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PROCES-VERBAL nr. 83 

al ședinței ordinare 

din 10.10.2017, ora 11:00 

 

Statut ședință: deliberativă 

Președinte al ședinței: dna Alina Russu 

Secretar al ședinței: dl Veaceslav Agrigoroae  

 

Președintele a constatat prezența, la începutul ședinței, a 7 membri ai Comisiei care au semnat în 

borderoul procesului-verbal. De la ședință lipsesc domnii Vladimir Șarban și Rodica Ciubotaru.  

 

Președintele a anunțat ordinea de zi cu 5 subiecte și a solicitat membrilor să adreseze întrebări și să 

vină cu propuneri.  

 

ORDINEA DE ZI 

 

1. Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale municipale Chişinău 

nr. 1 

Raportor: Alina Russu 

2. Cu privire la stabilirea plafonului general al mijloacelor financiare ce pot fi transferate pe contul 

„Fond electoral” al participantului la referendumul local privind revocarea primarului general al 

municipiului Chișinău, din data de 19 octombrie 2017 

Raportor: Alina Russu 

3. Cu privire la stabilirea cuantumului creditului fară dobîndă acordat concurenţilor electorali la 

alegerile 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, comuna Ghiliceni, 

raionul Telenești din data de 19 noiembrie 2017 

Raportor: Alina Russu 

4. Cu privire la stabilirea plafonului general al mijloacelor financiare ce pot fi transferate pe contul 

„Fond electoral” al concurentului electoral la alegerile 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 

Raportor: Alina Russu 

5. Cu privire la propunerea pentru decorarea cu distincții de stat ale Republicii Moldova 

Raportor: Alina Russu 

 

ÎNTREBĂRI: 

Sergiu Gurduza – a întrebat care este caracterul ședinței, ordinară sau extraordinară, deoarece 

dumnealui a constatat că proiectul de hotărîre ce se regăsește în punctul 1, privind constituirea 

Consiliului electoral al circumscripţiei electorale municipale Chişinău nr. 1, al ordinii de zi a ajuns 

în poșta electronică a membrilor cu puțin timp în urmă, fapt pentru care a solicitat amînarea ședinței 

pentru o jumătate de oră. 
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Alina Russu – a precizat că ședința este una ordinară și că respectivul proiect de hotărîre trebuie 

examinat în regim de urgență, deoarece respectiva acțiune se regăsește în programul calendaristic al 

organizării și desfășurării referendumului de demitere a primarului general al municipiului Chișinău. 

Totodată, președintele a enunțat că, dacă este necesară o pauză, dumneaei acceptă să fie pusă la vot 

o astfel de propunere, pentru ca toți membrii să se documenteze asupra proiectului.. 

 

PROPUNERI: 

Sergiu Gurduza – a solicitat ca respectivul proiect de hotărîre să fie examinat ultimul în ședință, 

din moment ce documentele pentru proiect din teritoriu au ajuns tîrziu la Comisie, iar președintelui 

i-a sugerat să prezinte scuze membrilor Comisiei pe motiv că sunt puși în situația de a discuta și vota 

un proiect de hotărîre pentru care nu au avut timp suficient în a-l studia. 

Iurie Ciocan – a precizat că pe durata campaniei electorale ședințele pot fi convocate ori de cîte ori 

este necesar și, în acest caz, nu este necesară respectarea timpului de 24/12 ore regulamentare 

rezervate pentru pregătirea ședințelor.  

Sergiu Gurduza – i-a replicat domnului Iurie Ciocan să nu enunțe neadevăruri, precum că 

dumnealui ar avea nevoie de timp suplimentar pentru documentare în fiecare ședință, și să aibă o 

atitudine respectuoasă față de membri. 

 

Președintele a supus votului propunerea de includere a subiectului „Cu privire la constituirea 

Consiliului electoral al circumscripţiei electorale municipale Chişinău nr. 1” la punctul 5 din ordinea 

de zi. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

(Propunerea a fost acceptată.) 

 

Președintele a supus votului ordinea de zi modificată 

 

ORDINEA DE ZI 

 

1. Cu privire la stabilirea plafonului general al mijloacelor financiare ce pot fi transferate pe contul 

„Fond electoral” al participantului la referendumul local privind revocarea primarului general al 

municipiului Chișinău, din data de 19 octombrie 2017 

Raportor: Alina Russu 

2. Cu privire la stabilirea cuantumului creditului fară dobîndă acordat concurenţilor electorali la 

alegerile 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, comuna Ghiliceni, raionul Telenești din 

data de 19 noiembrie 2017 

Raportor: Alina Russu 

3. Cu privire la stabilirea plafonului general al mijloacelor financiare ce pot fi transferate pe contul 

„Fond electoral” al concurentului electoral la alegerile 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 

Raportor: Alina Russu 

4. Cu privire la propunerea pentru decorarea cu distincții de stat ale Republicii Moldova 

Raportor: Alina Russu 

5. Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale municipale Chişinău 

nr. 1 
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Raportor: Alina Russu 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

(Doamna Rodica Ciubotaru și domnul Vladimir Șarban nu sunt prezenți în ședință.) 

 

Ordinea de zi cu 5 subiecte a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 

 

1. S-A AUDIAT: 

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

plafonului general al mijloacelor financiare ce pot fi transferate pe contul „Fond electoral” al 

participantului la referendumul local privind revocarea primarului general al municipiului Chișinău, 

din data de 19 noiembrie 2017”:  

 

„În conformitate cu pct. 22 din Programul calendaristic pentru realizarea acţiunilor de 

organizare şi desfăşurare a referendumului local privind revocarea primarului general al 

municipiului Chișinău din data de 19 noiembrie 2017, aprobat prin hotărârea CEC nr.1137 din 29 

septembrie 2017, precum și în condițiile art. 38 alin. (2) lit. d) din Codul electoral, plafonul general 

al mijloacelor financiare ce pot fi transferate pe contul „Fond electoral” al participantului la 

referendum se stabileşte de către Comisia Electorală Centrală, luînd ca bază de calcul un coeficient 

înmulţit cu numărul de alegători din circumscripţia electorală în care are loc referendumul local.  

Ca bază de raportare pentru stabilirea coeficientului s-a luat salariul mediu pe economie 

pentru anul precedent anului referendumului, mărimea coeficientului fiind 0,5% din salariul mediu 

respectiv. Conform datelor Biroului Național de Statistică, salariul mediu pe economie din anul 

2016 constituie 5084,0 lei, astfel mărimea coeficientului calculat este 25,42 lei.  

În temeiul art.18 şi art. 38 alin. (2) lit. d) 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 plafonul mijloacelor financiare ce pot fi virate în fondul electoral al 

participantului la referendumul local privind revocarea primarului general al municipiului Chișinău, 

din data de 19 noiembrie 2017 în sumă de 16 508 739,38 lei, pornind de la normativul de 25,42 lei 

pentru un alegător înmulțit cu 649439 numărul de alegatori din circumscripția electorală municipală 

Chișinău. 

2. Se pune în sarcina Consiliului electoral al circumscripţiei electorale municipale Chișinău 

să informeze participanții la referendumul local despre mărimea plafonului mijloacelor financiare 

ce pot fi virate în fondul electoral al participantului la referendumul local, aprobat prin prezenta 

hotărîre. 

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

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.” 

 

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

de hotărîre. 

 

LUARE DE CUVÎNT: 

Iurie Ciocan – a declarat că deseori se confundă noțiunile utilizate în practica electorală și a precizat 

că suma de peste 16 milioane de lei constituie plafonul maxim pe care concurenții electorali îl pot 

utiliza în cadrul campaniei electorale pentru referendumul local. Totodată, dl Ciocan a precizat că 

aceștia nu sunt bani alocați de stat pentru organizarea referendumului sau pentru necesitățile 

Comisiei Electorale Centrale. 

 

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

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____6____, Contra ____0____, Abținere___1___. 
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S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1169 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 

 

Președintele a atras atenția, partidelor politice ce vor dori să participe în calitate de participanți la 

referendum, asupra necesității prezentării la Comisie a raportului mijloacelor financiare proprii 

deținute în cont la data de 19 septembrie curent. 

 

2. S-A AUDIAT: 

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

cuantumului creditului fără dobîndă acordat concurenţilor electorali la alegerile 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, comuna Ghiliceni, raionul Telenești din data de 19 

noiembrie 2017”:  

 

„În temeiul art.18 şi art. 37 alin. (1) 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 cuantumul creditului fără dobîndă acordat concurenţilor electorali la alegerile 

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, comuna Ghiliceni, raionul Telenești din 

data de 19 noiembrie 2017: 

- pentru fiecare partid, organizaţie social-politică, bloc electoral: 25 000,00 lei;  

- pentru fiecare candidat independent: 5 000,00 lei. 

2. Prezenta hotărîre întră în vigoare la data adoptării și  se publică pe site-ul oficial al 

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

 

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

de hotărîre. 

 

ÎNTREBĂRI: 

Vasile Gafton – a întrebat de ce pentru fiecare partid, organizaţie social-politică, bloc electoral se 

alocă suma de 25 000,00 lei, iar pentru fiecare candidat independent- doar suma de 5 000,00 lei, 

fapt ce poate fi interpretat ca discriminare, din moment ce nu tuturor concurenților li se asigură 

condiții egale. 

Alina Russu – a precizat că nu este vorba de discriminare, deoarece în primul caz este vorba de 

entități juridice, pe cînd candidații independenți sunt persoane fizice. 

 

PROPUNERI: 

Andrei Volentir – a propus că din titlul proiectului de hotărîre să fie excluse numele localităților și 

să fie acceptată următoarea formulare: „Cu privire la stabilirea cuantumului creditului fără dobîndă 

acordat concurenţilor electorali la alegerile locale noi din data de 19 noiembrie 2017”. 

Alina Russu – a acceptat propunerea. 

Propunerea de ordin redacțional a fost acceptată de către raportor. 

Vasile Gafton – a propus să fie stabilit același cuantum pentru toți concurenții electorali, fie 5 mii, 

fie 25 de mii de lei. 

Alina Russu – a solicitat ca dl Gafton să concretizeze suma propusă. 

Vasile Gafton – a optat pentru suma de 5 mii de lei pentru fiecare concurent electoral. 

Andrei Volentir – a solicitat să se precizeze dacă se stabilește un cuantum unic de 5 mii de lei, cum 

va funcționa acesta în cazul partidului ce va înainta 10 concurenți electorali pentru fiecare localitate. 
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Alina Russu – a precizat că, în cazul în care se stabilește un plafon unic, partidul ar trebui să 

deschidă cîte un cont electoral separat pentru fiecare localitate și a solicitat anumite explicații din 

partea membrului ce a făcut propunerea. 

Vasile Gafton – a specificat că în partea descriptivă a proiectului se poate preciza că partidul ar 

putea beneficia de cîte 5 mii de lei pentru fiecare candidat propus. Totodată, dl Gafton a propus ca 

acest cuantum să fie de 25 de mii de lei. 

Alina Russu – a menționat că, în cazul în care s-ar schimba cuantumul propus, ar trebui să se solicite 

și avizul Ministerului Finanțelor. 

Veaceslav Agrigoroae – a ținut să precizeze că în proiectul supus dezbaterilor n-ar fi vorba despre 

vreo discriminare a candidatului independent, ba, din contra, stabilirea unui plafon unic ar favoriza 

exclusiv candidatul independent. 

 

Președintele a supus votului propunerea dlui Vasile Gafton de stabilire a unui cuantum unic a 

creditului fără dobîndă pentru toți concurenții electorali. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ___3_____, Contra ____2____, Abținere___3___.  

(Dna Rodica Ciubotaru este prezentă în ședință). 

(Propunerea nu a întrunit numărul necesar de voturi.) 

 

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

 

  „Cu privire la stabilirea cuantumului creditului fără dobîndă acordat concurenţilor electorali 

la alegerile locale noi din data de 19 noiembrie 2017”:  

 

„În temeiul art.18 şi art. 37 alin. (1) 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 cuantumul creditului fără dobîndă acordat concurenţilor electorali la alegerile 

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, comuna Ghiliceni, raionul Telenești din 

data de 19 noiembrie 2017: 

- pentru fiecare partid, organizaţie social-politică, bloc electoral: 25 000,00 lei;  

- pentru fiecare candidat independent: 5 000,00 lei. 

2. Prezenta hotărîre întră în vigoare la data adoptării și  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. 1170 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 

 

3. S-A AUDIAT: 

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

plafonului general al mijloacelor financiare ce pot fi transferate pe contul „Fond electoral” al 

concurentului electoral la alegerile locale noi din data de 19 noiembrie 2017”:  

 

„Potrivit prevederilor art.38 alin.(2) lit.d) din Codul electoral, plafonul general al mijloacelor 

financiare ce pot fi transferate pe contul „Fond electoral” al concurentului electoral se stabileşte de 
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către Comisia Electorală Centrală, luînd ca bază de calcul un coeficient înmulţit cu numărul de 

alegători din circumscripţia electorală în care au loc alegerile.  

Ca bază de raportare pentru stabilirea coeficientului s-a luat salariul mediu pe economie 

pentru anul precedent anului alegerilor, mărimea coeficientului fiind 0,5% din salariul mediu 

respectiv. Conform datelor Biroului Național de Statistică, salariul mediu pe economie din anul 

2016 constituie 5084,0 lei, astfel mărimea coeficientului calculat este 25,42 lei.  
În temeiul art.18 şi art. 38 alin. (2) lit. d) 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 plafonul mijloacelor financiare ce pot fi virate în fondul electoral al 

concurentului electoral la alegerile 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, pornind de la normativul de 

25,42 lei pentru un alegător: 

- orașul Sîngera, municipiul Chișinău - 25,42 lei x 11927 alegatori = 303 184,34lei; 

- comuna Berlinți, raionul Briceni  – 25,42 lei x 1628 alegatori = 41 383,76 lei; 

- comuna Zîrnești, raionul Cahul – 25,42 lei x 2304 alegatori = 58 567,68lei; 

- comuna Plopi, raionul Cantemir,, – 25,42 lei x 1410 alegatori = 35 842,20 lei;  

- comuna Ștefănești, raionul Florești, – 25,42 lei x 1730 alegatori = 43 976,60 lei; 

- satul Fundurii Noi, raionul Glodeni, – 25,42 lei x 659 alegatori = 16 751,78 lei; 

- comuna Lăpușna, raionul Hîncești – 25,42 lei x 5134 alegatori = 130 506,28 lei; 

- comuna Sărăteni, raionul Leova - 25,42 lei x 852 alegatori = 21 657,84 lei; 

- satului Căpriana, raionul Strășeni - 25,42 lei x 2025 alegatori = 51 475,50 lei; 

- comuna Ghiliceni, raionul Telenești- 25,42 lei x 2000 alegatori = 50 840,00lei; 

2. Se pune în sarcina consiliilor electorale ale circumscripţiilor electorale comunale și sătești 

să informeze concurenţii electorali despre mărimea plafonului mijloacelor financiare ce pot fi virate 

în fondul electoral al concurentului electoral. 

3. Prezenta hotărîre întră 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. 

 

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

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___.  

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1171 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 

 

4. S-A AUDIAT: 

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

pentru decorarea cu distincții de stat ale Republicii Moldova”:  

 

„În temeiul Regulamentului despre modul de propunere pentru decorarea cu distincții de stat 

ale Republicii Moldova și de înmînare a lor, aprobat prin Decretul Președintelui Republicii Moldova 

nr.178 din 8 august 1992, art. 18 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia 

Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e: 
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1. Pentru muncă îndelungată și prodigioasă, profesionalism înalt manifestat în cadrul 

organizării şi desfăşurării unor alegeri libere și corecte, contribuție la dezvoltarea, fortificarea și 

promovarea democrației în Republica Moldova, prin participarea activă la procesul de educație 

electorală și crearea condițiilor pentru participarea nestingherită a tuturor categoriilor de alegători, 

se propun pentru conferirea distincției de stat următoarele persoane: 

-  Artemii Axenia; 

-  Catruc Nicolae; 

-  Chișca-Doneva Tamara; 

-  Gafton Vasile;   

-  Șeremet Vasile; 

-  Volontir Valentina. 

 

2. Prezenta hotărîre se înaintează Președintelui Republicii Moldova, intră în vigoare la data 

adoptării și se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale.” 

 

În timpul prezentării proiectului de hotărîre, președintele a prezentat și Informații despre 

persoanele care au fost propuse pentru decorare, după cum urmează: 

 

Artemii Axenia, ex-funcționar al Comisiei Electorale Centrale; 

- 27.08.1991- 02.05.1994 (şef adjunct al Secretariatului Comisiei Electorale Centrale pentru 

alegerea deputaţilor în RSSM); 

- 03.05.1994- 16.04.1998  (consultant, Comisia pentru control şi petiţii, Parlamentul 

Republicii Moldova) 

- 16.04.1998-  02.04.2001 = 2 ani 11 luni 16 zile (consultant, Comisia Electorală Centrală); 

- 25.04.2001- 15.12.2009 = 8 ani 7 luni 20 zile (consultant, şef al aparatului Comisiei 

Electorale Cen trale). 

        Total activitate în cadrul CEC –12 ani. 

 

Catruc Nicolae, a participat  în calitate de președinte al CECE II Florești la 8 scrutine: 5 

aprilie şi 29 iulie 2009, 5 septembrie și 28 noiembrie 2010, 5 iunie 2011, 30 noiembrie 2014, 14 

iunie 2015, 30 octombrie 2016. 

 

Chișca-Doneva Tamara, judecătăr la Curtea Supremă de Justiție, prin Decretul Președintelui 

Republicii Moldova nr. 392-II din 12.12.97, a fost desemnată în calitate de membru al Comisiei 

Electorale Centrale. A activat în cadrul Comisiei pînă în anul 2003. 

 

Gafton Vasile, membru al  Comisiei Electorale Centrale începînd cu 2005 pînă în prezent; 

- Experienţă profesională: 

- 2007 – prezent – avocat, Cabinetul avocatului „Vasile Gafton”; 

- 2005 – prezent – membru al Comisiei Electorale Centrale; 

- 2005 – 2007 – consultant, fracţiunea Partidului Democrat din Moldova, Parlamentul RM; 

- 1994 – 2004 – anchetator superior, anchetator pe cauze speciale, Procuratura mun. Chişinău; 

şef-adjunct, Direcţia urmărire penală,  Procuratura Generală. 

 

Volontir Valentina, a participat  în calitate de președinte la 3 scrutine  BESV nr.121 Chișinău 

sect. Centru  din 30 noiembrie 2014, 14 iunie 2015, 30 octombrie 2016. 

 

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

de hotărîre. 

 

PROPUNERI: 

Șeremet Vasile, a participat  în calitate de președinte la 6 scrutine  BESV nr. 7/13 Cahul  din  

5 septembrie 2010, 28 noiembrie 2010, 5 iunie 2011, 30 noiembrie 2014, 14 iunie 2015, 30 

octombrie 2016; 



8 

Sergiu Gurduza – a propus ca în dreptul fiecărei persoane propusă spre decorare să fie incluse 

informații despre experiența profesională în domeniul electoral, deoarece fără aceste informații s-ar 

putea face confuzii între persoane cu același nume și nu ar fi clare meritele pentru care au fost 

decorate. Totodată, Dl Gurduza a constatat că în punctul 2 al proiectului de hotărîre nu se stipulează 

publicarea hotărîrii în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, iar în cazul că proiectul va fi pus la 

vot în redacția inițială, dumnealui a anunțat că nu-l va vota, cu tot respectul pentru persoanele incluse 

în propunerea de decorare deoarece se va încălca art. 18, alin. (4) al Codului eelctoral. În același 

timp, dl Gurduza a sugerat, în cazul în care se dorește ca hotărîrile Comisiei să nu mai fie publicate 

în Monitorul Oficial, ca această decizie să fie luată cel puțin printr-o hotărîre a CEC. 

Alina Russu – a anunțat că propunerile dlui Gurduza vor fi puse la vot. 

Iurie Ciocan – a întrebat dacă, în cazul în care va fi aprobat acest proiect de hotărîre, persoanele 

nominalizate vor trebui să prezinte un dosar anume ce va include extrase și copii din carnetul de 

muncă și alte documente personale. 

Alina Russu – a precizat că pentru fiecare persoană din această listă, ca anexă la hotărîrea aprobată 

va fi perfectat un dosar personal/fișă  personală care va include experiența și practica de activitate 

în domeniul electoral, inclusiv meritele pentru care aceste persoane au fost identificate și propuse 

spre decorare. 

Sergiu Gurduza – a solicitat să se precizeze dacă va fi o anexă sau aceste date vor fi incluse în 

proiectul de hotărîre. 

Alina Russu – a concretizat că nu va fi vorba de o anexă, de aceea în ședința publică de astăzi 

raportorul a prezentat informații despre experiența profesională a tuturor celor șase persoane 

propuse spre decorare. Totodată, dna Russu i-a solicitat dlui Gurduza să mai formuleze încă o dată 

propunerea anterioară, pentru claritate. 

Sergiu Gurduza – a afirmat că membrii Comisiei cunosc despre experiența acestor persoane, iar 

aceste informații ar fi necesare pentru restul membrilor din Consiliile electorale cu experiențe 

similare dar cu mai puține participări la scrutine, astfel fiind evitate anumite neînțelegeri. 

Alina Russu – a precizat că într-adevăr sunt mult mai mulți funcționari electorali cu merite 

deosebite, însă, în acest proiect de hotărîre, Comisia a decis să includă anume funcționarii respectivi. 

Andrei Volentir – a întrebat care este scopul acestui proiect de hotărîre, acela de evidențiere a 

anumitor funcționari electorali sau se dorește producerea unui efect juridic ulterior, de dobîndire a 

unor drepturi pentru funcționarii electorali, precum acela de a putea fi decorat de către președintele 

țării sau de a obține anumite beneficii sociale.   

Alina Russu – a precizat că și-a expus poziția vizavi de scopul proiectului de hotărîre și a pus la vot 

propunerea înaintată de dl Gurduza, ca în dreptul persoanelor înaintate spre decorare să fie inclusă 

și experiența acestora în domeniul electoral. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____3____, Contra ____1____, Abținere___3___.  

(Hotărîrea nu a întrunit numărul necesar de voturi.) 

(Dl Vasile Gafton este absent din ședință.) 

 

Președintele a supus votului proiectul de hotărîre cu propunerea acceptată, de publicare a hotărîrii 

în Monitorul Oficial. 

 

„Cu privire la propunerea pentru decorarea cu distincții de stat ale Republicii Moldova”: 

 

„În temeiul Regulamentului despre modul de propunere pentru decorarea cu distincții de stat 

ale Republicii Moldova și de înmînare a lor, aprobat prin Decretul Președintelui Republicii Moldova 

nr.178 din 8 august 1992, art. 18 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia 

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

  

1. Pentru muncă îndelungată și prodigioasă, profesionalism înalt manifestat în cadrul 

organizării şi desfăşurării unor alegeri libere și corecte, contribuție la dezvoltarea, fortificarea și 

promovarea democrației în Republica Moldova, prin participarea activă la procesul de educație 
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electorală și crearea condițiilor pentru participarea nestingherită a tuturor categoriilor de alegători, 

se propun pentru conferirea distincției de stat următoarele persoane: 

    

- Artemii Axenia; 

- Catruc Nicolae; 

- Chișca-Doneva Tamara; 

- Gafton Vasile;   

- Șeremet Vasile; 

- Volontir Valentina. 

 

 2. Prezenta hotărîre se înaintează Președintelui Republicii Moldova, intră în vigoare la data 

adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova.” 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____6____, Contra ____0____, Abținere___1___.  

(Dl Vasile Gafton este absent din ședință.) 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1172 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 constituirea 

Consiliului electoral al circumscripţiei electorale municipale Chişinău nr. 1”:  

 

„În vederea realizării Programului calendaristic privind acţiunile de organizare şi desfăşurare a 

referendumului local privind revocarea primarului general al municipiului Chișinău din data de 19 

noiembrie 2017, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1137 din 29 septembrie 2017, 

şi în temeiul art.  18, art. 26 alin. (1) lit. c), art. 27 alin. (2), (3), (4), (5) și (7) și 188 alin. (1) din Codul 

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

 

1. Se constituie Consiliul electoral al circumscripţiei electorale municipale Chişinău nr. 1 

în componenţă numerică din 11 membri.  

2. Se aprobă componenţa nominală a Consiliului electoral al circumscripţiei electorale 

municipale Chişinău nr. 1 după cum urmează:      

- Babin Ina 
-licențiată în administrație publică, din Registrul funcționarilor 

electorali; 

-  Boaghi Cristina - jurist, din partea Partidului Liberal; 

- Brînzaniuc Vadim - jurist, din Registrul funcționarilor electorali; 

- Cazacu Anna - jurist, din Registrul funcționarilor electorali; 

- Cutasevici Ludmila 
- licențiată în administrație publică, din partea Consiliului 

municipal Chișinău; 

- Ivanov Tatiana - merceolog, din partea Consiliului municipal Chișinău; 

- Miron Vitalie 
- jurist, din partea Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din 

Republica Moldova”; 

- Mitioglo Dmitri -economist, din Registrul funcționarilor electorali; 
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- Postolache Vasile 
- jurist, din partea Partidului Comuniștilor din Republica 

Moldova; 

- Sturza Constantin - pedagog, din partea Consiliului municipal Chișinău; 

- Țurcanu Igor - economist, din Registrul funcționarilor electorali. 

3. Secretarul Consiliului municipal Chişinău va convoca prima şedinţă a consiliului electoral de 

circumscripţie. 

4. La alegerea vicepreședintelui şi a secretarului consiliului, se recomandă desemnarea 

persoanelor cu respectarea echilibrului de gen. 

5. Consiliul electoral va constitui, pînă la 18 octombrie 2017, secţiile de votare şi, pînă la 27 

octombrie 2017, birourile electorale ale acestora. 

6. Consiliul electoral va propune, pînă la 12 octombrie 2017, spre degrevare de atribuţiile de la 

locul de muncă permanent sau convocare a 8 persoane din componenţa sa. 

7. La propunerea birourilor electorale ale secțiilor de votare, pînă la 31 octombrie 2017, Consiliul 

electoral va adopta hotărîrea privind degrevarea de la locul de muncă permanent sau convocarea unei 

persoane din componența acestora. 

8. 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.  

 

ÎNTREBĂRI: 

Andrei Volentir – a întrebat de ce în componența nominală a Consiliului sunt propuse tocmai 5 

persoane din Registrul funcționarilor electorali. 

Alina Russu – a precizat că cele 5 persoane, din numărul total de 11 membri, au fost selectate din 

Registrul funcționarilor electorali deoarece pînă la data de 3 octombrie curent, data limită de 

prezentare, nu toate partidele politice parlamentare și-au prezentat candidații pentru Consiliu, motiv 

pentru care s-a apelat la Registrul funcționarilor electorali. 

Andrei Volentir – a solicitat să fie expuse criteriile după care au fost selectate aceste persoane. 

Alina Russu – a precizat că un criteriu de bază care a fost aplicat la selecție a fost experiența 

profesională, mai cu seamă cea din 2016 de la alegerile prezidențiale. 

 

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

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____5____, Contra ____0____, Abținere___1___.  

(Dna Rodica Ciubotaru este absentă din ședință.) 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1173 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 

 

 
Ex.: Viorica Zaharia 

Tel.: 022-201-898 


