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PROCES-VERBAL nr. 93 

al ședinței ordinare 

din 22.11.2017, ora 15:00 

 

Statut ședință: deliberativă 

Președinte al ședinței: dna Alina Russu 

Secretar al ședinței: dl Veaceslav Agrigoroae  

 

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

borderoul procesului-verbal. Absent este domnul Iurie Ciocan.  

 

Președintele a anunțat ordinea de zi cu 10 subiecte și a solicitat membrilor să adreseze întrebări și 

să vină cu propuneri.  

 

ORDINEA DE ZI 

 

1. Cu privire la stabilirea datei desfăşurării turului al doilea de scrutin pentru alegerea primarilor în 

unele localități  

Raportor: Vasile Gafton 

2. Cu privire la declararea alegerilor nevalabile și efectuarea votării repetate pentru alegerea 

primarului comunei Lăpușna, raionul Hîncești 

Raportor: Gurduza Sergiu 

3. Cu privire la invalidarea referendumului local privind revocarea primarului general al 

muncipiului Chișinău  

Raportor: Russu Alina 

4. Cu privire la rapoartele financiare ale concurenților electorali din campania electorală a alegerilor 

locale noi din 19 noiembrie 2017, la situația din 17 noiembrie 2017 

Raportor: Agrigoroae Veaceslav 

5. Cu privire la rapoartele financiare ale participanților la referendumul local privind revocarea 

primarului general al municipiului Chișinău, din data de 19 noiembrie 2017, la situația din 17 

noiembrie 2017 

Raportor: Agrigoroae Veaceslav 

6. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în consiliul comunal Stăuceni, municipiul 

Chișinău 

Raportor: Agrigoroae Veaceslav 

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

Anenii Noi 

Raportor: Ciubotaru Rodica 

8. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Șirăuți, raionul Briceni 

Raportor: Ciubotaru Rodica 

9. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Donici, raionul Orhei 

Raportor: Ciubotaru Rodica 

10. Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul municipal Comrat, UTA 

Găgăuzia 

Raportor: Ciubotaru Rodica 

 

 

PROPUNERI: 
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Sergiu Gurduza – a propus să fie inclus pe ordinea de zi proiectul de hotărîre „Pentru modificarea 

hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 1121 din 19 septembrie 2017 „Cu privire la repartizarea 

atribuțiilor între membrii Comisiei Electorale Centrale în perioada electorală””, motivînd solicitarea 

prin faptul că nu va fi în țară la data de 3 decembrie 2017, atunci cînd vor avea loc alegeri repetate 

în Lăpușna. 

Alina Russu – a întrebat dacă dl Gurduza solicită includerea în ordinea de zi a unui proiect de 

hotărîre pe care dumneaei îl vede abia acum în ședință. 

Sergiu Gurduza – a explicat că unii membri ai Comisiei cunosc despre acest proiect de hotărîre, 

iar dnei Russu n-a reușit să-i comunice deoarece era antrenată în activitățile de aniversare a 20 de 

ani de la aprobarea Codului electoral.  

Alina Russu – a anunțat că va solicita opinia secretarului în privința acestei propuneri. 

Veaceslav Agrigoroae – a confirmat că este la curent și a acceptat includerea proiectului de hotărîre 

anunțat pe ordinea de zi a ședinței și a solicitat doar precizarea cu ce număr să fie inclus în ordinea 

de zi. 

Alina Russu – a propus ca acest proiect de hotărîre să fie discutat al 5-lea în ordinea de zi. 

 

Președintele a supus votului propunerea de includere în ordinea de zi a proiectului de hotărîre propus 

de dl Gurduza. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___1___. 

(Domnul Iurie Ciocan este prezent în ședință.) 

 

În lipsa altor propuneri, președintele a supus votului ordinea de zi modificată. 

 

ORDINEA DE ZI 

 

1. Cu privire la stabilirea datei desfăşurării turului al doilea de scrutin pentru alegerea primarilor în 

unele localități  

Raportor: Vasile Gafton 

2. Cu privire la declararea alegerilor nevalabile și efectuarea votării repetate pentru alegerea 

primarului comunei Lăpușna, raionul Hîncești 

Raportor: Gurduza Sergiu 

3. Cu privire la invalidarea referendumului local privind revocarea primarului general al muncipiului 

Chișinău  

Raportor: Russu Alina 

4. Pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 1121 din 19 septembrie 2017 „Cu 

privire la repartizarea atribuțiilor între membrii Comisiei Electorale Centrale în perioada electorală” 

Raportor: Gurduza Sergiu 

5. Cu privire la rapoartele financiare ale concurenților electorali din campania electorală a alegerilor 

locale noi din 19 noiembrie 2017, la situația din 17 noiembrie 2017 

Raportor: Agrigoroae Veaceslav 

6. Cu privire la rapoartele financiare ale participanților la referendumul local privind revocarea 

primarului general al municipiului Chișinău, din data de 19 noiembrie 2017, la situația din 17 

noiembrie 2017 

Raportor: Agrigoroae Veaceslav 

7. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în consiliul comunal Stăuceni, municipiul 

Chișinău 

Raportor: Agrigoroae Veaceslav 

8. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ciobanovca, raionul Anenii 

Noi 

Raportor: Ciubotaru Rodica 

9. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Șirăuți, raionul Briceni 
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Raportor: Ciubotaru Rodica 

10. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Donici, raionul Orhei 

Raportor: Ciubotaru Rodica 

11. Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul municipal Comrat, UTA Găgăuzia 

Raportor: Ciubotaru Rodica 

 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____9____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

Ordinea de zi cu 11 subiecte a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 

 

1. S-A AUDIAT: 

Raportorul Vasile Gafton – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la stabilirea 

datei turului al doilea de scrutin pentru alegerea primarilor în unele localități”:  

 

„Conform datelor procesate în urma alegerilor locale noi din 19 noiembrie 2017, în două 

circumscripții electorale, orășenească Sîngera nr.1/4 și comunală Berlinți nr. 6/6, nici un candidat 

pentru funcţia de primar nu a întrunit mai mult de jumătate din numărul de voturi valabil exprimate 

ale alegătorilor care au participat la votare. 

Astfel, în conformitate cu datele incluse în procesul-verbal privind totalizarea rezultatelor 

votării întocmit de Consiliul electoral al circumscripţiei electorale orășenești Sîngera nr. 1/4, în 

listele electorale de bază și cele suplimentare au fost incluşi 11699 alegători, la votare au participat 

4180 alegători sau 35,73 la sută, alegerile astfel fiind valabile. Din cei 6 candidaţi nici unul nu a 

întrunit mai mult de jumătate din numărul de voturi valabil exprimate ale alegătorilor care au 

participat la votare. Au acumulat cele mai multe voturi candidații Poiata Valeriu din partea 

Partidului Democrat din Moldova (1515 voturi) și Brînzila Sergiu din partea Partidului Politic 

„Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” (931 voturi).  

Conform datelor consemnate în procesul-verbal privind totalizarea rezultatelor votării 

întocmit de Consiliul electoral al circumscripţiei electorale comunale Berlinți nr. 6/6, în listele 

electorale de bază și cele suplimentare au fost incluşi 1613 alegători, la votare au participat 1012 

alegători sau 62,74 la sută, alegerile astfel fiind valabile. Din cei 4 candidaţi nici unul nu a întrunit 

mai mult de jumătate din numărul de voturi valabil exprimate ale alegătorilor care au participat la 

votare. Au acumulat cele mai multe voturi candidații Oleinic Viorica din partea Partidului Democrat 

din Moldova (454 voturi) și Beliciuc Iurii din partea Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din 

Republica Moldova” (311 voturi).  

În temeiul art. 18, art. 26 alin. (1) lit. n), art. 32 şi 134 alin. (2) 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 3 decembrie desfăşurarea turului al doilea de scrutin în orașul 

Sîngera, municipiul Chișinău și comuna Berlinți, raionul Briceni. 

2. Înscrierea în buletinul de vot a celor doi candidaţi se va face în ordinea descrescătoare a 

numărului de voturi valabile acumulate în primul tur de scrutin. Dacă unul dintre cei doi candidați 

se retrage din cursa electorală înainte de ziua votării, scrutinul se va desfășura între candidatul rămas 

și următorul candidat care a acumulat cel mai mare număr de voturi în primul tur de scrutin. 

3.  Organele electorale constituite vor activa în aceeași componență și la turul al doilea de 

scrutin, care se va desfășura pe baza aceloraşi liste electorale. 

4.  Se prelungeşte termenul degrevării domnului Capațină Ion și doamnei Beliciuc Rimma, 

până la 5 decembrie inclusiv. 

5. Consiliile electorale vor prelungi termenul degrevării de atribuţiile de la locul de muncă 

permanent sau convocării a cîte un membru din birourile electorale ale secţiilor de votare, până la 4 

decembrie inclusiv. 

6. Consiliile electorale vor prelungi termenul pentru care au fost angajate persoanele în 

aparatul de lucru responsabile de evidenţa mijloacelor financiare alocate şi prezentarea raportului 

financiar asupra gestionării acestora, până la 5 decembrie inclusiv. 
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7. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei 

Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.” 

 

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

de hotărîre. 

 

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

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____9____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1272 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei. 

 

2. S-A AUDIAT: 

Raportorul Sergiu Gurduza – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

declararea alegerilor nevalabile și efectuarea votării repetate pentru alegerea primarului comunei 

Lăpușna, raionul Hîncești”:  

 

„În urma examinării procesului-verbal privind totalizarea rezultatelor votării din 19 

noiembrie 2017 pentru alegerea primarului comunei Lăpușna, raionul Hîncești, întocmit de 

Consiliul electoral al circumscripţiei electorale comunale Lăpușna nr. 20/21, Comisia Electorală 

Centrală a constatat că în listele electorale de bază au fost incluşi 5130 alegători, în cele suplimentare 

147 alegători, în total în listele electorale au fost incluși 5277 alegători, la votare au participat 1290 

alegători sau 24,44 la sută, ceea ce constituie mai puțin de 1/4 din numărul alegătorilor înscriși pe 

listele electorale. 

În temeiul art. 18, art. 136 şi art. 138 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 

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

  

1. Se ia act de procesul-verbal privind totalizarea rezultatelor votării la alegerea primarului 

comunei Lăpușna, raionul Hîncești, întocmit de Consiliul electoral al circumscripţiei electorale 

comunale Lăpușna nr. 20/21. 

2. Se declară nevalabile alegerile primarului comunei Lăpușna, raionul Hîncești, din 19 

noiembrie 2017, în circumscripția electorală comunală Lăpușna nr. 20/21 (secţiile de votare nr. 

20/38, 20/39, 20/40, 20/41). 

3. Se stabileşte pentru data de 3 decembrie 2017 desfăşurarea votării repetate pentru alegerea 

primarului comunei Lăpușna, raionul Hîncești.  

4. Organele electorale constituite vor activa în aceeași componență și la votarea repetată, 

care se va desfășura pe baza acelorași liste electorale. 

5. Se prelungeşte, pînă la 5 decembrie inclusiv, termenul convocării domnului Bucur 

Grigore, președintele Consiliului electoral al circumscripţiei electorale comunale Lăpușna nr. 20/21. 

6. Consiliul electoral va prelungi termenul degrevării de atribuţiile de la locul de muncă 

permanent sau convocării a cîte un membru al birourilor electorale ale secţiilor de votare, pînă la 4 

decembrie inclusiv. 

7. Consiliul electoral va prelungi termenul pentru care a fost angajată persoana în aparatul 

său de lucru responsabilă de evidenţa mijloacelor financiare alocate şi prezentarea raportului 

financiar asupra gestionării acestora, pînă la 5 decembrie inclusiv. 

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

de hotărîre. 

 

DEZBATERI: 
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Iurie Ciocan – a afirmat că, din cauza unor erori ale colegilor, Comisia este pusă în situația de a 

repeta alegerile. De aceea a propus ca să fie delegat un grup de lucru de la CICDE pentru instruirea 

repetată a membrilor secțiilor de votare vizavi de procedurile de numărare și completare a 

documentelor electorale, în scopul evitării oricăror erori în cazul alegerilor repetate. 

Sergiu Gurduza – a declarat că susține propunerea dlui Ciocan, mai ales că săptămîna trecută, 

împreună cu dl Cabacenco, au fost în Lăpușna pentru a răspunde la eventuale întrebări și neclarități 

în ceea ce privește procedurile și documentele electorale. La întîlnire nu au fost vociferate anumite 

dificultăți, pe cînd în practică, la alegerile din 19 noiembrie, s-a dovedit contrariul. De aceea, dl 

Gurduza susține propunerea dl Ciocan pentru desfășurarea unei instruiri repetate a funcționarilor 

electorali din localitate și printr-o solicitare către conducerea CEC. 

Alina Russu – a confirmat că pentru alegerile repetate ale primarului din Lăpușna este necesară și 

va fi desfășurată o sesiune suplimentară de instruire pentru organele electorale locale. 

Vladimir Șarban– a afirmat că aude un schimb de replici în ședință dar nu le înțelege esența și a 

întrebat retoric că dacă funcționarii electorali vor fi instruiți repetat, înseamnă că vor veni mai mulți 

alegători la urne, din moment ce în proiectul de hotărîre nu se face referință la lipsa de instruire a 

organelor electorale de nivelul II. 

Alina Russu – a afirmat că dacă este necesar să fie dezbătut subiectul ce ține de instruirea 

funcționarilor electorali în ceea ce privește completarea documentelor electorale, se poate rezerva 

timp special într-o altă ședință. 

 

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

 

 REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ___7_____, Contra ____1____, Abținere___0___.  

(Dl Vasile Gafton lipsește din ședință) 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1273 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți. 

 

3. S-A AUDIAT: 

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

referendumului local privind revocarea primarului general al municipiului Chișinău”:  

 

„În baza procesului-verbal privind totalizarea rezultatelor referendumului local de revocare 

a primarului general al municipiului Chișinău din 19 noiembrie 2017, întocmit de Consiliul electoral 

al circumscripţiei electorale municipale Chișinău nr. 1, Comisia Electorală Centrală a constatat că 

în listele electorale de bază au fost incluşi 629684 alegători, în cele suplimentare 1824 alegători, în 

total în listele electorale au fost incluși 631508 alegători, la votare au participat 108695 alegători 

sau 17,21 la sută, ceea ce constituie mai puţin de 1/3 din numărul persoanelor înscrise în listele 

electorale. 

În temeiul art. 18 şi art. 199 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, 

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

 

1. Se declară nevalabil referendumul local privind revocarea primarului general al 

municipiului Chișinău din 19 noiembrie 2017. 

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

proiectul de hotărîre. 

 

ÎNTREBĂRI: 
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Vladimir Șarban – a întrebat cum se explică decalajul dintre numărul total de alegători din 

municipiul Chișinău incluși în listele electorale la 1 septembrie curent, de peste 647 de mii, și 

numărul de 631508 alegători cu drept de vot pentru referendum. 

Alina Russu – a confirmat că la 1 septembrie curent CEC a făcut publice datele din Registrul de 

stat al alegătorilor cu privire la  numărul de cetățeni cu drept de vot din municipiul Chișinău. 

Decalajul dintre numărul de alegători făcut public și numărul alegătorilor incluși în listele de bază 

tipărite pentru referendum exprimă numărul de cetățeni ai căror viza de domiciliu sau de reședință 

a expirat, respectiv aceștia nu au putut fi incluși în listele electorale de bază. 

 

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

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___.  

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1274 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 

 

4. S-A AUDIAT: 

Raportorul Sergiu Gurduza – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 1121 din 19. 09 2017 „Cu privire la 

repartizarea atribuțiilor între membrii Comisiei Electorale Centrale în perioada electorală””:  

  

„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 ş t e: 

  

1. La pct  3 textul „Sergiu Gurduza” se substituie cu textul „Vasile Gafton” . 

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

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.” 

 

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

de hotărîre. 

 

PROPUNERI: 

Alina Russu – în vederea respectării tehnicii legislative a propus ajustarea respectivului proiect de 

hotărîre, după cum urmează: 

1) după textul „Vasile Gafton -” se introduc cuvintele „comunală Lăpușna, raionul Hîncești,” 

mai departe după text; 

2) textul „Sergiu Gurduza – comunală Lăpușna, raionul Hîncești;” se exclude. 

 

Raportorul a acceptat modificarea. 

 

Președintele a supus votului proiectul de hotărîre modificat. 

„Pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 1121 din 19 septembrie 2017 

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

electorală»”:  

  

„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 ş t e: 

  

1. Punctul 3 al hotărîrii Comisiei Electorale Centrale  nr. 1121 din 19 septembrie 2017 „Cu 

privire la repartizarea atribuțiilor între membrii Comisiei Electorale Centrale în perioada electorală” 

se modifică după cum urmează: 

1) după textul „Vasile Gafton -” se introduc cuvintele „comunală Lăpușna, raionul Hîncești,” 

mai departe după text; 
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2) textul „Sergiu Gurduza – comunală Lăpușna, raionul Hîncești;” se exclude. 

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.” 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___1___.  

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1275 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți.  

 

5. S-A AUDIAT: 

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

rapoartele financiare ale concurenților electorali din campania electorală a alegerilor locale noi din 

19 noiembrie 2017, la situația din 17 noiembrie 2017”:  

 

„Potrivit Programului 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, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale 

Centrale nr. 1119 din 19 septembrie 2017, și potrivit prevederilor art. 382 alin. (1) din Codul 

electoral, concurenții electorali prezintă periodic rapoarte privind veniturile și cheltuielile din 

campania electorală, conducîndu-se de modelul dat în anexa nr. 3 la Regulamentul privind 

finanțarea campaniilor electorale, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3352 din 

4 mai 2015, sau informează Comisia despre faptul că nu își deschid contul cu mențiunea ”Fond 

electoral” și nu vor suporta cheltuieli în campania electorală. 

Astfel, a patra raportare a veniturilor și cheltuielilor din campania electorală, potrivit 

Programului calendaristic, este prevăzută pentru situația din 17 noiembrie curent. 

Au prezentat Comisiei rapoartele: Partidul Politic ”Partidul Socialiștilor din Republica 

Moldova”, Partidul Democrat din Moldova,  Partidul Politic Partidul Nostru, Partidul Liberal și 

Partidul Naţional Liberal.  

În urma verificării rapoartelor sub aspectul plenitudinii informației și corespunderii cu 

cerințele de întocmire a acestora, Comisia constată că respectivii concurenți electorali, care și-au 

deschis contul „Fond electoral”, s-au conformat prevederilor Regulamentului privind finanțarea 

campaniilor electorale. 

Partidul Comuniștilor din Republica Moldova, Partidul Politic Partidul Popular din 

Republica Moldova și Partidul Politic „Partidul Popular European din Moldova” au informat 

Comisia despre faptul că nu își deschid contul cu mențiunea ”Fond electoral” și nu vor suporta 

cheltuieli în campania electorală. 

Totodată, Comisia relevă că Partidul Comuniștilor din Republica Moldova și Partidul Politic 

Partidul Popular din Republica Moldova și-au retras candidații din cursa electorală. 

Cu referire la candidații independenți, aceștia, potrivit art. 382 alin. (5) din Codul electoral, 

prezintă la consiliul electoral de circumscripție corespunzător rapoartele privind veniturile 

acumulate și cheltuielile efectuate în campania electorală. 

Concurenții electorali Igor Prida, candidat independent la alegerile locale noi ale primarului 

comunei Sărăteni, raionul Leova, Ghennadii Burlaca, candidat independent la alegerile locale noi 

ale primarului comunei Berlinți, raionul Briceni și Vera Hajdeu candidat independent la alegerile 

locale noi ale primarului comunei Ghiliceni, raionul Telenești au informat consiliile electorale, 

precum și Comisia, despre faptul că nu își deschid contul cu mențiunea ”Fond electoral” și nu vor 

suporta cheltuieli în campania electorală, iar candidatul independent la alegerile locale noi ale 

primarului satului Căpriana, raionul Strășeni, Afina Scutaru, a depus un demers la Comisia 

Electorală Centrală prin care a informat că a obținut venit sub formă de donații de la persoane fizice 

în sumă de 1928,25 lei și a efectuat cheltuieli în mărime de 1928,25 lei. 
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În temeiul art. 18, art. 382 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 și în 

conformitate cu Regulamentul privind finanțarea campaniilor electorale, aprobat prin hotărîrea 

Comisiei Electorale Centrale nr. 3352 din 4 mai 2015, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 

  

1. Se constată ca fiind întocmite și prezentate în corespundere cu art. 382 din Codul electoral 

și cu prevederile Regulamentului privind finanțarea campaniilor electorale, aprobat prin hotărîrea 

Comisiei Electorale Centrale nr. 3352 din 4 mai 2015, rapoartele privind veniturile și cheltuielile 

din campania electorală a alegerilor locale noi din 19 noiembrie 2017, depuse de concurenții 

electorali: Partidul Politic ”Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”, Partidul Democrat din 

Moldova,  Partidul Politic Partidul Nostru, Partidul Liberal și Partidul Naţional Liberal (datele 

generalizate din rapoarte se anexează). 

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

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.” 

 

Anexă  

la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale  

nr. 1276 din 22 noiembrie 2017 

  

Denumirea concurentului 

electoral 

Soldul 

mijloacelor 

bănești la 

data de 10 

noiembrie 

2017 

(lei) 

Venituri în 

campania 

electorală, la 

situația din  

17 noiembrie 

2017 

(lei) 

Cheltuieli în 

campania 

electorală, la 

situația din  

17 noiembrie 

2017 

(lei) 

Soldul 

mijloacelor 

bănești  la 

data de       

17 noiembrie 

2017 

(lei) 

Partidul Politic „Partidul 

Socialiștilor din Republica 

Moldova” 

289,50 20600,00 20781,00 108,50 

Partidul Democrat din Moldova 141,10 18040,00 18081,40 99,70 

Partidul Politic Partidul Nostru 0,00 17617,34 17617,34 0,00 

Partidul Liberal 1043,94 1565,61 2337,68 271,87 

Partidul Naţional Liberal 21,00 1716,00 1737,00 
0,00 

 

 

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

de hotărîre.  

 

ÎNTREBĂRI: 

Vladimir Șarban – a întrebat dacă în sală sunt prezente persoanele responsabile de finanțe ale 

partidelor. 

Veaceslav Agrigoroae – a confirmat prezența reprezentanților PL și PNL. 

Vladimir Șarban – a anunțat că revine la o idee pe care a expus-o acum 2 săptămîni vizavi de 

constatările campaniilor de monitorizare pe care le fac observatorii, în special asociația Promo-LEX, 

în procesul electoral, constatări pe care această organizație le publică pe site-ul ei oficial. Astfel, 

conform estimărilor Promo-LEX, în perioada respectivă s-au efectuat cheltuieli  pe care concurenții 

electorali nu le-au raportat, în sumă de cel puțin 25 de mii de lei. În acest context, dl Șarban a 

întrebat dacă Comisia ar trebui să țină cont în hotărîrile sale despre aceste constatări sau doar să ia 

cunoștință de ele și atît. 

Veaceslav Agrigoroae – consideră că dl Șarban a făcut mai mult o relatare, deoarece informația pe 

care o prezintă partidele se regăsește pe site, iar în acest context dl Șarban ar putea veni cu propuneri 

dacă le are. 

Andrei Volentir – a întrebat dacă acest proiect de hotărîre este o totalizare doar a turului I de scrutin, 

din moment ce în două localități urmează să se desfășoare turul II de scrutin și într-o localitate 

alegeri repetate, și dacă va urma și un raport de totalizare a întregului scrutin electoral parțial. 
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Veaceslav Agrigoroae – a confirmat că pentru unii concurenți campania electorală a luat sfîrșit și 

că acest proiect de hotărîre nu este unul final, ci include raportarea financiară doar pentru săptămîna 

a patra, la data de 17 noiembrie de campanie. Comisia va reveni la subiect după încheierea 

campaniei electorale. 

Alina Russu – a întrebat, cu referire la anexa proiectului de hotărîre, ce se va întîmpla cu soldul 

mijloacelor bănești rămas în dreptul unui partid politic după încheierea acestei campanii electorale. 

Veaceslav Agrigoroae – a declarat că membrii cunosc foarte bine ce se întîmplă cu soldul atunci 

cînd se încheie campania electorală. 

Alina Russu – a afirmat că a solicitat o concretizare din partea raportorului asupra a ceea ce se 

întîmplă cu soldul după ce se închide contul. 

Sergiu Gurduza – a solicitat să adreseze o întrebare reprezentantului Promo-LEX. 

Alina Russu – a explicat că dl Postică nu este invitat nici în calitate de trezorier și nici nu este 

raportor la subiect. 

Sergiu Gurduza – a solicitat, în situația respectivă, dreptul la luare de cuvînt. 

Întrebări adresate reprezentanților partidelor: 

Vladimir Șarban – a întrebat dacă dna Josan cunoaște din ce mijloace a fost achitată deplasarea 

PL la mănăstirea Hîncu, consemnată de către Promo-LEX în raportul său, cheltuielile căreia nu au 

fost incluse în raportul partidului. 

Maria Josan – a declarat că nu cunoaște sursele din care s-a achitat respectiva deplasare. 

Alina Russu – a întrebat ce se întîmplă cu soldul identificat în anexă care a rămas după încheierea 

campaniei electorale. 

Maria Josan – a explicat că soldul a fost lăsat pentru închiderea contului, PL preconizînd și 

participarea partidului la turul II al campaniei, dar luni la CEC s-a prezentat informația despre soldul 

rămas. 

 

LUARE DE CUVÎNT: 

Sergiu Gurduza – a mulțumit Promo-LEX pentru procesul de observare a campaniei electorale și 

l-a rugat pe reprezentantul asociației, dl Postică, să vină cu demersuri/sesizări/contestații făță de 

CEC vizavi de cele observate în ceea ce ține de corectitudinea finanțării partidelor în campaniile 

electorale, deoarece ține de competența Comisiei să examineze astfel de sesizări. În acest mod, 

Comisia, în hotărîrile sale asupra rapoartelor financiare, va putea examina și ține cont de constatările 

misiunilor de observare, acestea neavînd decît titlu informativ la etapa actuală.  

 

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

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____1____, Abținere___0___.  

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1276 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți. 

 

6. S-A AUDIAT: 

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

rapoartele financiare ale participanților la referendumul local privind revocarea primarului general 

al municipiului Chișinău, din data de 19 noiembrie 2017, la situația din 17 noiembrie 2017”:  

  

„Conform Programului 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 hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1137 din 29 septembrie 

2017, și potrivit prevederilor art. 382 alin. (1) din Codul electoral, participanții la referendum 

prezintă periodic rapoarte privind veniturile și cheltuielile din campania electorală, conducîndu-se 

de modelul dat în anexa nr. 3 la Regulamentul privind finanțarea campaniilor electorale, aprobat 

prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3352 din 4 mai 2015, sau informează Comisia despre 
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faptul că nu își deschid contul cu mențiunea ”Fond electoral” și nu vor suporta cheltuieli în campania 

electorală. 

Astfel, cea de-a patra raportare periodică reflectă situația din 17 noiembrie 2017, pentru 

această dată fiind fixată și ultima raportare a veniturilor și cheltuielilor din întreaga campanie 

electorală.  

Partidul Politic ”Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” și Partidul Liberal au 

prezentat Comisiei rapoartele privind veniturile și cheltuielile din campania electorală pentru 

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

noiembrie  2017, la situația din 17 noiembrie 2017, de asemenea veniturile și cheltuielile pentru 

întreaga perioadă a campaniei electorale. 

În urma verificării rapoartelor sub aspectul plenitudinii informației și corespunderii cu 

cerințele de întocmire a acestora, Comisia constată că respectivii participanți la referendum, care au 

deschis contul „Fond electoral”, s-au conformat prevederilor Regulamentului privind finanțarea 

campaniilor electorale. 

În temeiul art. 18, art. 382 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 și în 

conformitate cu Regulamentul privind finanțarea campaniilor electorale, aprobat prin hotărîrea 

Comisiei Electorale Centrale nr. 3352 din 4 mai 2015, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 

 

1. Se constată ca fiind întocmite și prezentate în corespundere cu art. 382 din Codul electoral 

și cu prevederile Regulamentului privind finanțarea campaniilor electorale, aprobat prin hotărîrea 

Comisiei Electorale Centrale nr. 3352 din 4 mai 2015, rapoartele privind veniturile și cheltuielile 

din campania electorală a referendumului local privind revocarea primarului general al municipiului 

Chișinău, din data de 19 noiembrie  2017, depuse de participanții la referendum - Partidul Politic 

”Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” și Partidul Liberal, după cum urmează: 

- datele generalizate din rapoarte la situația din 17 noiembrie 2017, conform anexei nr. 1; 

- datele generalizate din rapoarte pentru întreaga perioadă a campaniei electorale, conform 

anexei nr. 2.  

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.” 

 

Anexa nr. 1  

la hotărîrea Comisei Electorale Centrale 

 nr. 1277 din 22 noiembrie 2017 

 

Nr. 

d/o 

Denumirea participantului la 

referendum 

Soldul 

mijloacelor 

bănești la 

data de 10 

noiembrie 

2017 

(lei) 

Venituri în 

campania 

electorală, la 

situația din  

17 noiembrie  

2017 

(lei) 

Cheltuieli în 

campania 

electorală, 

la situația 

din              

17 

noiembrie  

2017 

(lei) 

Soldul 

mijloacelor 

bănești  

la data de  

17 

noiembrie 

2017 

(lei) 

1 

Partidul Politic „Partidul 

Socialiștilor din Republica 

Moldova” 

1297,48 547230,00 548527,48 0,00 

2 Partidul Liberal 26442,34 117800,00 144242,34 0,00 
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Anexa nr. 2  

la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale  

nr. 1277 din 22 noiembrie 2017 

  

Nr. 

d/o 

Denumirea participantului la 

referendum 

Soldul 

mijloacelor 

bănești la 

începutul 

campaniei 

electorale  

(lei) 

Venituri în 

campania 

electorală 

(lei) 

Cheltuieli în 

campania 

electorală  

(lei) 

Soldul 

mijloacelor 

bănești  

la  sfârșitul 

campaniei 

electorale 

(lei) 

1 

Partidul Politic „Partidul 

Socialiștilor din Republica 

Moldova” 

0,00 2 117 530,00 2 117 530,00 0,00 

2 Partidul Liberal 0,00 402800,00 402800,00 0,00 

 

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

de hotărîre. 

 

ÎNTREBĂRI: 

Alina Russu – pentru că în denumirea hotărîrii se regăsește sintagma „la situația din 17 noiembrie 

curent”, realmente în parțile descriptivă și de dispozitie Comisia generalizînd datele privind 

finanțarea campaniei electorale, a întrebat raportorul dacă nu consideră că în titlu ar fi trebuit să se 

facă referință doar la rapoartele financiare ale acestui tip de scrutin. 

Veaceslav Agrigoroae – a acceptat reformularea pentru claritate, fiind vorba de o hotărîre 

generalizatoare. 

Vladimir Șarban –  a întrebat dacă a fost învitat trezorierul de la Partidul Socialiștilor, participant 

la referendum. 

Veaceslav Agrigoroae – a confirmat că toți trezorierii vizați în  proiectele de hotărîre cu privire la 

rapoartele financiare au fost invitați la ședință. 

Vladimir Șarban –  a întrebat dacă Comisia intenționează să schimbe modalitatea de examinare a 

acestor chestiuni în cazul în care trezorierii partidelor sunt invitați de fiecare dată, iar aceștia ignoră 

invitațiile. Altfel, dumnealui nu vede eficiența acestor rapoarte, care nu țin cont de constatările 

Comisiei. 

Veaceslav Agrigoroae – a precizat că din acest motiv a invitat astăzi toți responsabilii de finanțe ai 

partidelor dar, spre regret, constată prezența doar a 2 reprezentanți.  

Rodica Ciubotaru – în contextul absenței trezorierului Partidului Socialiștilor din Republica 

Moldova, a solicitat raportorului, cu titlu de concretizare, să precizeze dacă din suma de peste 91 de 

mii de lei, 90 de mii sunt doar cheltuieli pentru servicii poștale. 

Veaceslav Agrigoroae – a confirmat că într-adevăr o astfel de sumă a fost cheltuită pentru 

săptămîna a 4-a de campanie.  

Sergiu Gurduza – precizînd că cu o săptămînă înainte de referendum, primarul suspendat Dorin 

Chirtoacă a postat pe rețelele de socializare un film ce prezintă realizările sale în calitate de primar 

al municipiului Chișinău pe parcursul a 10 ani, a întrebat dacă sumele cheltuite pentru filmări și 

promovare au fost reflectate în raport, deoarece dumnealui nu le vede reflectate. 

Veaceslav Agrigoroae – a răspuns că la acest subiect nu s-a documentat în mod special și a 

menționat că în raportul de totalizare sunt reflectate cheltuieli pentru standuri, afișe, radio, 

televiziune, presa scrisă și alte servicii. 

ÎNTREBĂRI adresate trezorierului PL: 

Sergiu Gurduza – a adresat aceeași întrebare. 

Maria Josan – a confirmat doar cheltuielile pentru publicitatea din mass-media, dar despre filmul 

amintit a declarat că nu cunoaște sursa cheltuielilor. 

Alina Russu – a întrebat de ce în cazul raportului privind referendumul nu se găsesc informații  

referitoare la soldul bancar. 
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Maria Josan – a precizat că contul bancar al PL deschis pentru referendum este închis, spre 

deosebire de cel pentru alegerile locale, unde s-a presupus că partidul va participa și în turul II al 

alegerilor. 

 

PROPUNERI: 

Alina Russu – a propus ca din titlul hotărîrii să fie exclusă sintagma „la situația din 17 noiembrie 

2017”. 

Veaceslav Agrigoroae – a acceptat propunerea. 

 

LUARE DE CUVÎNT: 

Vladimir Șarban – a declarat că n-a votat proiectul precedent și nu va participa nici la votarea 

respectivului proiect, deoarece Comisia se ocupă doar de examinarea părții formale a acestor 

rapoarte, acțiune, deși legală, insuficientă, pentru că în multe cazuri rapoartele partidelor și 

constatările observatorilor nu se suprapun. Situație în care Comisia ar trebui să-și pună întrebări 

asupra veridicității și exactității reflectării cheltuielilor în rapoarte. Totodată, dl Șarban a sugerat că 

membrii ar trebui să fie mai atenți cu rapoartele observatorilor pe care îi acreditează și să verifice 

veridicitatea sau lipsa de veridicitate a estimărilor observatorilor. Și dacă examinarea superficială a 

rapoartelor de anul trecut o pune pe seama lipsei de experiență a noii componențe a Comisiei, în 

această campanie a trebuit să se renunțe la superficialitate și formalitate, să fie examinate în 

profunzime datele oferite de observatori, deoarece se vehiculează cu suma de aproximativ 285 de 

mii de lei cheltuieli neraportate. De aceea, dl Șarban consideră că membrii Comisiei ar trebui să 

regîndească modalitatea de examinare a rapoartelor financiare ale partidelor. 

 

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

 

„Cu privire la rapoartele financiare ale participanților la referendumul local privind 

revocarea primarului general al municipiului Chișinău, din data de 19 noiembrie 2017”: 

  

„Conform Programului 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 hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1137 din 29 septembrie 

2017, și potrivit prevederilor art. 382 alin. (1) din Codul electoral, participanții la referendum 

prezintă periodic rapoarte privind veniturile și cheltuielile din campania electorală, conducîndu-se 

de modelul dat în anexa nr. 3 la Regulamentul privind finanțarea campaniilor electorale, aprobat 

prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3352 din 4 mai 2015, sau informează Comisia despre 

faptul că nu își deschid contul cu mențiunea ”Fond electoral” și nu vor suporta cheltuieli în campania 

electorală. 

Astfel, cea de-a patra raportare periodică reflectă situația din 17 noiembrie 2017, pentru 

această dată fiind fixată și ultima raportare a veniturilor și cheltuielilor din întreaga campanie 

electorală.  

Partidul Politic ”Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” și Partidul Liberal au 

prezentat Comisiei rapoartele privind veniturile și cheltuielile din campania electorală pentru 

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

noiembrie  2017, la situația din 17 noiembrie 2017, de asemenea veniturile și cheltuielile pentru 

întreaga perioadă a campaniei electorale. 

În urma verificării rapoartelor sub aspectul plenitudinii informației și corespunderii cu 

cerințele de întocmire a acestora, Comisia constată că respectivii participanți la referendum, care au 

deschis contul „Fond electoral”, s-au conformat prevederilor Regulamentului privind finanțarea 

campaniilor electorale. 

În temeiul art. 18, art. 382 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 și în 

conformitate cu Regulamentul privind finanțarea campaniilor electorale, aprobat prin hotărîrea 

Comisiei Electorale Centrale nr. 3352 din 4 mai 2015, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 

 

2. Se constată ca fiind întocmite și prezentate în corespundere cu art. 382 din Codul electoral 

și cu prevederile Regulamentului privind finanțarea campaniilor electorale, aprobat prin hotărîrea 
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Comisiei Electorale Centrale nr. 3352 din 4 mai 2015, rapoartele privind veniturile și cheltuielile 

din campania electorală a referendumului local privind revocarea primarului general al municipiului 

Chișinău, din data de 19 noiembrie  2017, depuse de participanții la referendum - Partidul Politic 

”Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” și Partidul Liberal, după cum urmează: 

- datele generalizate din rapoarte la situația din 17 noiembrie 2017, conform anexei nr. 1; 

- datele generalizate din rapoarte pentru întreaga perioadă a campaniei electorale, conform 

anexei nr. 2.  

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.” 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____6____, Contra ____0____, Abținere___1___.  

(Dl Vladimir Șarban nu a participat la vot.) 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1277 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți.  

 

7. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Stăuceni, municipiul Chişinău”:  

  

„Consiliul comunal Stăuceni, municipiul Chişinău, prin decizia nr. 8/2 din 24 octombrie 

2017, a ridicat, în legătură cu absenţa fără motive întemeiate de la trei şedinţe consecutive ale 

consiliului, mandatul consilierului Sofroni Alexei ales pe lista Partidului Politic Partidul Nostru. 

Astfel, a devenit vacant un mandat de consilier atribuit formaţiunii respective.  

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

consilier în Consiliul comunal Stăuceni îi revine candidatului supleant Efrem Diana de pe lista 

Partidului Politic Partidul Nostru, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Rîşcani, municipiul 

Chişinău, din 3 iulie 2015.  

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

noiembrie 1997 şi în conformitate cu pct. 18 lit. c) și pct. 29 din Regulamentul cu privire la 

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

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

 

1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul comunal Stăuceni. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Stăuceni, municipiul Chişinău, 

candidatului supleant Efrem Diana de pe lista Partidului Politic Partidul Nostru. 

3. Se preavizează consilierul Efrem Diana asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30 de 

zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia. 

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

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.” 

 

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

de hotărîre. 

 

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

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____6____, Contra ____0____, Abținere___0___.  

(Domnii Andrei Volentir și Sergiu Gurduza nu sunt prezenți în ședință.) 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1278 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți.  
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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 Ciobanovca, raionul Anenii Noi”:  

  

„Comisia Electorală Centrală a fost informată despre decesul consilierului Zagorodniuc 

Andrei ales pe lista Partidului Politic Partidul Nostru în Consiliul comunal Ciobanovca, raionul 

Anenii Noi, și a primit totodată documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului 

candidat supleant. 

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

consilier în Consiliul comunal Ciobanovca îi revine candidatului supleant Hîncu Artur de pe lista 

Partidului Politic Partidul Nostru, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Anenii Noi din 20 iunie 

2015. 

Din documentele transmise de consiliu, Comisia constată că certificatul de deces a fost 

eliberat la 8 septembrie 2017, iar demersul și copia autentificată a certificatului de deces au parvenit 

la Comisie pe data de 16 noiembrie 2017. Astfel, rezultă că secretarul Consiliului comunal 

Ciobanovca nu a respectat termenul stabilit la pct. 20 din Regulamentul cu privire la procedura de 

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

nr. 1931 din 23 aprilie 2013. 

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. v), art. 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 Ciobanovca. 

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

candidatului supleant Hîncu Artur de pe lista Partidului Politic Partidul Nostru. 

3. Se preavizează consilierul Hîncu Artur asupra obligației de a respecta termenul de 30 de 

zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.   

4. Se atenționează secretarul Consiliului comunal Ciobanovca, dna Pîntea Ludmila, 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 a solicitat membrilor Сomisiei să pună întrebări și să înainteze propuneri la proiectul 

de hotărîre. 

 

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

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____6____, Contra ____0____, Abținere___0___.  

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1279 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți.  

 

9. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Șirăuți, raionul Briceni”:  
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„Comisia Electorală Centrală a fost informată despre decesul consilierului Bodnariuc 

Valeric ales pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Șirăuți, raionul Briceni, și 

a primit totodată documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat 

supleant 

Setul de documente prezentat conține și extrasul din decizia nr. 5/5 din 10 octombrie 2017 a 

Consiliului sătesc Șirăuți. La examinarea documentelor prezentate s-a constatat că decizia în cauză 

a fost adoptată cu depășirea competenței materiale, deoarece, contrar prevederilor de la art. 5 alin. 

(3) al Legii nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local, consiliul a declarat 

vacant mandatul consilierului Bodnariuc Valeric, însă competența în acest sens îi revine Comisiei 

Electorale Centrale. În vederea respectării cadrului legal în vigoare și avînd în vedere că decizia 

consiliului local, ca act emis în afara competenței, este lovită de nulitate, Comisia recomandă 

Consiliului sătesc Șirăuți să-şi abroge decizia nr. 5/5 din 10 octombrie 2017.  

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

consilier în Consiliului sătesc Șirăuți îi revine candidatului supleant Gherștega Iurie de pe lista 

Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Briceni din 29 iunie 2015.  

Din documentele transmise de consiliu, Comisia constată că certificatul de deces a fost 

eliberat la 6 iulie 2017, iar demersul și copia autentificată a certificatului de deces au parvenit la 

Comisie pe data de 13 noiembrie 2017. Astfel, rezultă că secretarul Consiliului sătesc Șirăuți 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 Șirăuți.    

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Șirăuți, raionul Briceni, candidatului 

supleant Gherștega Iurie de pe lista Partidului Democrat din Moldova. 

3.  Se preavizează consilierul Gherștega Iurie asupra obligației de a respecta termenul de 30 

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

4. Se atenționează secretarul Consiliul sătesc Șirăuți, dna Baiura Dina, 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.Se recomandă Consiliului sătesc Șirăuți, raionul Briceni, să-şi abroge decizia nr. 5/5 din 

10 octombrie 2017. 

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

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.” 

 

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

de hotărîre. 

 

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

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____6____, Contra ____0____, Abținere___0___.  

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1280 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți.  
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10. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Donici, raionul Orhei”:  

  

„La Comisia Electorală Centrală au parvenit cererea de demisie a consilierului Lupu Sergiu 

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

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

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

consilier în Consiliul comunal Donici îi revine candidatului supleant Botnari Leonora de pe lista 

Partidului Liberal Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Orhei din 29 iunie 

2015. La atribuirea mandatului s-a ținut cont de adeverința primăriei, prin care se confirmă aflarea 

peste hotare a candidatului supleant Caruntu Mihail de pe lista aceluiași partid. 

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

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

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

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

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

 

1. Se ridică, în legătură cu cererea de demisie, mandatul consilierului Lupu Sergiu ales pe 

lista Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul comunal Donici. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Donici, raionul Orhei, candidatului 

supleant Botnari Leonora de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Botnari Leonora asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30 

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

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

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.” 

 

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

de hotărîre. 

 

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

 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____5____, Contra ____1____, Abținere___0___.  

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1281 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți.  

 

 

11. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul municipal Comrat, UTA Găgăuzia”:  

  

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

Serghei ales pe lista Partidului Comuniștilor din Republica Moldova în Consiliul municipal Comrat, 

UTA Găgăuzia, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului 

candidat supleant. 

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

consilier în Consiliul municipal Comrat îi revine candidatului supleant Topal Maxim de pe lista 

Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Comrat din 

26 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 
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februarie 2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 23 şi pct. 29 din Regulamentul 

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

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

 

1. Se ridică, în legătură cu cererea de demisie, mandatul consilierului Stoianoglo Serghei 
ales pe lista Partidului Comuniștilor din Republica Moldova în Consiliul municipal Comrat.  

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul municipal Comrat, UTA Găgăuzia, 

candidatului supleant Topal Maxim de pe lista Partidului Comuniștilor din Republica Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Topal Maxim asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30 de 

zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia. 

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

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.” 

 

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

de hotărîre. 

 

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

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____6____, Contra ____0____, Abținere___0___.  

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 1282 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți.  

 

 

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

 

 

 

 

Președintele ședinței                                                                                                   Alina RUSSU 

 

 

Secretarul ședinței                                                                                         Veaceslav AGRIGOROAE 
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