,00 lei, Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” – 17945,42 lei), iar 32 de partide 

politice au indicat valoarea ”0” la această rubrică.  

Nu au prezentat Registrul donațiilor sub formă de proprietăți, bunuri, servicii gratuite sau în 

condiții mai avantajoase decît valoarea comercială, achitarea unor bunuri sau servicii utilizate de 

partid următoarele două partide:  

3. Partidul Politic „PARTIDUL LIBERAL REFORMATOR”; 

4. Partidul Socialist din Moldova. 

În conformitate cu art. 24 alin. (3) și art. 25 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 294/2007, partidele 

politice au dreptul să desfășoare activități ce aduc venituri pentru nevoile partidului, dacă aceste 

activităţi nu sînt interzise prin lege şi sînt prevăzute în mod expres în statutul partidului politic. 

Analizînd informația prezentată, Comisia constată că 4 partide politice au încasat venituri din 

activitățile desfășurate în primul semestru al anului 2017 (Partidul Social Democrat a încasat suma 

de 184,38 lei, Partidul Democrat din Moldova - 4269,00 lei, Partidul Politic „Partidul Acțiune și 

Solidaritate” - 4960,00 lei, Partidul Comuniștilor din Republica Moldova - 26000000,00 și 

350826,55 lei). 

 

Subvențiile de la bugetul de stat: 

În conformitate cu art. 27 alin. (1) și (2) al Legii privind partidele politice și pct. 38 din 

Regulament, formațiunile politice au dreptul să primească anual finanţare de la bugetul de stat prin 

intermediul Comisiei Electorale Centrale. Potrivit art. 2 alin.(10) din Legea bugetului de stat pentru 

anul 2017 nr. 279 din 16 decembrie 2016 și hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 698 din 31 

ianuarie 2017, Comisiei Electorale Centrale i-a fost alocată pentru finanţarea partidelor politice 

suma de 40 000 000,00 lei. Din suma totală pentru prima jumătate a anului 2017 destinată 

subvențiilor, Comisia a virat către 20 de partide politice subvenții în sumă totală de 19 932 922,92 

lei.  

Conform pct. 66 din Regulament, partidele politice sunt obligate să prezinte la Comisie 

informația lunară  privind cheltuielile partidului din subvențiile de la bugetul de stat. Analizînd 
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rapoartele financiare depuse și constatînd că 3 partide politice nu au prezentat informația privind 

cheltuielile din subvențiile acordate din bugetul de stat, Comisia la data de 24 august 2017,  în 

temeiul pct. 68 din Regulament, a transmis scrisori către partidele care nu s-au conformat 

prevederilor legale cu solicitarea prezentării pînă la data de 29 august 2017 a informației lunare 

privind cheltuielile partidului din subvențiile de la bugetul de stat. La data de 25 august 2017, un 

singur partid a prezentat informația solicitată. 

În acest context, Comisia atrage atenția asupra necesității respectării prevederilor legale și 

depunerii în termen a informației obligatorii spre prezentare. 

Comisia prezintă anexat doar informațiile despre partidele politice care în primul semestru 

al anului 2017 au beneficiat de subvenții din bugetul de stat, precum și informația despre partidele 

care au avut acest drept, însă nu l-au realizat. 

 

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (2) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 

1997, art. 29, 30 alin. (1) din Legea nr. 294 din 21 decembrie 2007 privind partidele politice, al 

prevederilor Codului contravențional și în conformitate cu Regulamentul privind finanțarea 

activității partidelor politice, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 4401 din 23 

decembrie 2015, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 

 

1. Se ia act de rapoartele privind gestiunea financiară a partidelor politice pentru primul 

semestru al anului 2017, conform informației din tabelul generalizator anexat la prezenta.  

2. Se constată nerespectarea termenului de prezentare a rapoartelor financiare, stabilit la art. 

29 alin. (1) din Legea privind partidele politice și pct. 65 din Regulamentul privind finanțarea 

activității partidelor politice, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 4401 din 23 

decembrie 2015, de către: Partidul Conservator, Partidul Politic ,,Frontul Salvării Moldovei”, 

Partidul Politic Partidul Popular din Republica Moldova, Partidul Politic Partidul Agrar din 

Moldova, Partidul Politic „PATRIA”, Partidul Politic „Partidul Popular Democrat din Moldova”, 

Partidul Socialist din Moldova, Partidul Politic pentru Unirea Moldovei și în legătură cu aceasta 

Comisia în mod repetat atrage atenția asupra necesității respectării termenelor legale de raportare 

privind gestiunea financiară a partidelor politice. 

3. Se constată neprezentarea rapoartelor conform cerințelor de la art. 29 alin. (1) din Legea 

privind partidele politice și pct. 65 din Regulamentul privind finanțarea activității partidelor politice, 

aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 4401 din 23 decembrie 2015, de către: 

Partidul Politic Noua Opțiune Istorică, Partidul Republican din Moldova, Mişcarea Social-Politică 

a Romilor din Republica Moldova, Partidul Politic Partidul „RENAȘTERE”, Partidul „Patrioții 

Moldovei”, Partidul Politic „Partidul Societății Progresiste”, Partidul Popular Socialist din 

Moldova. 

4. Se inițiază procedura contravențională în condițiile stabilite de art. 481 alin. (3) din Codul 

contravențional în privința persoanelor cu funcție de răspundere ale partidelor politice menționate 

la pct. 2 și 3 din prezenta hotărîre. 

5. Se obligă Partidul Comuniștilor din Republica Moldova, Partidul Socialist din Moldova, 

Partidul Politic „PARTIDUL LIBERAL REFORMATOR” și Partidul Politic „Frontul Salvării 

Moldovei” să prezinte în termen de 15 zile documentele lipsă menționate în partea descriptivă a 

prezentei hotărîri. 

6. Se solicită Serviciului Fiscal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanțelor să verifice 

proveniența sursei de venit a donațiilor ce depășesc suma de 75 mii lei primite de Partidul Democrat 

din Moldova. 

7. Prezenta hotărîre se transmite, spre informare, Ministerului Justiției și Curții de Conturi. 

8. Hotărîrea adoptată se remite, spre informare și executare, partidelor politice.   

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

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.” 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____9____, Contra ____0____, Abținere___0___. 
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S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1118 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei. 

 

2. S-A AUDIAT: 

Raportorul Alina Russu – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la aprobarea 

Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor de organizare şi desfăşurare a alegerilor locale 

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

 

„În scopul punerii în aplicare a hotărîrilor Comisiei Electorale Centrale nr. 908 din 2 mai 

2017 cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi ale primarului satului Fundurii Noi, raionul 

Glodeni, nr. 947 din 6 iunie 2017 cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi ale primarului 

comunei Ștefănești, raionul Florești, nr. 992 din 21 iunie 2017 cu privire la stabilirea datei alegerilor 

locale noi ale primarului comunei Plopi, raionul Cantemir,  nr. 1029 din 18 iulie 2017 cu privire la 

stabilirea datei alegerilor locale noi ale primarului comunei Sărăteni, raionul Leova,  nr. 1052 din 1 

august 2017 cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi ale primarului comunei Ghiliceni, 

raionul Telenești, nr. 1069 din 15 august 2017 cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi ale 

primarului comunei Lăpușna, raionul Hîncești, nr. 1080 din 29 august 2017 cu privire la stabilirea 

datei alegerilor locale noi ale primarului orașului Sîngera, municipiul Chișinău, nr. 1081 din 29 

august 2017 cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi ale primarului comunei Berlinți, 

raionul Briceni, nr. 1082 din 29 august 2017 cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi ale 

primarului satului Căpriana, raionul Strășeni, nr. 1101 din 12 septembrie 2017 cu privire la stabilirea 

datei alegerilor locale noi ale primarului comunei Zîrnești, raionul Cahul şi în temeiul art. 18, 22 şi 

26 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală 

h o t ă r ă ş t e: 

 

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

organizare şi desfăşurare a alegerilor locale noi ale primarilor orașului Sîngera, municipiul Chișinău, 

comunei Berlinți, raionul Briceni, comunei Zîrnești, raionul Cahul, comunei Plopi, raionul 

Cantemir, comunei Ștefănești, raionul Florești, satului Fundurii Noi, raionul Glodeni, comunei 

Lăpușna, raionul Hîncești, comunei Sărăteni, raionul Leova, satului Căpriana, raionul Strășeni, 

comunei Ghiliceni, raionul Telenești,  din data de 19 noiembrie 2017.   

2. Prezentul program se remite pentru informare şi realizare în limita competenței 

autorităților publice ale orașului Sîngera, municipiul Chișinău, comunei Berlinți, raionul Briceni, 

comunei Zîrnești, raionul Cahul, comunei plopi, raionul Cantemir, comunei Ștefănești, raionul 

Florești, satului Fundurii Noi, raionul Glodeni, comunei Lăpușna, raionul Hîncești, comunei 

Sărăteni, raionul Leova, satului Căpriana, raionul Strășeni, comunei Ghiliceni, raionul Telenești, 

partidelor politice reprezentate în Parlament, precum şi organelor electorale după constituirea 

acestora.  

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

Direcţia management alegeri și alte subdiviziuni responsabile din cadrul Aparatului Comisiei 

Electorale Centrale. 

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

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.”  
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Aprobat 

prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale  

nr. 1119 din 19 septembrie 2017 

 

PROGRAMUL CALENDARISTIC  

pentru realizarea acţiunilor de organizare şi desfăşurare a alegerilor locale noi ale primarilor orașului Sîngera, municipiul Chișinău, comunei 

Berlinți, raionul Briceni, comunei Zîrnești, raionul Cahul, comunei Plopi, raionul Cantemir, comunei Ștefănești, raionul Florești, satului 

Fundurii Noi, raionul Glodeni, comunei Lăpușna, raionul Hîncești, comunei Sărăteni, raionul Leova,  

satului Căpriana, raionul Strășeni, comunei Ghiliceni, raionul Telenești, 

din data de 19 noiembrie 2017 

Nr. d/o 
Termenul de realizare a 

acțiunii 

Cadrul legal  

(Codul electoral și actele 

normative ale CEC) 

Descrierea acțiunii 

conform prevederilor 

Codului electoral 

Responsabili 

1.  Pînă la 20 septembrie 

 

art. 21 alin. (1) și (2) 

 

 

Convocarea unor membri ai 

Comisiei care nu activează 

permanent în CEC 

CEC 

Serviciul resurse umane 

DFE 

2.  Pînă la 20 septembrie 

 

pct. 27 

Regulamentul de activitate 

al CEC, aprobat prin 

hotărîrea CEC nr. 137 din 

14 februarie 2006 

Repartizarea atribuțiilor între 

membrii CEC în perioada electorală  

CEC 

DMA 

I. CONSTITUIREA CIRCUMSCRIPŢIILOR ELECTORALE, SECŢIILOR DE VOTARE 

ŞI ORGANELOR ELECTORALE IERARHIC INFERIOARE 

3.  Pînă la 2 octombrie 

 

Cel tîrziu cu 7 zile înainte de 

expirarea termenului de 

constituire a consiliului 

electoral 

art.27 alin. (2), (3) şi (5), 

art.120 alin. (2) 

 

Prezentarea candidaturilor la CEC 

pentru constituirea CECE I. 

Partidele politice reprezentate în 

Parlament 

Consiliile locale: 

Sîngera, municipiul Chișinău 

Berlinți, raionul Briceni 

Zîrnești, raionul Cahul 

Plopi, raionul Cantemir 

Ștefănești, raionul Florești 

Fundurii Noi, raionul Glodeni 

Lăpușna, raionul Hîncești 

Sărăteni, raionul Leova 

Căpriana, raionul Strășeni 
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Ghiliceni, raionul Telenești 

după caz, CEC din RFE 

4.  Pînă la 4 octombrie 

Cu cel puţin 45 de zile 

înainte de ziua alegerilor 

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

art.120 alin. (1) 

 

Constituirea circumscripțiilor 

electorale de nivelul întîi. 
CEC 

DMA 

 

5.  Pînă la 9 octombrie 

 

Cu cel puţin 40 de zile 

înainte de ziua alegerilor 

art. 26 alin. (1) lit. c) și m), 

art. 27 alin. (3) şi (5),  

art. 120 alin. (2),  

Constituirea CECE I. 

 

Determinarea numărului de membri 

ai organelor electorale care pot fi 

degrevați de atribuţiile de la locul de 

muncă permanent şi termenul 

acestor degrevări. 

CEC 

DMA 

DFE 

6.  În decurs de 3 zile de la data 

constituirii CECE I 

 

 

 

art. 27 alin. (7) 

 

 

 

Alegerea prin vot secret a 

președinților, vicepreședinților şi 

secretarilor CECE I.  

 

Comunicarea imediată CEC despre 

rezultatele acestor alegeri.  

CECE I 

DMA 

 

 

În decursul a 4 zile de la 

data  

constituirii CECE I 

 

art. 27 alin. (8) 

 

Aducerea la cunoştinţă publică a 

componenței şi sediului consiliului 

electoral, a modului de contactare 

pentru relații. 

 

Prezentarea CEC a informației în 

vederea plasării acesteia pe site-ul 

CEC. 

CECE I 

DMA 

7.  Pînă la 14 octombrie  

 

Cu cel puţin 35 de zile înainte 

de data alegerilor 

art. 29 alin. (1) – (3) și (6),  

art. 120 alin. (3) 

Constituirea secţiilor de votare în 

baza propunerilor primarului. 
CECE I 

APL 
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Pînă la 16 octombrie 

 

art. 29 alin. (7) Aducerea la cunoştinţă publică a 

informației despre hotarele secțiilor 

de votare. 

 

Prezentarea CEC,  îndată după 

adoptare, a hotărîrilor privind 

constituirea secţiilor de votare (pe 

suport de hîrtie şi în variantă 

electronică), pentru plasarea pe site-

ul CEC. Ulterior, după caz, a 

hotărîrilor de modificare a hotarelor 

secțiilor de votare. 

CECE I 

DMA 

 

8.  Pînă la 17 octombrie  

 

Cel tîrziu cu 7 zile înainte de 

expirarea termenului de 

constituire a BESV  

art. 29 alin. (11), 

art. 120 

Prezentarea candidaturilor la CECE 

I pentru constituirea BESV.  

Partidele politice reprezentate în 

Parlament 

Consiliile locale: 

Sîngera, municipiul Chișinău 

Berlinți, raionul Briceni 

Zîrnești, raionul Cahul 

Plopi, raionul Cantemir 

Ștefănești, raionul Florești 

Fundurii Noi, raionul Glodeni 

Lăpușna, raionul Hîncești 

Sărăteni, raionul Leova 

Căpriana, raionul Strășeni 

Ghiliceni, raionul Telenești 

după caz, 

CEC din RFE 

9.  Pînă la 24 octombrie  

 

Cu cel puţin 25 de zile 

înainte de ziua alegerilor  

art. 29 alin. (6), (10) și (11), 

art. 120 alin. (3) 

Constituirea BESV. 

 

Prezentarea CEC a hotărîrilor 

privind constituirea BESV. Ulterior, 

după caz, a hotărîrilor de modificare 

a componenței BESV. 

CECE I 

DMA 

 

10.  Pînă la data de 26 

octombrie  
În decursul a 2 zile de la data 

constituirii BESV 

 

art. 29 alin. (12) 

 

 

 

 

Alegerea președinților, 

vicepreședinților şi secretarilor 

BESV. Comunicarea imediată a 

rezultatelor acestor alegeri CECE I  

și CEC. 

BESV 

CECE I 

 

CEC 

DMA 
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Aducerea la cunoştinţă publică a 

componenței şi sediilor BESV, a 

modului de contactare pentru relații. 

II. ASIGURAREA MIJLOACELOR NECESARE PENTRU DESFĂȘURAREA ALEGERILOR LOCALE NOI. 

DEGREVAREA/CONVOCAREA FUNCȚIONARILOR ELECTORALI 

11.  Pînă la 17 octombrie, 

inclusiv 

 

După constituirea CECE I 

 

art. 26 alin.(1) lit. m) art. 28 

lit. i), art. 32 alin. (4)  

Degrevarea de atribuţiile de la locul 

de muncă permanent/ convocarea 

membrilor CECE I, la propunerea 

acestora.  

CEC 

DFE 

CECE I 

 

12.  Pînă la 27 octombrie 

  

După constituirea BESV 

 

art. 28 lit. i)  Degrevarea de atribuţiile de la locul 

de muncă permanent/ convocarea 

unor membri ai BESV, la 

propunerea acestora.  

BESV 

CECE I 

13.  În termen  de 45 de zile  

după încheierea alegerilor 

 

Pct. 65 din Regulamentul 

privind activitatea 

consiliului electoral de 

circumscripție, aprobat prin 

hotărîrea CEC nr. 2688 din 

7 octombrie 2014  

Prezentarea CEC a raportului  

financiar asupra gestionării  

mijloacelor financiare alocate 

organelor electorale inferioare.  

CECE I 

 

 

 

 

III. ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA SEMINARELOR. ASIGURAREA LOGISTICII ELECTORALE 

14.  După 9 octombrie 

 

Conform unui grafic aprobat 

art. 26 alin. (1)  

lit. k), art. 261 

Organizarea și desfășurarea 

seminarelor cu participarea 

membrilor CECE I și BESV, după 

caz cu alți subiecți implicați în 

procesul electoral. 

CEC 

CICDE 

Aparatul CEC 

15.  
 

 

După constituirea CECE I şi 

BESV 

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

art. 29 alin. (2), (9), 

art. 31, art. 35 alin. (6), art. 

52 alin. (4), art. 55 alin. (9) 

Acordarea de sprijin CECE I și 

BESV, inclusiv asigurarea logisticii 

electorale pentru organizarea și 

desfășurarea procesului electoral. 

APL 

MAI 

Întreprinderile şi instituţiile de stat 
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IV. DESEMNAREA ȘI ÎNREGISTRAREA CANDIDAȚILOR. AGITAȚIA ELECTORALĂ 

16.  În termen de 2 zile de la 

începerea perioadei de 

desemnare a candidaţilor 

art. 44 alin. (2) Adoptarea hotărîrii CECE I cu 

privire la stabilirea locului și 

timpului primirii documentelor 

pentru înregistrarea candidaţilor la 

funcţia de primar. 

 

Publicarea informației privind locul 

(biroul) şi timpul primirii 

documentelor necesare pentru 

înregistrarea candidaţilor.  

CECE I 

17.  După constituirea CECE I art. 42 Eliberarea listelor de subscripție în 

susținerea candidaților 

independenți.  

CECE I 

 

18.  Începînd cu data stabilită la 

pct. 16 și pînă la 19 

octombrie, ora 17:00 

Cel tîrziu cu 30 de zile înainte 

de ziua alegerilor 

art. 41, art. 42, art. 44 alin. 

(1) şi (2), art. 124 - 127 

Depunerea actelor la CECE I pentru 

înregistrarea candidaţilor la funcţia 

de primar. 

 

 

Partidele, alte organizaţii social-

politice, blocurile electorale, candidații 

independenți 

19.  La ora 17:00 a zilei în care 

doi sau mai mulți candidaţi au 

depus actele spre înregistrare 

la aceeași funcție electivă și, 

respectiv, la ora 18.00, în 

cazul în care actele au fost 

depuse de mai mulți candidați 

în ultima zi – 19 octombrie 

art. 44 alin. (2) Tragerea la sorți în vederea 

determinării ordinii de înscriere a 

candidaţilor în buletinul de vot.  

CECE I 

 

20.  În termen de 5 zile de la data 

primirii listelor de subscripție 

art. 42, art. 43 alin. (1) și 

(2), art. 127 

Verificarea listelor de subscripție și 

informarea asupra rezultatelor 

verificării. 

CECE I 

 

21.  În decursul a 7 zile de la data 

primirii actelor 

art. 44 alin. (3),  

art. 125 

Termenul-limită de înregistrare a 

candidaţilor la funcţia de primar.  

CECE I 

 

În termen de 3 zile de la data 

înregistrării 

art. 44 alin. (5) Eliberarea legitimațiilor candidaţilor 

înregistrați.  
CECE I 

22.  Pînă la 30 octombrie  

 

art. 44 alin. (6) şi (7) Publicarea integrală a listei 

candidaţilor înregistrați şi asigurarea 

disponibilității acestora  pentru 

CECE I 

BESV 
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După înregistrarea 

concurenților electorali 

consultare în cadrul BESV și la 

fiecare secție de votare. 

23.  Pînă la 11 noiembrie 

  

Nu mai tîrziu de 7 zile pînă la 

ziua alegerilor 

art. 46 alin.(6) Concurentul electoral poate solicita, 

printr-o declarație scrisă, retragerea 

candidaturii.  

Concurenții electorali 

CECE I 

24.  Imediat după adoptarea 

hotărîrilor de înregistrare a 

concurenților electorali sau 

de modificare a acestora 

 Transmiterea către CEC a hotărîrilor 

de înregistrare a concurenților 

electorali în vederea introducerii 

datelor despre candidați în SIAS 

„Alegeri”. 

CECE I 

DTIGLE 

DMA 

 

25.  În termen de 3 zile de la 

depunerea documentelor 

art. 15 Confirmarea reprezentanților cu 

drept de vot consultativ din partea: 

- concurenţilor electorali în CECE I și 

BESV; 

- partidelor și altor organizații social-

politice, blocurilor electorale, care 

participă la alegeri, în CEC.  

 

Eliberarea legitimațiilor 

reprezentanților cu drept de vot 

consultativ. 

CECE I 

BESV 

Concurenții electorali 

 

CEC 

Partidele, alte organizații social-

politice, blocurile electorale 

26.  Pînă la înregistrarea 

concurenților electorali 

 

art. 45 alin. (1) Stabilirea numărului de persoane de 

încredere ale concurenţilor 

electorali.  

CECE I 

 

27.  După înregistrarea 

concurenţilor electorali şi 

pînă în ziua precedentă 

alegerilor  

art. 45 alin. (2)-(4) Înregistrarea persoanelor de 

încredere ale concurenţilor electorali 

şi eliberarea legitimațiilor. 

CECE I 

Concurenții electorali 

 

28.  După înregistrarea 

concurenţilor electorali şi 

pînă la 17 noiembrie  

 

În cazul stabilirii celui de-al 

doilea tur de scrutin, pînă la 

data de 1 decembrie 

 

art. 47 Efectuarea agitației electorale. 

Cetăţenii RM 

Concurenții electorali 

Persoanele de încredere ale 

concurenţilor electorali 

V. SUSȚINEREA FINANCIARĂ A CAMPANIILOR ELECTORALE 
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29.  Pînă la 17 octombrie   

 

art. 38 alin. (2)  

lit. d) 

Stabilirea plafonului general al 

mijloacelor financiare ce pot fi 

virate în fondul electoral al 

concurentului electoral. 

CEC 

DFE 

30.  Pînă la 17 octombrie   

 

art. 37 Adoptarea hotărîrii CEC privind 

stabilirea cuantumului creditelor 

pentru concurenții electorali. 
CEC 

DFE 

31.  Odată cu înregistrarea 

concurenţilor electorali  sau 

imediat după înregistrarea 

acestora  

art. 38 alin. (2)  

lit. a) 

Confirmarea persoanelor 

responsabile de finanţe 

(trezorierilor). 

CEC 

DFE 

CECE I 

Concurenții electorali 

32.  Pînă la sau după înregistrarea 

concurenţilor electorali 

art. 38 alin. (2) lit. a) și b) Deschiderea la bancă a conturilor 

speciale „Fond electoral”.  
Concurenții electorali 

 

Băncile 

 

DFE 

După înregistrarea 

concurenţilor electorali 

art. 38 alin. (2) lit. b) 

 

Efectuarea încasărilor și 

cheltuielilor pe contul „Fond 

electoral”. 

33.  În termen de 3 zile de la 

deschiderea contului cu 

mențiunea „Fond electoral”. 

Ulterior, la data de 3 

noiembrie, și 17 noiembrie 

pînă la ora 16:00 

În cazul stabilirii celui de-al 

doilea tur de scrutin, la data 

de 1 decembrie, pînă la ora 

16:00 

art. 382 alin. (5), 

art. 134 

 

Prezentarea către CECE I a 

rapoartelor privind veniturile 

acumulate şi cheltuielile efectuate în 

campania electorală de către 

candidații independenți, conform 

modelului de raport aprobat de CEC. 

Candidații independenți 

 

 

 

34.  În termen de 24 de ore de la 

recepționarea rapoartelor de 

la candidații independenți 

 Transmiterea spre verificare către 

CEC a rapoartelor candidaților 

independenți de către CECE I care i-

a înregistrat. 

CECE I 

DFE 

35.  În termen de 2 zile de la 

recepționarea rapoartelor de 

la candidații independenți 

art. 382 alin. (5) 

 

Transmiterea rapoartelor 

candidaților independenți spre 

publicare pe paginile web ale APL.  

CECE I 

APL 
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36.  În termen de 3 zile de la 

deschiderea contului cu 

mențiunea „Fond electoral”. 

Ulterior, la data de 27 

octombrie, 3 noiembrie, 10 

noiembrie, și 17 noiembrie 

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

doilea tur de scrutin, la data 

de 24 noiembrie și 1 

decembrie, pînă la ora 

16:00 

art. 382 alin. (1), 

art. 134 

 

Prezentarea către CEC, în format 

electronic și pe suport de hîrtie, a 

rapoartelor privind mijloacele 

bănești acumulate şi cheltuielile 

efectuate în campania electorală. 

Partidele, alte organizații social-

politice, blocurile electorale 

37.  În termen de 48 de ore de la 

primirea  rapoartelor 

art. 382 alin. (4) 

 

Plasarea pe pagina web a CEC a 

rapoartelor prezentate de către 

partide și alte organizații social-

politice, blocuri electorale.  

CEC 

DFE 

DTIGLE 

 

38.  În decurs de 24 de ore de la 

data depunerii sumelor 

bănești în contul 

concurentului electoral sau la 

cererea organului electoral 

art. 38 alin. (7) Informarea CEC și CECE I despre 

sumele bănești virate în contul 

concurentului electoral. 

CEC 

DFE 

CECE I 

Băncile 

39.  În termen de 2 luni de la data 

retragerii candidaturii  

art. 37 alin. (31) Restituirea creditelor primite din 

bugetul de stat de către concurenții 

electorali care și-au retras 

candidaturile. 

Concurenții electorali 

MF 

40.  În termen de 2 luni de la data 

încheierii votării  

 

 

art. 37 alin. (4) Restituirea creditelor primite din 

bugetul de stat de către concurenţii 

electorali care au primit mai puţin de 

trei la sută din voturile valabil 

exprimate pe circumscripția 

respectivă, inclusiv candidații 

independenți care nu au fost aleși.  

Concurenţii electorali 

Candidații independenți 

MF 

 

41.  În termen de 4 luni după 

încheierea votării  

 

 

art. 37 alin. (4) Restituirea creditelor primite din 

bugetul de stat de către concurenţii 

electorali care au primit mai mult de 

trei la sută din voturile valabil 

Concurenţii electorali 

Candidații independenți 

MF 
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exprimate pe circumscripția 

respectivă, inclusiv cei aleşi. 

 

VI. LISTELE ELECTORALE 

42.  

Pînă la 24 octombrie 

inclusiv 

 

Cel tîrziu cu 25 de zile 

înainte de ziua alegerilor 

art. 39 

 

Încheierea procedurii de actualizare 

a listelor electorale de bază 

Registratorii din cadrul APL 

CEC 

DTIGLE 

 

43.  Pînă la 27 octombrie 

  

Cel tîrziu cu 22 zile înainte de 

ziua alegerilor 

art. 39 alin. (9), 

art. 128 

Transmiterea listelor electorale de 

bază, în 3 (trei) exemplare oficiale, 

către APL. 

CEC 

DTIGLE 

APL 

44.  Pînă la 29 octombrie  

 

Cu 20 de zile înainte de ziua 

alegerilor 

art. 39 alin. (9), 

art. 40 alin. (1), 

art. 128 

Transmiterea de către APL a 2 

(două) exemplare ale listelor 

electorale la BESV. 

APL 

BESV 

 

Punerea la dispoziție a listelor 

electorale la sediile secţiilor de 

votare. Verificarea datelor prin 

intermediul aplicației „Verifică-te în 

RSA” de pe pagina web a CEC. 

BESV 

CEC 

DTIGLE 

DCRPMM 

45.  Pînă la 8 noiembrie 

  

Cel tîrziu cu 10 zile înainte de 

ziua alegerilor 

art. 50 Aducerea la cunoştinţă publică a 

timpului şi locului votării. 
BESV 

CEC 

DMA 

46.  Pînă la 18 noiembrie  

 

Cel tîrziu în ziua precedentă  

alegerilor 

 

art. 30 lit. b),  

art. 39 alin. (10),  

art. 40 

Verificarea corectitudinii întocmirii 

listelor electorale şi actualizarea 

acestora. 

Alegătorii 

BESV 

APL 

CEC 

DTIGLE 

47.  În perioada 4 noiembrie – 18 

noiembrie, pînă la ora 18:00 

 

Începînd cu 2 săptămîni 

înainte de ziua votării şi pînă 

la ora 18:00 a zilei 

precedente votării 

art. 55 alin (4) 

 

Primirea cererilor în scris şi 

întocmirea listei alegătorilor care 

vor vota la locul aflării. 

 

 

 

BESV 
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19 noiembrie, pînă la ora 

15:00  

Primirea cererilor în scris doar la  

prezentarea certificatului medical 

VII. MONITORIZAREA ALEGERILOR 

48.  Odată cu stabilirea datei 

alegerilor, iar  la cererea 

concurentului electoral - după 

înregistrarea acestuia în 

calitate de concurent 

electoral, însă nu mai tîrziu de 

7 zile înainte de ziua 

alegerilor 

 

art. 63 alin. (1) - (4) şi (6) Acreditarea observatorilor din 

partea asociaţiilor obşteşti calificate 

din Republica Moldova şi a 

reprezentanților organizațiilor 

internaționale, ai guvernelor statelor 

străine şi ai organizațiilor 

neguvernamentale din străinătate.  

CEC 

DCRPMM 

 

 

 

 

 

Acreditarea observatorilor la cererea 

concurenţilor electorali şi din partea 

asociaţiilor obşteşti calificate din 

Republica Moldova în secţiile de 

votare. 

CECE I 

 

VIII. BULETINUL DE VOT 

49.  Pînă la 1 noiembrie 

  

După încheierea înregistrării 

candidaţilor  

 

art. 28, art. 48 alin. (1), 

art. 130 

Adoptarea hotărîrii privind 

aprobarea textului buletinului de vot 

pentru alegerea primarilor şi a 

tirajului buletinelor de vot. 

  

Înscrierea în buletinele de vot a 

concurenţilor electorali în ordinea 

rezultată din tragerea la sorți 

efectuată în ziua depunerii 

documentelor a doi sau mai mulți 

candidaţi. 

CECE I 

 

 

50.  Pînă la 3 noiembrie  Imediat după aprobarea 

textului buletinului de vot 

Transmiterea către CEC a hotărîrilor 

privind aprobarea textului şi tirajului 

buletinelor de vot.  

CECE I 

 

DMA 

51.  În perioada 6 – 10 noiembrie 

 

 

art. 48 Generarea și redactarea buletinelor 

de vot, pregătirea acestora pentru 

tipărire.  

CEC 

DMA 

DTIGLE 

DAD 

52.  Pînă la 16 noiembrie   

 

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

art. 130, art. 134 

 

Tipărirea buletinelor de vot. 
CEC 

DMA 
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În cazul stabilirii celui de-al 

doilea tur de scrutin, pînă 

la 30 noiembrie 

53.  Pînă la 17 noiembrie 

   
Cel tîrziu cu 2 zile înainte de 

ziua alegerilor 

 

În cazul stabilirii celui de-al 

doilea tur de scrutin, pînă 

la 1 decembrie 

art. 49 alin. (3),  

art. 130, art. 134 

Remiterea buletinelor de vot şi a 

ștampilelor speciale către consiliile 

electorale în baza actului de predare-

primire.  
DMA 

CECE I 

 

54.  Pînă la 18 noiembrie 

  

Cel tîrziu în ajunul alegerilor 

 

În cazul stabilirii celui de-al 

doilea tur de scrutin, pînă 

la 2 decembrie 

art. 49 alin. (3),  

art. 130, art. 134 

Remiterea buletinelor de vot şi a 

ștampilelor speciale către birourile 

electorale în baza actului de predare-

primire.  
CECE I 

BESV 

IX. VOTAREA 

55.  
 

19 noiembrie 

Ziua alegerilor  
 

art. 50, 

după caz, art.53 alin (6), 

art. 131 

 

 

Efectuarea votării de la 7:00 pînă la 

21:00.  

 

După caz, prelungirea, cu cel mult 2 

ore, a termenului votării pentru a le 

permite alegătorilor care stau în rînd 

la secţia de votare respectivă să-şi 

realizeze dreptul de vot. 

Alegătorii 

BESV 

CECE I 

CEC 

 

56.  Pînă la începerea votării art. 55 alin. (1),  

art. 131 

Verificarea pregătirii secţiei de 

votare pentru alegeri şi întocmirea 

procesului-verbal privind pregătirea 

secţiei de votare pentru alegeri. 
BESV 

57.  La ora 7:15  

 

 

 

 Transmiterea către consiliul 

electoral a informației privind 

deschiderea secţiilor de votare şi 

numărul de alegători 

BESV 
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La ora 7:30  Transmiterea către CEC a 

informației privind deschiderea 

secţiilor de votare şi numărul de 

alegători 

CECE I 

DMA 

58.  O dată la 3 ore art. 30 lit. g), art. 28 lit. k), 

art. 53 alin (5) 

 

Transmiterea către consiliul 

electoral a informației privind 

derularea votării. 

 

Transmiterea către CEC  a 

informației privind derularea votării.  

BESV 

 

 

 

CECE I 

X. NUMĂRAREA VOTURILOR ȘI TOTALIZAREA REZULTATELOR ALEGERILOR 

59.  Nu mai tîrziu de 18 ore după 

anunțarea închiderii secţiei de 

votare 

art. 30 lit. e), art. 32 alin. 

(8), art. 56, art. 58, art. 62, 

art. 132 

 

Instrucțiunea privind modul 

de împachetare, sigilare şi 

transmitere a documentelor 

electorale de la alegerile 

locale, aprobată prin 

hotărîrea CEC nr. 3403 din 

19 mai 2015 

Numărarea voturilor şi completarea 

formularului special. 

 

Întocmirea procesului-verbal 

privind rezultatele numărării 

voturilor şi a raportului.  

 

Afișarea imediată la intrarea în 

secţia de votare a procesului-verbal 

privind rezultatele numărării 

voturilor. 

 

Transmiterea procesului-verbal 

către CEC prin intermediul 

modulului „Prezența la vot” al SIAS 

„Alegeri”.  

 

Prezentarea documentelor și 

materialelor electorale consiliului 

electoral.  

BESV 
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60.  După primirea documentelor 

de la BESV 

 

 

art. 28 lit. j), 32 alin. (8), 

art. 59, art. 62, art. 132 

 

 

 

Întocmirea procesului-verbal 

privind totalizarea rezultatelor 

votării pe circumscripţie şi a 

raportului. 

  

Afișarea procesului-electoral la 

intrarea în sediul consiliului 

electoral. 

CECE I 

 

61.  Pînă la 21 noiembrie 

 

În termen de 48 de ore după 

închiderea secţiilor de votare 

art. 59 alin. (4)  

 

Prezentarea către CEC a proceselor-

verbale cu privire la totalizarea 

rezultatelor alegerilor pe 

circumscripție, a documentelor și 

materialelor electorale. CECE I 

CEC 

DMA 

DTIGLE 

62.  Pînă la 22 noiembrie 

 

În cazul în care niciunul din 

candidații la alegeri nu a 

întrunit cel puțin jumătate 

din voturile alegătorilor care 

au participat la alegeri 

art. 134 Stabilirea celui de-al doilea tur de 

scrutin și aducerea la cunoștință 

publică a informației privind 

efectuarea turului doi de scrutin. CEC 

63.  După totalizarea rezultatelor 

votării pe circumscripţie 

art. 62, 

art.135 alin. (1) 

Prezentarea instanţei de judecată a 

documentelor electorale sigilate 

privind organizarea şi desfăşurarea 

alegerilor.  

CECE I 

 

 

64.  După prezentarea actelor şi 

documentelor electorale 

art. 59 alin. (4) Aducerea la cunoştinţă publică a 

rezultatelor alegerilor. 
CEC 

CECE I 

65.  După confirmarea legalității 

alegerilor și validarea 

mandatelor de primar 

art. 135 alin.(5) Eliberarea legitimațiilor primarilor 

aleși. 
CEC 

CECE I 
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Abrevieri 

CEC - Comisia Electorală Centrală 

DMA – Direcția management alegeri 

DFE – Direcția financiar-economică 

DCRPMM – Direcția comunicare, relaţii publice şi mass-media 

DTIGLE - Direcția tehnologii informaţionale şi gestionare a listelor electorale 

CICDE- Centrul de instruire continuă în domeniul electoral 

CECE I - Consiliul electoral de circumscripţie de nivelul întîi  

BESV – Biroul electoral al secţiei de votare 

APL – Autoritatea publică locală 

MAI – Ministerul Afacerilor Interne 

MF- Ministerul Finanțelor 
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Președintele ședinței a solicitat membrilor Сomisiei să pună întrebări și să înainteze propuneri la 

proiectul de hotărîre. 

 

PROPUNERI: 

Vladimir Șarban – a propus ca la pct. 45 din program să fie incluși și registratorii RSA în lista 

responsabililor. 

Raportorul Alina Russu a acceptat propunerea.  

 

În lipsa altor propuneri, președintele a supus votului proiectul de hotărîre.  

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ___9_____, Contra ____0____, Abținere___0___.  

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1119 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei. 

 

3. S-A AUDIAT: 

Raportorul Alina Russu – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la convocarea 

membrilor care nu activează permanent la Comisia Electorală Centrală”:  

 

„Prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1119 din 19 septembrie 2017 a fost aprobat 

Programul calendaristic pentru realizarea acțiunilor de organizare și desfășurare a alegerilor locale 

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

În temeiul art. 18, art. 21, art. 26 și art. 139 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 

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

  

1. Se convoacă, începînd cu 20 septembrie 2017, următorii membri care nu activează 

permanent la Comisia Electorală Centrală:  

- Vadim Filipov, avocat, Cabinetul Avocatului „Filipov Vadim”; 

- Vasile Gafton, avocat, Cabinetul Avocatului „Vasile Gafton”; 

-  Sergiu Gurduza;  

- Vladimir Șarban. 

2. Remunerarea membrilor Comisiei Electorale Centrale convocați se efectuează conform 

alin. (2) al art. 21 din Codul electoral. 

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

Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.”  

 

Președintele ședinței a solicitat membrilor Сomisiei să pună întrebări și să înainteze propuneri la 

proiectul de hotărîre. 

 

ÎNTREBĂRI: 

Veaceslav Agrigoroae – a întrebat dacă în proiectul de hotărîre, la punctul ce vizează remunerarea 

membrilor, ar trebui să se regăsească și membrii degrevați sau doar cei convocați. 

Alina Russu – a confirmat că e doar o eroare de redactare și va fi înlăturată. 

Andrei Volentir – a întrebat dacă bugetul Comisiei poate suporta de facto cheltuielile alocate 

convocării membrilor. 

Alina Russu – a confirmat posibilitățile de remunerare a membrilor convocați pentru perioada 

electorală. 

 

PROPUNERI: 

Andrei Volentir – a propus ca din pct. 4 din proiectul de hotărîre să fie omisă sintagma „și în 

Monitorul oficial al Republicii Moldova”, în conformitate cu Legea 317 privind actele normative ale 

Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, Legea 173 din 
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06.07.1994 privind modul de publicare şi intrare în vigoare a actelor oficiale și Legea 98 privind 

administraţia publică centrală de specialitate, deoarece acest act este unul cu caracter administrativ 

individual și nu necesită publicarea. 

 

Președintele ședinței a supus votului propunerea privind omiterea sintagmei „și în Monitorul oficial 

al Republicii Moldova” 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____4____, Contra ____0____, Abținere___5___.  

Propunerea nu a întrunit numărul necesar de voturi. 

 

În lipsa altor propuneri, președintele ședinței a supus votului proiectul de hotărîre. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___2___.  

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1120 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei. 

 

4. S-A AUDIAT: 

Raportorul Alina Russu  – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la repartizarea 

atribuțiilor între membrii Comisiei Electorale Centrale în perioada electorală”:  

 

„În temeiul art. 18 și art. 26 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, 

Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e: 

  

1. Se repartizează atribuțiile între membrii Comisiei Electorale Centrale în perioada 

electorală a alegerilor locale noi stabilite pentru data de 19 noiembrie 2017, după cum urmează: 

Alina Russu, președinte: 

- coordonează activitatea tuturor organelor electorale, privind organizarea şi desfăşurarea 

alegerilor locale noi în condițiile Codului electoral; 

Rodica Ciubotaru, vicepreședinte:  

- coordonează activitatea privind examinarea cererilor de acreditare a observatorilor de către 

Comisia Electorală Centrală; 

- coordonează examinarea contestațiilor depuse la Comisie,  după caz, acordă consultații 

consiliilor electorale de circumscripție la examinarea contestațiilor; 

- coordonează soluționarea chestiunilor privind accesibilitatea procesului electoral pentru 

persoanele cu dizabilități. 

Veaceslav Agrigoroae, secretar: 

- este responsabil de funcționarea Registrului de stat al alegătorilor, precum şi de aplicarea 

procedurii de întocmire, administrare, difuzare şi actualizare a listelor electorale; 

- asigură controlul asupra gestionării de către participanții la alegerile locale noi a mijloacelor 

financiare virate în fondul electoral; 

- asigură aducerea la cunoștința membrilor Comisiei, consiliilor electorale de circumscripție, 

altor organe electorale, organelor administrației publice, instituțiilor, întreprinderilor, organizațiilor, 

partidelor, organizațiilor social-politice, persoanelor cu funcții de răspundere a hotărîrilor Comisiei, 

dispozițiilor președintelui, precum şi a altor materiale; 

- coordonează modelele documentelor electorale. 

Iurie Ciocan, membru: 

- coordonează şi asigură respectarea normelor privind reflectarea campaniei electorale în 

mijloacele de informare în masă. 

Vadim Filipov, membru: 
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- reprezintă, în cazul în care este delegat, Comisia Electorală Centrală în instanța de 

judecată, pe bază de procură;  

- este responsabil de conlucrarea cu autorităţile administraţiei publice centrale în scopul 

asigurării condițiilor necesare pentru buna desfăşurarea alegerilor locale noi. 

Vasile Gafton, membru: 

- reprezintă, în cazul în care este delegat, Comisia Electorală Centrală în instanța de 

judecată, pe bază de procură. 

Sergiu Gurduza, membru: 

- reprezintă, în cazul în care este delegat, Comisia Electorală Centrală în instanța de 

judecată, pe bază de procură; 

Vladimir Șarban, membru: 

- este responsabil de conlucrarea cu autoritățile publice locale în domeniul ce ține de 

organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale noi. 

Andrei Volentir, membru:  

- coordonează activitatea de instruire a funcționarilor electorali şi de implementarea 

programelor de educație electorală. 

2. Concomitent, fiecare membru al Comisiei Electorale Centrale exercită următoarele 

atribuții: 

- coordonează activitatea consiliilor electorale de circumscripție privind implementarea 

Programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor prevăzute de Codul electoral privind 

organizarea şi desfășurarea alegerilor locale noi;  

- răspunde de examinarea materialelor prezentate Comisiei Electorale Centrale privind 

constituirea consiliilor electorale de circumscripţie şi degrevarea membrilor acestora; 

- efectuează controlul asupra constituirii organelor electorale ierarhic inferioare și secțiilor 

de votare, executării tirajului buletinelor de vot pentru fiecare secție de votare; 

- coordonează elaborarea proiectelor de hotărîri cu privire la contestațiile depuse la Comisia 

Electorală Centrală; 

- participă la seminarele de instruire a funcționarilor electorali; 

- coordonează activitatea de recepționare a documentelor electorale privind totalizarea 

rezultatelor alegerilor locale noi, conform repartizării stabilite la pct. 3.  

3. Membrii Comisiei Electorale Centrale coordonează activitatea consiliilor electorale de 

circumscripţie de nivelul întîi, precum și a birourilor electorale ale secțiilor de votare, după cum 

urmează:  

Alina Russu, președinte – orășenească Sîngera, municipiul Chișinău; 

Rodica Ciubotaru, vicepreședinte – comunală Ghiliceni, raionul Telenești; 

Veaceslav Agrigoroae, secretar –  sătească Căpriana, raionul Strășeni;  

Iurie Ciocan, membru – comunală Zîrnești, raionul Cahul;  

Vadim Filipov, membru – comunală Plopi, raionul Cantemir; 

Vasile Gafton, membru – comunală Berlinți, raionul Briceni și sătească Fundurii Noi, 

raionul Glodeni; 

Sergiu Gurduza, membru – comunală Lăpușna, raionul Hîncești;  

Vladimir Șarban, membru – comunală Sărăteni, raionul Leova; 

Andrei Volentir, membru – comunală Ștefănești, raionul Florești.  

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. 

 

PROPUNERI: 

Vladimir Șarban – consideră că ar fi incorect ca membrilor nedegrevați să li se atribuie sarcini în 

perioada electorală, motiv pentru care propune să i se repartizeze dumnealui responsabilitățile de 

coordonare a activității consiliului electoral comunal Ștefănești, raionul Florești. 

Andrei Volentir – a declarat că intenționa să vină cu o propunere similară. 
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Vadim Filipov – a sugerat ca responsabilitățile de coordonare a activității consiliului electoral 

comunal Zîrnești, raionul Cahul să-i fie repartizate dumnealui. 

Iurie Ciocan – a declarat că va susține un proiect de hotărîre agreat de către raportor. 

Andrei Volentir – a propus ca și din punctul 1, care privește atribuțiile de ordin general, să fie 

revizuit în cazul membrilor Iu. Ciocan și A. Volentir, iar de ordin redacțional a propus ca din 

proiectul de hotărîre să fie excluse toate funcțiile membrilor Comisiei. Totodată, dl Volentir a 

reiterat propunerea de la hotărîrea anterioară de excludere a sintagmei „și în Monitorul oficial al 

Republicii Moldova” din pct. 4 al proiectului. 

Raportorul Alina Russu a acceptat propunerea de redacție și a supus votului propunerea de 

excludere a sintagmei de la pct. 4 al proiectului de hotărîre. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____2____, Contra ____0____, Abținere___6___.  

(Dl Vladimir Șarban nu este prezent în ședință). 

Propunerea nu a întrunit numărul necesar de voturi. 

 

La epuizarea propunerilor, președintele a supus votului proiectul de hotărîre cu propunerile 

acceptate. 

 

„În temeiul art. 18 alin. (2) şi art. 26 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, 

Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e: 

  

2. Se repartizează atribuțiile între membrii Comisiei Electorale Centrale în perioada 

electorală a alegerilor locale noi stabilite pentru data de 19 noiembrie 2017, după cum urmează: 

Alina Russu: 

- coordonează activitatea tuturor organelor electorale, privind organizarea şi desfăşurarea 

alegerilor locale noi în condițiile Codului electoral. 

Rodica Ciubotaru:  

- coordonează activitatea privind examinarea cererilor de acreditare a observatorilor de către 

Comisia Electorală Centrală; 

- coordonează examinarea contestațiilor depuse la Comisie, după caz, acordă consultații 

consiliilor electorale de circumscripție la examinarea contestațiilor; 

- coordonează soluționarea chestiunilor privind accesibilitatea procesului electoral pentru 

persoanele cu dizabilități. 

Veaceslav Agrigoroae: 

- asigură controlul asupra gestionării de către concurenții electorali a mijloacelor financiare 

virate în fondul electoral; 

   - asigură aducerea la cunoștința membrilor Comisiei, consiliilor electorale de circumscripție, 

altor organe electorale, organelor administrației publice, instituțiilor, întreprinderilor, organizațiilor, 

partidelor, organizațiilor social-politice, persoanelor cu funcții de răspundere a hotărîrilor Comisiei, 

dispozițiilor președintelui, precum şi a altor materiale; 

   - coordonează modelele documentelor electorale; 

- coordonează şi asigură respectarea normelor privind reflectarea campaniei electorale în 

mijloacele de informare în masă. 

Vadim Filipov: 

- reprezintă, în cazul în care este delegat, Comisia Electorală Centrală în instanța de judecată, 

pe bază de procură;  

- este responsabil de conlucrarea cu autorităţile administraţiei publice centrale în scopul 

asigurării condițiilor necesare pentru buna desfăşurare a alegerilor locale noi. 

Vasile Gafton: 

- reprezintă, în cazul în care este delegat, Comisia Electorală Centrală în instanța de judecată, 

pe bază de procură. 

Sergiu Gurduza: 
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- reprezintă, în cazul în care este delegat, Comisia Electorală Centrală în instanța de judecată, 

pe bază de procură. 

Vladimir Șarban: 

- este responsabil de conlucrarea cu autoritățile publice locale în domeniul ce ține de 

organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale noi; 

- este responsabil de aplicarea procedurii de întocmire, administrare, difuzare şi actualizare 

a listelor electorale. 

 2. Concomitent, fiecare membru al Comisiei Electorale Centrale exercită următoarele 

atribuții: 

- coordonează activitatea consiliilor electorale de circumscripție privind implementarea 

Programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor prevăzute de Codul electoral privind 

organizarea şi desfășurarea alegerilor locale noi;  

- răspunde de examinarea materialelor prezentate Comisiei Electorale Centrale privind 

constituirea consiliilor electorale de circumscripţie şi degrevarea membrilor acestora; 

- efectuează controlul asupra constituirii organelor electorale ierarhic inferioare și secțiilor 

de votare, executării tirajului buletinelor de vot pentru fiecare secție de votare; 

- coordonează elaborarea proiectelor de hotărîri cu privire la contestațiile depuse la Comisia 

Electorală Centrală; 

- participă la seminarele de instruire a funcționarilor electorali; 

- coordonează activitatea de recepționare a documentelor electorale privind totalizarea 

rezultatelor alegerilor locale noi, conform repartizării stabilite la pct. 3.  

3. Membrii Comisiei Electorale Centrale coordonează activitatea consiliilor electorale de 

circumscripţie de nivelul întîi, precum și a birourilor electorale ale secțiilor de votare în 

circumscripțiile electorale, după cum urmează:  

Alina Russu – orășenească Sîngera, municipiul Chișinău; 

Rodica Ciubotaru – comunală Ghiliceni, raionul Telenești; 

Veaceslav Agrigoroae –  sătească Căpriana, raionul Strășeni;  

Vadim Filipov – comunală Zîrnești, raionul Cahul și comunală Plopi, raionul Cantemir; 

Vasile Gafton – comunală Berlinți, raionul Briceni și sătească Fundurii Noi, raionul Glodeni; 

Sergiu Gurduza – comunală Lăpușna, raionul Hîncești;  

Vladimir Șarban – comunală Ștefănești, raionul Florești și comunală Sărăteni, raionul Leova. 

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

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.” 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___.  

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1121 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți.  

 

5. S-A AUDIAT: 

Raportorul Alina Russu – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la stabilirea 

datei desfăşurării referendumului local privind revocarea primarului general al muncipiului 

Chișinău”:  

 

„Prin decizia Curții de Apel Chișinău din 27 aprilie 2017 (dosar nr. 2a-1149/17) a fost 

înregistrat grupul de inițiativă pentru desfășurarea referendumului local de revocare din funcție a 

primarului general al municipiului Chișinău. Prin încheierea judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, 

din data de 21 iulie 2017, care a fost menținută în vigoare prin decizia Curții de Apel Chișinău din 

11 septembrie 2017 (dosar nr. 2r-1904/17), au fost validate și confirmate listele de subscripție ce 

conțin numărul necesar de semnături, astfel fiind acceptată propunerea de desfășurare a 

referendumului local pentru revocarea din funcție a primarului general al municipiului Chișinău. 
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Ulterior, la data de 12 septembrie 2017, Consiliul municipal Chișinău, prin decizia nr. 8/2 

„Cu privire la stabilirea datei Referendumului local pentru revocare din funcție a primarului general 

al municpiului Chișinău, dl Dorin Chirtoacă”, a propus 19 noiembrie 2017, data desfășurării 

referendumului local de revocare din funcție a primarului general al municipiului Chișinău.  

Totodată, Oficiul teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat a informat Comisia despre 

controlul de legalitate efectuat asupra deciziei sus-menționate, iar ca rezultat nu există temei pentru 

a fi notificată. 

În baza materialelor prezentate şi în temeiul art. 18 alin. (2) și 179 din Codul electoral nr. 

1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:  

 

1. Se stabileşte pentru data de 19 noiembrie 2017 desfăşurarea referendumului local privind 

revocarea domnului Chirtoacă Dorin din funcţia de primar general al municipiului Chișinău. 

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 CEC a solicitat membrilor Comisiei să pună întrebări și să înainteze propuneri la 

proiectul de hotărîre, nu înainte de a informa membrii despre faptul că pe 18 septembrie curent la 

CEC a fost depus un demers din partea Consiliului Municipal Chișinău, în care se face referință la 

decizia Consiliului privind desfășurarea referendumului local de revocare a primarului general pe 

data de 19 noiembrie 2017. De asemenea, raportorul a comunicat că înainte de începerea ședinței, 

în anticamera Comisiei au fost înregistrate două demersuri. Unul este semnat de președintele 

fracțiunii parlamentare a Partidului Liberal, în care se aduce la cunoștința Comisiei faptul că 

fracțiunea a contestat la Curtea Constituțională prevederile art. 177, alin. (2) din Codul electoral, 

privind revocarea din funcție a  primarului. În demersul menționat, nu se specifică nimic referitor 

la aplicarea măsurilor asiguratorii de executare a deciziilor.  

 Al doilea demers înregistrat este semnat de către președintele fracțiunii Partidului Liberal din 

Consiliul Municipal Chișinău prin care anunță că un grup de consilieri ai Fracțiunii Partidului 

Liberal din Consiliul Municipal Chișinău, au contestat, cu cerere prealabilă și înaintat acțiuni în 

instanța de judecată împotriva deciziei Consiliului Municipal Chișinău, din 12 septembrie 2017, cu 

privire la stabilirea datei referendumului privind revocarea din funcție a primarului General al mun. 

Chișinău, solicitînd instanței de judecată admiterea cererii, precum și anularea deciziei, dar 

nesolicitînd aplicarea măsurilor asiguratorii.  

 

ÎNTREBĂRI: 

Vadim Filipov – a întrebat dacă la demersuri sunt anexate și solicitările de asigurare a suspendării 

acțiunii. 

Alina Russu – a precizat că în demers nu se regăsește solicitarea de încetare a acțiunilor, iar Comisia 

nu este atrasă ca parte în acest proces. În demers se solicită „a admite cererea de chemare în judecată 

și de a anula decizia Consiliului Municipal Chișinău cu privire la stabilirea datei referendumului 

local pentru revocarea primarului”. 

Rodica Ciubotaru – a întrebat care este viziunea raportorului asupra deciziei Consiliului Municipal 

Chișinău prin prisma ar. 186, alin. (2), lit. a din Codul electoral, cu atît mai mult că printr-o notă 

informativă a consilierilor care au adoptat această decizie se confirmă că s-a încălcat anume această 

prevedere a Codului Electoral. 

Alina Russu – a precizat că viziunea raportorului se regăsește în proiectul de hotărîre propus spre 

dezbateri, care respectă prevederile Codului electoral. 

Sergiu Gurduza – a solicitat răspuns la întrebarea, prin prisma resurselor financiare necesare pentru 

referendum, spre exemplu Hotărîrea nr. 57 a Curții Constituționale, în pct. 4 din dispozitiv, la 

interpretarea art. 75 din Constituție, spune că alocarea resurselor financiare necesare pentru 

desfășurarea referendumului o hotărăște Parlamentul, iar o altă hotărîre recentă, nr. 24 a CC din 27 

iulie 2017, în pct. 141 din partea descriptivă a hotărîrii, spune următoarele: „Curtea Constituțională 

menționează că desfășurarea unui referendum necesită mijloace financiare”, prin urmare, doar   

Parlamentul este forul competent care decide alocarea de mijloace financiare de la bugetul de stat, 

cu acceptul Guvernului,  „de aceea autoritățile competente  în materie electorală urmează să 
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acționeze în privința organizării unui referendum abia după adoptarea de către parlament a unei 

hotărîri în acest sens”, dacă autoritățile indicate de către Curtea Constituțională au stabilit, printr-un 

act normativ oficial,   resursele financiare necesare pentru desfășurarea referendumului care se 

propune a fi organizat pentru 19 noiembrie 2017. 

Alina Russu – a confirmat că, în conformitate cu prevederile Codului electoral, fiecare tip de alegeri 

este organizat și susținut din mijloacele financiare din bugetul public, totodată informînd că bugetul 

Comisiei nu dispune de acoperire financiară pentru desfășurarea respectivului referendum. De 

asemenea, dna Russu a declarat că, în calitate de autoritate responsabilă, Comisia este obligată să 

organizeze și să desfășoare referendumul, iar în acest sens urmează să solicite susținere financiară, 

ținîndu-se cont de faptul că referendumurile locale sunt organizate începînd cu 45 de zile înainte de 

data desfășurării. 

Vasile Gafton – a întrebat de ce nu se regăsește, în proiectul de hotărîre, referința la norma de 

derogare de excepție referitoare la nerespectarea prevederilor art. 186, alin. (2), lit. a), deoarece 

Consiliul, în nota sa informativă indică că „orașul Sîngera este parte componentă a municipiului 

Chișinău, bazîndu-se pe faptul că referendumul privind revocarea primarului se va desfășura și în 

orașul Sîngera, avem posibilitatea aplicării normei generale prevăzută la art. 186, alin. (2), lit. a), 

prin derogare urmînd a fi aplicată norma specială a art. 176”. Totodată, dl Gafton a solicitat indicarea 

exactă a normei de derogare de excepție, stabilită, printr-o normă a Codului electoral sau a altei 

norme legislative, care stabilește că poate fi numită data desfășurării unui referendum prin derogare 

de la art. 186, alin. (2), lit. a),  și anume termenele, pentru că reieșind din termenele prevăzute în 

respectivul articol data desfășurării referendumului urma să fie 12 sau 27 octombrie 2017. 

Alina Russu – a precizat că în proiect se face referire la art. 179 din Codul electoral, care prevede 

obligația Comisiei Electorale Centrale de organizare și desfășurare a referendumului și de stabilire 

a datei acestuia, iar prevederile art. 186, alin. (2), lit. a) se referă la obligativitatea adoptării deciziei 

de către autoritatea locală. Totodată, dna Russu a confirmat că în proiectul de hotărîre nu s-a făcut 

referire nici la art. 176, care prevede restricțiile de organizare a referendumului, „Referendumul 

local nu poate avea loc cu 120 de zile înainte și cu 120 de zile după ziua desfășurării în același 

teritoriu a oricărui tip de alegeri saureferendum, decît dacă se desfășoară în aceeași zi”, ci doar la 

norma din Codul electoral care prevede atribuțiile de organizare ale Comisiei în cazul 

referendumului. 

Vasile Gafton – a insistat ca raportorul să numească exact care este norma de derogare de excepție 

care permite numirea datei referendumului, făcînd excepție de la prevederile art. 186, alin. (2), lit. 

a), pentru că însuși Consiliul constată în nota sa informativă imposibilitatea numirii datei 

referendumului în conformitate cu prevederile articolului amintit anterior și propune prin derogare 

sau excepție de la prevederile unui act normativ printru alt act de nivel superior, numirea datei de 

desfășurare a referendumului. 

Alina Russu – a afirmat că dl Gafton, prin explicarea întrebării adresate, a și răspuns la întrebarea 

formulată, precizînd că răspunsul se regăsește inclusiv și în Nota informativă a Consiliului 

Municipal Chișinău și reiterînd că în proiectul de hotărîre se face trimitere doar la atribuțiile 

Comisiei Electorale Centrale, iar norma care prevede alte termene, așa cum afirmă dl Gafton, este 

cea citată anterior, stipulată la art. 176. 

 

LUARE DE CUVÎNT: 

Vasile Gafton – a declarat că a primit drept răspuns la întrebarea adresată o acrobație juridică, că 

legea trebuie tratată cu respect, iar în acest sens se va abține de la vot. 

Alina Russu – a îndemnat ca toate legile să fie tratate cu respect și aplicate corect, precizînd totodată 

că Comisia Electorală Centrală nu inițiază niciun tip de scrutin, doar le organizează. 

Vadim Filipov – a propus ca acest proiect de hotărîre să fie aprobat, dîndu-se posibilitatea de 

desfășurare a referendumului. 

 

În lipsa propunerilor, președintele a supus votului proiectul de hotărîre. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____6____, Contra ____0____, Abținere___2___.  
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S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1122 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți. 

 

6. S-A AUDIAT: 

Raportorul Rodica Ciubotaru – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Basarabeasca”:  

 

„La Comisia Electorală Centrală au parvenit cererea de demisie a consilierului Răcilă Petru 

ales pe lista Partidului Politic „Partidul Nostru” în Consiliul raional Basarabeasca, precum și 

declarația de consimțămînt a următorului candidat supleant.  

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

consilier în Consiliul raional Basarabeasca îi revine candidatului supleant Coceban Leonid de pe 

lista Partidului Politic „Partidul Nostru”, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Basarabeasca din 30 

iunie 2015. 

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 133 alin. (12) din Codul electoral nr. 

1381-XIII din 21 noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2 

februarie 2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 23 și pct. 29 din Regulamentul 

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

Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 

 

1. Se ridică, în legătură cu cererea de demisie, mandatul consilierului Răcilă Petru ales pe 

lista Partidului Politic „Partidul Nostru” în Consiliul raional Basarabeasca.  

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul raional Basarabeasca, candidatului supleant 

Coceban Leonid  de pe lista Partidului Politic „Partidul Nostru”. 

3. Se preavizează consilierul Coceban Leonid 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 comisiei să pună întrebări și să înainteze propuneri la 

proiectul de hotărîre. 

 

PROPUNERI: 

Andrei Volentir – a propus omiterea sintagmei „și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova” din 

pct. 4 al proiectului în vederea respectării legii și mai ales a termenului care este fixat în Codul 

electoral privind publicarea actelor adoptate în Monitorul oficial. 

 

Președintele a supus votului propunerea. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____2____, Contra ____0____, Abținere___4___.  

(Dnii Vladimir Șarban, Vasile Gafton și Sergiu Gurduza nu sunt prezenți în ședință.) 

Propunerea nu a întrunit numărul necesar de voturi. 

 

Președintele a supus votului proiectul de hotărîre. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____5____, Contra ____0____, Abținere___0___.  

(Dl Andrei Volentir nu este prezent în ședință.) 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 
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Hotărîrea nr. 1123 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 

 

7. S-A AUDIAT: 

Raportorul Rodica Ciubotaru – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Chircăiești, raionul Căușeni”:  

 

„Comisia Electorală Centrală a fost informată despre decesul consilierului Grecu Nelea 

aleasă pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Chircăiești, raionul Căușeni, și 

a primit 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 Chircăiești îi revine candidatului supleant Eni Efim de pe lista Partidului 

Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Căușeni din 26 iunie 2015.  

Totodată, Comisia constată că certificatul de deces a fost eliberat la 14 aprilie 2017, iar 

demersul și copia autentificată a certificatului de deces au parvenit la Comisie pe data de 11 

septembrie 2017. Astfel, rezultă că secretarul Consiliului sătesc Chircăiești 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 lit. v), art. 133 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381-XIII 

din 21 noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. g) și alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 

privind statutul alesului local, art. 24 alin. (3) din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind 

administrația publică locală și în conformitate cu pct. 20 și pct. 29 din Regulamentul cu privire la 

procedura de ridicare și validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei 

Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e: 

 

1. Se declară vacant un mandat de consilier în Consiliul sătesc Chircăiești. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Chircăiești, raionul Căușeni, 

candidatului supleant Eni Efim de pe lista Partidului Democrat din Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Eni Efim asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile 

pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.   

4. Se atenționează secretarul Consiliului sătesc Chircăiești, dna Glavațchi Victoria, 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.” 

 

Președintele ședinței a solicitat membrilor comisiei să pună întrebări și să înainteze propuneri la 

proiectul de hotărîre. 

 

PROPUNERI: 

Iurie Ciocan – a propus, în consecutivitatea propunerilor dl A. Volentir, omiterea sintagmei „și în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova” din pct. 4 al proiectului. 

Alina Russu – a declarat că este de acord ca această propunere să fie aplicată după modificarea 

cadrului legislativ. 

Rodica Ciubotaru – în calitate de raportor, susține publicarea hotărîrii în Monitorul oficial și a 

solicitat punerea la vot a propunerii.  

 

Președintele a supus votului propunerea. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____1____, Contra ____0____, Abținere___5___.  

(Dl Vasile Gafton a revenit în ședință.) 

Propunerea nu a întrunit numărul necesar de voturi.
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Președintele a supus votului proiectul de hotărîre. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____6____, Contra ____0____, Abținere___0___.  

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1124 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți.  

 

8. S-A AUDIAT: 

Raportorul Rodica Ciubotaru – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Micleușeni, raionul Strășeni”:  

 

„Comisia Electorală Centrală a fost informată despre decesul consilierului Stanciu Gheorghe 

ales pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul comunal Micleușeni, raionul 

Strășeni și a primit documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat 

supleant.  

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

consilier în Consiliul comunal Micleușeni îi revine candidatului supleant Luca Elena de pe lista 

Partidului Liberal Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Strășeni din 1 iulie 

2015.  

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 lit. v), art. 133 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381-XIII 

din 21 noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. g) și alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 

privind statutul alesului local, art. 24 alin. (3) din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind 

administrația publică locală și în conformitate cu pct. 20 și pct. 29 din Regulamentul cu privire la 

procedura de ridicare și validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei 

Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e: 

 

1. Se declară vacant un mandat de consilier în Consiliul comunal Micleușeni.   

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Micleușeni, raionul Strășeni, 

candidatului supleant Luca Elena de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova.     

3. Se preavizează consilierul Luca Elena 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 supus votului proiectul de hotărîre. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____6____, Contra ____0____, Abținere___0___.  

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1125 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți.  

 

La epuizarea subiectelor de pe ordinea de zi, președintele a declarat ședința închisă.  

 

 

Președintele ședinței                                                                                                   Alina RUSSU 

 

 

Secretarul ședinței                                                                                         Veaceslav AGRIGOROAE 

 

 
 


