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PROCES-VERBAL nr. 103 

al ședinței extraordinare 

din 20.03.2018 

 

Statutul ședinței: deliberativă 

Președintele ședinței: dna Alina Russu 

Secretarul ședinței: dl Veaceslav Agrigoroae  

 

Președintele a constatat prezența la începutul ședinței a 8 membri ai Comisiei (lipsește V. Filipov), 

după care a declarat ședința deliberativă și deschisă publicului.  

 

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

 

Președintele a propus următoarea ordine de zi ce conține 17 subiecte:  

 

ORDINEA DE ZI 

   

1. Cu privire la convocarea unui membru care nu activează permanent la Comisia Electorală 

Centrală 

Raportor: Alina Russu 

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

perioada electorală 

Raportor: Alina Russu 

3. Cu privire la constituirea circumscripțiilor electorale municipale pentru organizarea 

alegerilor locale noi din data de 20 mai 2018 

Raportor: Alina Russu 

4. Cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „Promo-

LEX”, în vederea monitorizării alegerilor locale noi ale primarilor în unele localități din 

data de 20 mai 2018 

Raportor: Rodica Ciubotaru 

5. Cu  privire la delegarea reprezentanților Comisiei Electorale Centrale la Baku, Azerbaidjan 

Raportor: Alina Russu 

6. Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul municipal Bălți 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

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

Briceni 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

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

Cahul 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 
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9. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Zîrnești, raionul 

Cahul 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

10. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Vărzăreștii Noi, raionul 

Călărași 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

11. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Ursoaia, raionul 

Căușeni 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

12. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Slobozia-Dușca, 

raionul Criuleni 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

13. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Edineț 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

14. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Cărpineni, raionul 

Hîncești 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

15. Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Logănești, raionul 

Hîncești 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

16. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Pripiceni-Răzeși, 

raionul Rezina 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

17. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Zăicani, raionul Rîșcani 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

 

 

Președintele de ședință a oferit cuvîntul pentru a fi adresate întrebări cu privire la ordinea de zi. 

S. Gurduza – A propus introducerea pe ordinea de zi a proiectului pe care l-a transmis membrilor 

cu o zi mai devreme „Pentru modificarea punctului 30 litera f) din Regulamentul cu privire la 

activitatea Comisiei Electorale Centrale”. 

A. Russu – A supus votului propunerea de a introduce pe ordinea de zi proiectul de hotărîre ce 

vizează modificarea Regulamentului Comisiei Electorale Centrale. 

 

(Dl V. Filipov s-a alăturat membrilor prezenți în ședință. Membri prezenți – 9.) 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____4____, Contra ____3____, Abținere___2___. 

Propunerea nu a întrunit majoritatea de voturi. 

 

Președintele de ședință a întrebat dacă mai sînt propuneri la ordinea de zi. 

S. Gurduza – A propus ca subiectele sub nr. 1 și nr. 2 să fie examinate după subiectul cu nr. 5, 

deoarece are nevoie de aproximativ 10 minute pentru a se documenta suplimentar asupra lor.  

A. Russu – A supus votului propunerea de a schimba ordinea de examinare a subiectelor. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____4____, Contra ____4____, Abținere___1___. 

Propunerea nu a întrunit majoritatea de voturi. 
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Președintele de ședință a constatat că nu mai sînt propuneri de modificare a ordinii de zi, după care 

a supus-o votului.  

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___1___. 

 

 

Ordinea de zi ce conține 17 puncte a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei. 

 

 

1. S-A AUDIAT: 

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

convocarea  unui membru care nu activează permanent la Comisia Electorală Centrală”:  

 

„Prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1449 din 12 martie 2018, a fost aprobat 

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

noi ale primarilor în unele localități din data de 20 mai 2018. 

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 21, art. 26 și art. 150 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 data de 21 martie 2018, domnul Gurduza Sergiu, membru care 

nu activează permanent la Comisia Electorală Centrală. 

2. Remunerarea domnului Gurduza Sergiu se va efectua conform art. 21 alin. (2) 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 de ședință a întrebat dacă cineva dorește să pună întrebări cu privire la proiectul 

prezentat. 

 

ÎNTREBĂRI: 

S. Gurduza – A întrebat care e motivul pentru care membrii care nu activează permanent nu se 

convoacă în această perioadă electorală a alegerilor locale noi din 20 mai curent, dacă există ceva 

în scris referitor la motivele pentru care ei nu se convoacă. 

A. Russu – A răspuns că acest subiect privind convocarea sau degrevarea membrilor care nu au 

statut permanent la CEC a fost discutat în cadrul Comisiei, motivele sînt cunoscute, alte motive 

suplimentare nu cunoaște.  

S. Gurduza – A menționat că nu cunoaște motivele pentru care membrii nu se convoacă, dar din 

cele anunțate de președintă, formulează următoarea întrebare: „Din ce cauză și care sînt motivele 

prezentate în scris sau date verbal pentru care ceilalți membri ai Comisiei Electorale Centrale care 

au statut nepermanent nu s-au convocat în această perioadă electorală?” 

A. Russu – A mulțumit pentru întrebare și consideră că a dat răspuns mai devreme.  

I. Ciocan – A rugat președinta Comisiei să dea o referință: dacă este sau nu obligatorie convocarea 

sau degrevarea membrilor nepermanenți ai Comisiei. Dacă e obligatorie, atunci se obligă să se 

conformeze. 

A. Russu – A mulțumit pentru întrebare și a remarcat că va da răspuns prin a cita din prevederile 

art. 21 alin. (1) din Codul electoral: „Pentru perioada electorală, membrii Comisiei Electorale 
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Centrale care nu activează permanent sînt degrevaţi de atribuţiile de la locul de muncă permanent 

printr-o hotărîre a acesteia”. După aceasta a întrebat dacă mai sînt întrebări la proiect. 

V. Gafton – A întrebat de ce convocarea începe de la 21 martie, și nu de la 20 martie, odată cu 

începerea perioadei electorale. 

A. Russu – A precizat că potrivit Programului calendaristic, aprobat cu votul unanim al membrilor 

CEC, perioada de 60 de zile pînă la ziua alegerilor începe a curge din data de 21 martie, respectiv 

perioada electorală pentru organizarea alegerilor locale noi din 20 mai începe la 21 martie curent. 

 

Președintele de ședință a constatat lipsa întrebărilor pe marginea proiectului, după care a oferit 

cuvîntul pentru a fi înaintate propuneri la proiect. 

 

PROPUNERI: 

S. Gurduza – A propus completarea punctului 2 la final cu o nouă propoziție, care efectiv expune 

prevederea din alineatul (3) al art. 21 CE: „Membrii Comisiei care nu activează permanent și care 

nu sînt degrevați în perioada electorală primesc o indemnizaţie în mărime de 35 la sută din salariul 

mediu pe economie pentru fiecare şedinţă a Comisiei, conform prevederilor art. 21 alin. (3) CE”.  

A. Russu – A răspuns că proiectul se referă la convocare, și nu la remunerarea membrilor care nu 

sînt convocați sau degrevați pentru perioada electorală, întrucît acest lucru se reflectă la art. 21 

alin. (3) CE, după care a supus votului propunerea dlui S. Gurduza de a fi completat punctul 2 din 

proiectul de hotărîre. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 
Pentru ____1____, Contra ____3____, Abținere___5___. 

Propunerea nu a întrunit majoritatea de voturi. 

 

S. Gurduza – A propus completarea proiectului cu prevederea în redacția exact preluată din Codul 

electoral care obligă membrii Comisiei Electorale Centrale să se convoace și cu prevederea din 

Codul electoral sau din altă lege prin care se dispune convocarea membrilor prin hotărîre a 

Comisiei Electorale Centrale. Propune acest lucru, deoarece nu cunoaște asemenea prevederi și, 

dacă vor fi citate, va aprecia această sugestie. De vreme ce se propune acest proiect de hotărîre de 

convocare a membrilor Comisiei Electorale Centrale, să fie inserate anume prevederile exacte care 

obligă Comisia să dispună convocarea membrilor prin hotărîre a Comisiei.  

A. Russu – A rugat enunțarea exactă a propunerii de completare a proiectului de hotărîre. 

S. Gurduza – A dat citire propoziției pe care o propune spre completarea punctului 2 la final: „În 

Codul electoral nu există prevederi care să dispună că membrii Comisiei Electorale Centrale sînt 

convocați în perioada electorală prin hotărîre a Comisiei Electorale Centrale.”. 

 

Președintele de ședință a supus votului propunerea formulată de dl S. Gurduza. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 
Pentru ____1____, Contra ____4____, Abținere___4___. 

Propunerea nu a întrunit majoritatea de voturi. 

 

Președintele a constatat lipsa altor propuneri la proiect, a solicitărilor de a lua cuvîntul la 

„Dezbateri”, după care a supus votului proiectul în redacția prezentată. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____8____, Contra ____1____, Abținere___0___. 
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Președintele de ședință, dna A. Russu, a menționat că votul „împotrivă” dat de dl S. Gurduza ar  

prezenta o situație întrucîtva absurdă și ar însemna că este obligat la convocare, de aceea l-a rugat 

pe dl S. Gurduza să declare oficial dacă dorește să se convoace pentru a se implica în organizarea 

alegerilor locale noi în cele 7 localități sau forțat va executa acest lucru. 

S. Gurduza – A declarat că votul său „împotrivă” nu este împotriva conținutului hotărîrii, ci 

împotriva absurdității situației. Este absurd că din 6 membri nepermanenți ai Comisiei Electorale 

Centrale se convoacă doar un membru, consideră că, pentru orice om din țara asta, este o situație 

absurdă. Iată de ce și votul dat „împotrivă” este împotriva absurdității situației. Nu cataloghează 

că ar fi obligat, pentru că nu îl poate obliga nimeni decît propria conștiință de a acționa într-un fel 

sau altul, dar absurditatea situației este pe față și, respectiv, va executa hotărîrea Comisiei 

Electorale Centrale, dar nu și indicațiile conducerii Comisiei Electorale Centrale.  

A. Russu – Consideră că nu este cazul să se facă dezbateri vizavi de aceasta, pentru că, indiferent 

dacă sînt sau nu sînt convocați sau degrevați membrii Comisiei în perioada electorală, implicarea 

prin acțiuni și realizarea obligațiilor este evidentă și nu necesită a fi declarată. 

I. Ciocan – A menționat că se disociază de declarațiile făcute de dl S. Gurduza, precum că el (I. 

Ciocan) ar proceda într-un mod absurd. Declară că procedează în mod deliberat, conștient, în 

respectarea legii. 

A. Russu – A remarcat că replici se dau doar în cazul în care se face atac la persoană, mai devreme 

a fost o declarație a dlui S. Gurduza și nu a vizat concret persoana dlui I. Ciocan. 

A. Volentir – Insistă ca dna președintă să precizeze de unde a pornit acest proiect de hotărîre, să 

fie dată istoriografia lui, cîți din cei 6 membri care nu activează permanent la CEC au dat curs la 

întrebarea adresată lor de către președintă: „Cine dorește să fie degrevat sau convocat în  perioada 

electorală la lucru permanent în cadrul Comisiei Electorale Centrale?” Le amintește tuturor că a 

fost o corespondență prin e-mail. 

A. Russu – A menționat că toate detaliile au fost dezbătute. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1469 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei. 

 

 

2. 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 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: 

  

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

electorală a alegerilor locale noi stabilite pentru data de 20 mai 2018, 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; 
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- coordonează soluționarea chestiunilor privind accesibilitatea procesului electoral pentru 

persoanele cu dizabilități. 

Veaceslav Agrigoroae: 

- este responsabil de buna funcționare a Registrului de stat al alegătorilor, precum şi de 

aplicarea procedurii de întocmire, verificare şi actualizare a listelor electorale; 

- 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. 

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

asigurării condițiilor necesare pentru buna desfăşurare a alegerilor locale noi. 

Sergiu Gurduza: 

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

pe bază de procură; 

- este responsabil de conlucrarea cu autoritățile publice locale privind organizarea şi 

desfăşurarea alegerilor locale noi. 

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

atribuții: 

- coordonează activitatea consiliilor electorale de circumscripție ce ține de executarea 

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 şi al doilea, precum și a birourilor electorale ale secțiilor de votare din 

cadrul circumscripțiilor electorale după cum urmează:  

Alina Russu, Rodica Ciubotaru – municipală Chișinău;  

Veaceslav Agrigoroae – municipală Bălţi;  

Sergiu Gurduza - comunală Leușeni şi sătească Nemţeni, raionul Hînceşti, comunală Jora 

de Mijloc, raionul Orhei, comunală Voloviţa, raionul Soroca, comunală Pîrliţa, raionul 

Ungheni. 

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 oferit cuvîntul pentru a fi puse întrebări pe marginea proiectului prezentat. 
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ÎNTREBĂRI: 

S. Gurduza – La punctul 3 care prevede repartizarea circumscripțiilor de nivelurile întîi și al doilea, 

solicită confirmarea dacă există acceptul său de a fi responsabil pentru coordonarea activității unui 

sau altui consiliu electoral de circumscripție. În general, cum au fost împărțite aceste circumscripții. 

Dacă în cazul proiectului precedent și-a dat acordul să fie convocat, în cazul de față nu a dat vreun 

accept de a fi responsabil de aceste circumscripții, de ce trebuie să fie responsabil pentru 5 

circumscripții în 5 sate, iar ceilalți 2 membri să fie responsabili pentru municipiile Bălți și Chișinău, 

dar nu el. 

A. Russu – A remarcat că proiectul de hotărîre a fost transmis membrilor, spre consultare, în termen, 

astfel încît membrii să vină cu propuneri la acesta. Repartizarea atribuțiilor s-a făcut inclusiv avînd 

în vedere complexitatea și numărul birourilor electorale din teritoriu. Respectiv, pentru 

circumscripția municipală Chișinău cu un număr de 311 birouri s-a anunțat că vor fi responsabile 2 

persoane, circumscripția municipală Bălți de asemenea are un număr mare de birouri, iar pentru cele 

5 localități în care vor fi organizate doar 9 secții de votare complexitatea activității, în opinia sa, este 

echilibrată. Dacă dl S. Gurduza nu acceptă, atunci poate veni cu propuneri. 

S. Gurduza – A subliniat că întrebarea sa era dacă există acceptul său de a fi responsabil de aceste 

circumscripții. Dacă nu și-a dat acceptul, nu înseamnă că există accept tacit și nu trebuia să fie inclus 

în proiect. Inițial trebuia să existe un răspuns din partea sa prin sms sau e-mail că este de acord să 

fie responsabil, dar nu să fie anunțat că „v-am trimis proiectul și ați avut timp să faceți propuneri”. 

Să fie dat răspuns la întrebarea sa: dacă există acceptul său ori nu și după aceea va veni cu propuneri. 

A. Russu – A înțeles din spusele dlui S. Gurduza că acesta și-a anunțat acceptul tacit, de vreme ce 

dl S. Gurduza nu a comunicat în scris sau verbal poziția sa, dînsa a considerat judicios să vină cu o 

propunere. Dacă dl S. Gurduza nu este de acord, atunci poate fi găsită o altă soluție. A întrebat dacă 

cineva mai dorește să pună întrebări pe marginea proiectului. 

V. Șarban – A  solicitat să fie precizat care anume proiect se examinează, acel care a apărut ieri cu 

A. Russu inclusă la punctul 3 sau cel de mai devreme, pentru că în computer are ambele variante. 

A. Russu – A confirmat că e acel unde s-a făcut suplinirea la punctul 3 și unde se prevede 

responsabilitatea a 4 persoane pentru activitatea consiliilor și birourilor electorale, după care a 

propus să se treacă la partea cu „Propuneri”. 

 

PROPUNERI: 

V. Șarban – A propus să fie inclus și el la punctul 3, este de acord să fie responsabil pentru orice 

circumscripție, cu excepția municipiilor Chișinău și Bălți, întrucît, de regulă, conducerea Comisiei 

era responsabilă de acestea. Alege circumscripția comunală Pîrlița, raionul Ungheni. 

I. Ciocan – A propus: 1) la punctul 1, de a-i fi trecută lui responsabilitatea de conlucrare cu 

autoritățile publice locale din respectivele localități și 2) la punctul 3, de a-i fi delegată dînsului 

responsabilitatea pentru coordonarea activității de organizare a alegerilor la Leușeni și Nemțeni în 

circumscripția Hîncești. 

V. Gafton – Pentru a exclude orice speculații, suspiciuni și interpretări că de municipiile Chișinău 

și Bălți sînt responsabili doar membrii cu statut permanent, a propus să se facă rocada, astfel încît de 

municipiul Bălți să fie responsabil dl S. Gurduza. 

A. Russu – A menționat că se disociază de anumite suspiciuni, presupuneri, „rocade”, oricine din 

membri putea veni cu propuneri, recomandări, iar în calitate de raportor propune a fi supusă votului 

ultima propunere, înaintată de dl V. Gafton. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 
Pentru ____3____, Contra ____1____, Abținere___5___. 

Propunerea nu a întrunit majoritatea de voturi. 
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V. Gafton – A remarcat că prin propunerea de mai sus a făcut o glumă pentru a degaja atmosfera. 

A. Russu – A menționat că în ultima luare de cuvînt dl V.Gafton a solicitat să vorbească cu referire 

la procedură, dar a abordat un alt subiect. După aceasta, a rugat să fie înaintate alte propuneri la 

proiect, dacă există. 

S. Gurduza – Prima propunere pe care o înaintează se referă la punctul 3, circumscripțiile să fie 

repartizate celor 5 membri cu statut nepermanent la CEC care nu au fost convocați să activeze cu 

ziua completă la CEC în perioada electorală. 

A. Russu – A supus votului prima propunere înaintată de dl S. Gurduza. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 
Pentru ____4____, Contra ____3____, Abținere___2___. 

Propunerea nu a întrunit majoritatea de voturi. 

 

S. Gurduza – A doua propunere este în legătură cu faptul că responsabilitatea pentru conlucrarea 

cu autoritățile publice locale de la punctul 1 i-a fost luată prin vot, fiindu-i lăsată atribuția de a 

reprezenta, în cazul în care va fi delegat, Comisia Electorală Centrală în instanța de judecată, pe 

bază de procură. Le-a amintit celor prezenți că în alegerile prezidențiale au fost 3 membri cu 

asemenea atribuție, dînsul, dl V. Gafton și un ex-membru, și în dosarul cu diaspora, nu se știe din 

ce motive, a primit procură acel ex-membru, numai nu Gurduza și Gafton. Se întreabă: oare se va 

ajunge și de data aceasta la o asemenea situație, cînd vor fi dosare în instanță unde CEC va trebui 

să-și prezinte poziția și procură va primi nu un membru cu această atribuție, dar, eventual, un 

executor sau un funcționar din cadrul Aparatului CEC? Din acest considerent, propune ca sintagma 

„S. Gurduza” din textul acestei hotărîri să fie exclusă în general. 

A. Russu – A supus votului a doua propunere înaintată de dl S. Gurduza (de a fi exclusă din textul 

hotărîrii sintagma „S. Gurduza”). 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 
Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___2___. 

Propunerea a întrunit majoritatea de voturi și va fi inclusă în textul hotărîrii. 

 

V. Filipov – A menționat că este mereu deschis pentru implicare în activitățile desfășurate de 

Comisie și a propus să-i fie delegată responsabilitatea pentru circumscripția comunală Volovița, 

raionul Soroca. 

A. Russu – A acceptat. 

A. Volentir – În cazul în care vreo circumscripție nu este acoperită, a propus să-i fie delegată 

dînsului. 

A. Russu – A acceptat în calitate de raportor să fie delegată dlui A. Volentir responsabilitatea 

pentru circumscripția Jora de Mijloc, raionul Orhei. A solicitat să fie înaintate propuneri dacă 

cineva dorește. 

S. Gurduza – A ridicat mîna pentru a înainta o propunere la proiect. 

A. Russu – A refuzat să-i dea cuvîntul, pe motiv că dl S. Gurduza a intervenit deja de două ori pe 

același subiect și nu mai are voie să înainteze o a treia propunere. A menționat că propuneri puteau 

fi înaintate și pînă la ședință. După aceasta a propus membrilor să ia cuvîntul în partea cu 

„Dezbateri” înainte de votarea proiectului integral.  

 

DEZBATERI: 

V. Gafton – A notat că nu întîmplător a făcut mai devreme acea propunere. Remarca sa este că 

dna A. Russu nu se bazează pe nimic cînd afirmă că un membru poate înainta doar două propuneri 

la un proiect, întrucît Regulamentul Comisiei nu prevede limitarea vorbitorilor la doar două 
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propuneri la același subiect. A reiterat îndemnul său către membri de a manifesta o abordare 

constructivă, fără frustrări, lamentări și altele de genul „mă asociez, mă disociez…”, să aibă un 

comportament matur, echilibrat și să ne facem datoria frumos. 

A. Russu – A îndemnat vorbitorii ca în luările de cuvînt să se refere la subiectul discutat, să nu 

facă divagații. În contextul remarcii dlui V. Gafton, face trimitere la punctul 44 din Regulamentul 

de activitate a Comisiei Electorale Centrale, adoptat în anul 2006 cînd dl V. Gafton era membru al 

Comisiei, potrivit căruia asupra unui subiect aflat în discuție un membru poate să intervină cel 

mult de două ori. Dacă dl V. Gafton nu este de acord cu această prevedere, roagă să vină cu 

propuneri de modificare a actului normativ.  

 

(Dl V. Gafton a părăsit ședința. Membri prezenți – 8.) 

 

A. Russu – În continuare a enunțat toate modificările la proiect acceptate:  

1) la punctul 1: 

a) responsabilitatea pentru conlucrarea cu autoritățile publice locale privind organizarea și 

desfășurarea alegerilor noi în respectivele localități este trecută la dl I. Ciocan;   

b) textul „Sergiu Gurduza: 

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

bază de procură;” se exclude;  

2) la punctul 3, partea cu atribuirea circumscripțiilor va avea următoarea redacție: 

„Alina Russu, Rodica Ciubotaru – municipală Chișinău;  

Veaceslav Agrigoroae –   municipală Bălţi;  

Iurie Ciocan -  comunală Leușeni şi sătească Nemțeni, raionul Hînceşti; 

Andrei Volentir - comunală Jora de Mijloc, raionul Orhei; 

Vadim Filipov - comunală Volovița, raionul Soroca; 

Vladimir Șarban - comunală Pîrlița, raionul Ungheni”. 

 

După aceasta a supus votului proiectul în formula modificată: 

 

„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 20 mai 2018, 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: 

-  este responsabil de buna funcționare a Registrului de stat al alegătorilor, precum şi de 

aplicarea procedurii de întocmire, verificare şi actualizare a listelor electorale; 

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

virate în fondul electoral; 
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   - 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. 

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

asigurării condițiilor necesare pentru buna desfăşurare a alegerilor locale noi. 

Iurie Ciocan: 

- este responsabil de conlucrarea cu autoritățile publice locale privind organizarea şi 

desfăşurarea alegerilor locale noi. 

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

atribuții: 

- coordonează activitatea consiliilor electorale de circumscripție ce ține de executarea 

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 şi al doilea, precum și a birourilor electorale ale secțiilor de votare din 

cadrul circumscripțiilor electorale după cum urmează:  

Alina Russu, Rodica Ciubotaru – municipală Chișinău;  

Veaceslav Agrigoroae –   municipală Bălţi;  

Iurie Ciocan -  comunală Leușeni şi sătească Nemțeni, raionul Hînceşti; 

Andrei Volentir - comunală Jora de Mijloc, raionul Orhei; 

Vadim Filipov - comunală Volovița, raionul Soroca; 

Vladimir Șarban - comunală Pîrlița, raionul Ungheni. 

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 ____7____, Contra ____0____, Abținere___1___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1470 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei. 
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3. S-A AUDIAT: 

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

constituirea circumscripțiilor electorale pentru organizarea alegerilor locale noi din data de 20 mai 

2018”:  

„În vederea realizării prevederilor pct. 4 și pct. 9 din Programul calendaristic pentru 

realizarea acțiunilor de organizare și desfășurare a alegerilor locale noi ale primarilor în unele 

localități din data de 20 mai 2018, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1449 din 

12 martie 2018 şi în temeiul art. 18 alin. (2), art. 26 alin. (1) lit. c), art. 28 alin. (1) și art. 131 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 circumscripțiile electorale de nivelul al doilea pentru desfășurarea 

alegerilor locale noi pentru funcția de primar general al municipiului Chișinău și de primar al 

municipiului Bălţi, stabilite pentru data de 20 mai 2018, după cum urmează:  

- circumscripția electorală municipală Chișinău nr.1; 

- circumscripția electorală municipală Bălți nr. 2. 

2. Se constituie circumscripțiile electorale de nivelul întîi pentru desfășurarea alegerilor 

locale noi ale primarilor comunei Leușeni, satului Nemțeni, raionul Hînceşti, comunei Jora de 

Mijloc, raionul Orhei, comunei Volovița, raionul Soroca, comunei Pîrlița, raionul Ungheni stabilite 

pentru data de 20 mai 2018, după cum urmează: 

- circumscripția electorală comunală Leușeni nr. 20/22, raionul Hîncești; 

- circumscripția electorală sătească Nemțeni nr. 20/28, raionul Hîncești; 

- circumscripția electorală comunală Jora de Mijloc nr. 25/16, raionul Orhei; 

- circumscripția electorală comunală Volovița nr. 29/34, raionul Soroca; 

- circumscripția electorală comunală Pîrlița nr. 35/29, raionul Ungheni. 

3. Hotarele circumscripţiilor electorale vor corespunde hotarelor unităților administrativ-

teritoriale, prevăzute de Legea nr. 764-XV din 27 decembrie 2001 privind organizarea 

administrativ-teritorială a Republicii Moldova, cu modificările şi completările ulterioare. 

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

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova”. 

 

Președintele a constatat lipsa întrebărilor pe marginea proiectului prezentat, după care a oferit 

cuvîntul pentru a fi înaintate propuneri la proiect. 

 

V. Șarban – A propus excluderea din titlul proiectului de hotărîre cuvîntul „unor” (circumscripții), 

întrucît prezența acestuia ar însemna că pentru unele localități se constituie circumscripții, iar 

pentru altele nu. 

A. Russu – A acceptat propunerea. 

V. Șarban – În numerotarea circumscripțiilor comunale și sătești să fie exclusă cifra de pînă la 

bară, fiindcă aceste cifre reprezentau, de fapt, numărul circumscripțiilor electorale de nivelul al 

doilea în alte alegeri. Or, acum nu au fost constituite circumscripții electorale de nivelul al doilea, 

pentru ca să fie aplicat acest principiu. În cazul municipiilor Chișinău și Bălți această numerotare 

este logică, deoarece vor fi birouri electorale cu același număr atît în Chișinău, cît și în Bălți, iar 

cifra din fața barei le va deosebi. 

A. Russu – Nu acceptă propunerea, întrucît la alegerile locale ordinare a fost aplicată această 

numerotare, rechizitele nu pot fi schimbate pentru alegeri noi, circumscripțiile figurează anume 

sub această numerotare. Dacă dl V. Șarban insistă asupra propunerii, ea va fi supusă votului. 
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V. Șarban – În această situație nu insistă să fie supusă votului cea de-a doua propunere. A 

menționat că i-a fost trimis prin poștă un proiect de hotărîre asupra căruia Direcția management 

alegeri trebuie să mai lucreze. 

V. Filipov – L-a rugat pe dl V. Șarban să numească proiectul la care face aluzie. 

A. Russu – A intervenit cu remarca de a face un cuvînt de totalizare înainte de a supune votului 

proiectul de hotărîre. Consideră că procesul de îmbunătățire a proiectelor poate avea loc și pînă la 

dezbaterea acestora. În acest context, inițial a fost examinat modul de aplicare a acțiunilor 

prevăzute în Programul calendaristic, după aceea a considerat necesar de a veni cu o abordare mai 

largă și, respectiv, a fost modificat proiectul de hotărîre înaintat. Deci, nu este vina Direcției 

management alegeri, a fost opțiunea ce îi aparține ca raportor, fiind responsabilitatea sa de a veni 

cu un asemenea proiect de hotărîre. În continuare a supus votului proiectul de hotărîre prezentat. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

 

Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

  

Hotărîrea nr. 1471 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 

 

  

4. S-A AUDIAT: 

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

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

monitorizării alegerilor locale noi ale primarilor în unele localități din data de 20 mai 2018”: 

 

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

privind acreditarea a 31 persoane în calitate de observatori naționali pentru monitorizarea 

alegerilor locale noi pentru funcția de primar în unele localități din data de 20 mai 2018. 

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

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

În temeiul art. 18 și art. 68 alin. (4) și alin. (6) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 

noiembrie 1997 și în conformitate cu pct. 5 din Regulamentul privind statutul observatorilor și 

procedura de acreditare a acestora, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 332 din 

24 octombrie 2006, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 
 

1. Se acreditează în calitate de observatori naționali 31 persoane (conform listei anexate) 

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

primarilor în unele localități din data de 20 mai 2018. 

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

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

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

tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte. 

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

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

prevederilor privind protecția datelor cu caracter personal. 
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Anexă 

la hotărîrea Comisei Electorale Centrale 

 nr. __ din 20 martie 2018 

 
Lista 

 persoanelor acreditate din partea Asociației obștești „Promo-LEX”  

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

ale primarilor în unele localități din data de 20 mai 2018 

 

 
Nr. 

d/o 

Numele, prenumele Seria, numărul 

buletinului de identitate 

1.  Apostol Călin  

2.  Baltă Ana  

3.  Boico Maria  

4.  Bucătaru Igor  

5.  Cazacu Maria  

6.  Cazacu Pavel  

7.  Călin Cornelia  

8.  Chebac Tatiana  

9.  Chebeș Cristina  

10.  Chrilov Axenia  

11.  Ciobanu Ion  

12.  Corobcenco Irina  

13.  Dan Radu  

14.  Dlujanschi Roman  

15.  Focșa Mariana  

16.  Gaitur Emil  

17.  Gorincioi Mihail  

18.  Manole Ion  

19.  Manole Olga  

20.  Novac Mariana  

21.  Odagiu Violetta  

22.  Osipov Eugen  

23.  Palamarciuc Vitalie  

24.  Panfil Nicolae  

25.  Postica Alexandru  
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26.  Postica Pavel  

27.  Potîng Lilia  

28.  Samson Irina  

29.  Spalatu Igor   

30.  Turuta Constantin  

31.  Vieru Vadim  

 

”. 

 

Președintele de ședință a anunțat prezența în sală a dlui Alexandru Postică, reprezentantul AO 

„Promo-LEX”, a constatat lipsa întrebărilor, a propunerilor la proiect, după care a supus votului 

proiectul de hotărîre  prezentat.  

 

REZULTATUL VOTĂRII: 
 

Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___. 
 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în redacția prezentată. 
 

Hotărîrea nr. 1472 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți.  
 

5. S-A AUDIAT: 

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

delegarea reprezentanților Comisiei Electorale Centrale la Baku, Azerbaidjan”:  

„În temeiul art. 18 alin. (2) din Codul electoral nr. 1381–XIII din 21 noiembrie 1997 și în 

conformitate cu Regulamentul cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica 

Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 10 din 5 ianuarie 2012, 

precum şi acceptînd invitația Comisiei Electorale Centrale a Republicii Azerbaidjan de a observa 

alegerile prezidențiale care vor avea loc la 11 aprilie 2018 în Republica Azerbaidjan, Comisia 

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

1. Se deleagă, pentru perioada 9-12 aprilie 2018, doamna Alina Russu, președinta Comisiei 

Electorale Centrale, și doamna Iana Cozîriuc, consultant, Direcția analiză și documentare din 

cadrul Aparatului Comisiei, să participe la observarea alegerilor prezidențiale care vor avea loc pe 

11 aprilie curent în Republica Azerbaidjan.  

  2. Direcția financiar-economică va achita cheltuielile de transport internațional şi diurna 

conform legislației în vigoare, iar cheltuielile de cazare și transport local vor fi acoperite de către 

organizatori.   

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

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

A. Russu – A anunțat că, înainte de a fi dezbătut proiectul, va face o declarație, după care  a 

întrebat dacă cineva din membrii prezenți dorește să plece în Azerbaidjan în misiunea de 

monitorizare a alegerilor, dacă da, să-și spună intenția. A constatat lipsa întrebărilor, a propunerilor 

la proiect, după care a oferit cuvîntul doritorilor de a lua cuvîntul în cadrul părții „Dezbateri”. 

I. Ciocan – A declarat că salută asumarea responsabilității președintei de a reprezenta Comisia în 

cadrul acestor alegeri. Atunci cînd s-a discutat inclusiv această oportunitate, a anunțat că se va 

abține să accepte orice deplasări și va opta pentru participarea managementului de vîrf al Comisiei, 
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a celor 3 persoane, iar acolo unde va fi solicitată prezența primei persoane să plece aceasta, și o 

încurajează pe președintă să își asume în continuare răspunderea de a reprezenta Comisia așa cum 

prevăd rigorile internaționale. 
 

Președintele de ședință a supus votului proiectul de hotărîre prezentat. 
 

REZULTATUL VOTĂRII: 
 

Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___. 
 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 
 

Hotărîrea nr. 1473 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 
 

6. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul municipal Bălți”:  
 

„La Comisia Electorală Centrală au parvenit cererile de demisie ale consilierilor Șmulschii 

Ghenadie și Grigorișin Nicolai aleși pe lista Partidului Politic Partidul Nostru în Consiliul 

municipal Bălți, precum și documentele necesare atribuirii mandatelor de consilier următorilor 

candidați supleanți.  

Întrucît lista candidaţilor supleanţi ai Partidului Politic Partidul Nostru s-a epuizat, s-a 

restabilit şirul descrescător, iar după restabilirea acestuia, cele mai mari valori numerice le-au 

revenit listelor de candidați ale Blocului electoral „Platforma Populară Europeană din Moldova - 

Iurie Leancă” și Partidului Comuniștilor din Republica Moldova. 

Conform documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatele 

de consilier în Consiliul municipal Bălți le revin candidaților supleanți Vacarciuc Vadim de pe 

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

Poneatovschi Alexandru de pe lista Partidului Comuniștilor din Republica Moldova. Listele au 

fost confirmate prin hotărîrea Judecătoriei Bălți din 29 iunie 2015.  

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 144 alin. (9) și (12) din Codul electoral 

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

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

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

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

h o t ă r ă ş t e: 
 

1. Se ridică, în baza cererilor de demisie, mandatele consilierilor Șmulschii Ghenadie și 

Grigorișin Nicolai aleși pe lista Partidului Politic Partidul Nostru în Consiliul municipal Bălți. 

2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul municipal Bălți candidaților supleanți 

Vacarciuc Vadim de pe lista Blocului electoral „Platforma Populară Europeană din Moldova - 

Iurie Leancă” și Poneatovschi Alexandru de pe lista Partidului Comuniștilor din Republica 

Moldova.  

3. Se preavizează consilierii Vacarciuc Vadim și Poneatovschi Alexandru asupra obligaţiei 

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

acesteia. 

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

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova”. 
  
Raportorul, Veaceslav Agrigoroae, a propus restabilirea şirului descrescător, după cum urmează: 
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ŞIRUL DESCRESCĂTOR 

de voturi valabil exprimate la alegerea Consiliului municipal Bălţi 

 PPPN PCRM PSRM 
BE 
PPEM-IL 

PDM PLDM PL PSM PPPPRM 
Filipp 
Aureliu - 
CI 

Ungureanu 
Ivan - CI 

PPCN-
M 

PPPR 

1. 32541 4565 2993 2407 2013 1889 1244 822 617 397 265 197 84 

2. 16270,50 
2282,5
0 

1496,5
0 

1203,50 1006,50 944,50 622 411 308,50   98,50 42 

3. 10847 
1521,6
7 

997,67 802,33 671 629,67 414,67 274 205,67   65,67 28 

4. 8135,25 
1141,2
5 

748,25 601,75 503,25 472,25 311 205,50 154,25   49,25 21 

5. 6508,20 913 598,60 481,40 402,60 377,80 248,80 164,40 123,40   39,40 16,80 

6. 5423,50 760,83 498,83 401,17 335,50 314,83 207,33 137 102,83   32,83 14 

7. 4648,71 652,14 427,57 343,86 287,57 269,86 177,71 117,43 88,14   28,14 12 

8. 4067,63 570,63 374,13 300,87 251,63 236,13 155,50 102,75 77,13   24,63 10,50 

9. 3615,67 507,22 332,56 267,44 223,67 209,89 138,22 91,33 68,56   21,89 9,33 

10. 3254,10 456,50 299,30 240,70 201,30 188,90 124,40 82,20 61,70   19,70 8,40 

11. 2958,27 415 272,09 218,82 183 171,73 113,09 74,73 56,09   17,91 7,64 

12. 2711,75 380,42 249,42 200,58 167,75 157,42 103,67 68,50 51,42   16,42 7 

13. 2503,15 351,15 230,23 185,15 154,85 145,31 95,69 63,23 47,46   15,15 6,46 

14. 2324,36 326,07 213,78 171,92 143,79 134,93 88,86 58,71 44,07   14,07 6 

15. 2169,40 304,33 199,53 160,47 134,20 125,93 82,93 54,80 41,13   13,13 5,60 

16. 2033,81 285,31 187,06 150,43 125,81 118,06 77,75 51,38 38,56   12,31 5,25 

17. 1914,18 268,53 176,06 141,59 118,41 111,12 73,18 24,18 36,29   11,59 4,94 

18. 1807,83 253,61 166,28 133,72 111,83 104,94 69,11 45,67 34,28   10,94 4,67 

19. 1712,68 240,26 157,52 126,68 105,95 99,42 65,47 43,26 32,47   10,37 4,42 

20. 1627,05 228,25 149,65 120,35 100,65 94,45 62,20 41,11 30,85   9,85 4,20 

21. 1549,57 217,38 142,52 114,62 95,86 89,95 59,24 39,14 29,380   9,38 4 

22. 1479,14 207,50 136,05 109,41 91,50 85,86 56,55 37,36 28,05   8,95 3,82 

23. 1414,83 198,48 130,13 104,65 87,52 82,13 54,09 35,74 26,83   8,57 3,65 

24. 1355,88 190,21 124,70 100,29 83,88 78,71 51,83 34,25 25,71   8,21 3,50 

25. 1301,64 182,60 119,72 96,28 80,52 75,56 49,76 32,88 24,68   7,88 3,36 
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26. 1251,58 175,58 115,12 92,58 77,42 72,65 47,85 31,62 23,73   7,58 3,23 

27. 1205,22 169,07 110,85 89,15 74,56 69,96 46,07 30,44 22,85   7,30 3,11 

28. 1162,18 163,04 106,89 85,97 71,90 67,46 44,43 29,36 22,04   7,04 3 

29. 1122,10 157,41 103,21 83 69,41 65,14 42,90 28,34 21,28   6,79 2,90 

30. 1084,70 152,17 99,77 80,23 67,10 62,97 41,47 27,40 20,57   6,57 2,80 

31. 1049,71 147,26 96,55 77,65 64,94 60,94 40,13 26,52 19,90   6,35 2,71 

32. 1016,91 142,66 93,53 75,22 62,91 59,03 38,88 25,69 19,2812   6,16 2,63 

33. 986,09 138,33 90,69 72,94 61 57,24 37,70 24,91 18,70   5,97 2,55 

34. 957,09 134,26 88,02 70,79 59,21 55,56 36,59 24,18 18,15   5,79 2,47 

35. 929,74 130,43 85,51 68,77 57,51 53,97 35,54 23,49 17,63   5,63 2,40 

 

Consiliul municipal Bălţi – 35 mandate. 

Şirul descrescător restabilit I – 20 martie 2018, atribuit mandatul de consilier BE PPEM „Iurie Leancă” (1203,5). 

Şirul descrescător restabilit II – 20 martie 2018, atribuit mandatul de consilier PCRM (1141,25). 
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Șirul descrescător restabilit a fost acceptat prin consens. 

 

(Dl S. Gurduza a părăsit ședința. Membri prezenți – 7.) 

 

Președintele a constatat lipsa întrebărilor, a propunerilor la proiect, după care a supus votului 

proiectul de hotărîre prezentat. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1474 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 Corjeuți, raionul Briceni”: 
 

„Comisia Electorală Centrală a fost informată despre decesul consilierului Greceannîi 

Emilian ales pe lista Partidului Comuniștilor din Republica Moldova în Consiliul sătesc Corjeuți, 

raionul Briceni, 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 Corjeuți îi revine candidatului supleant Muntean Valeriu de pe lista 

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

29 iunie 2015. 

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. v), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 

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

februarie 2000 privind statutul alesului local, art. 24 alin. (3) din Legea nr. 436-XVI din 28 

decembrie 2006 privind administrația publică locală și în conformitate cu pct. 20 și pct. 29 din 

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

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

h o t ă r ă ș t e: 
 

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

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

supleant Muntean Valeriu de pe lista Partidului Comuniștilor din Republica Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Muntean Valeriu 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 constatat lipsa întrebărilor, a propunerilor la proiect, după care a supus votului 

proiectul prezentat. 
 

REZULTATUL VOTĂRII: 
 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___0___. 
 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului. 

 

Hotărîrea nr. 1475 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 
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8. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Moscovei, raionul Cahul”: 

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

ales pe lista Partidului Politic Partidul Nostru în Consiliul comunal Moscovei, raionul Cahul, 

precum și declarația de consimțămînt a următorului candidat supleant.  

Conform documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul 

de consilier în Consiliul comunal Moscovei îi revine candidatului supleant Dimov Serghei de pe 

lista Partidului Politic Partidul Nostru, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Cahul din 25 iunie 

2015. La atribuirea mandatului s-a ținut cont de declarația candidatului supleant Furnica Miroslava 

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

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 

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

februarie 2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 23, pct. 25 și pct. 29 din 

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

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

h o t ă r ă ş t e: 

 

1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Cara Piotr ales pe lista 

Partidului Politic Partidul Nostru în Consiliul comunal Moscovei.  

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Moscovei, raionul Cahul, 

candidatului supleant Dimov Serghei de pe lista Partidului Politic Partidul Nostru. 

3. Se preavizează consilierul Dimov Serghei asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30 

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

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

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova”. 

 

Președintele a constatat lipsa întrebărilor, a propunerilor la proiect, după care a supus votului 

proiectul prezentat. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului. 

 

Hotărîrea nr. 1476 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 

 

9. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Zîrnești, raionul Cahul”: 

 

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

Mariana aleasă pe lista Partidului Liberal în Consiliul comunal Zîrnești, raionul Cahul, precum și 

declarația de consimțămînt a următorului candidat supleant.  

Conform documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul 

de consilier în Consiliul comunal Zîrnești îi revine candidatului supleant Stîngî Ion de pe lista 

Partidului Liberal, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Cahul din 25 iunie 2015.  

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 

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

februarie 2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 23 și pct. 29 din Regulamentul 
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cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea 

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

 

1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Iepure Mariana aleasă pe lista 

Partidului Liberal în Consiliul comunal Zîrnești.  

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Zîrnești, raionul Cahul, 

candidatului supleant Stîngî Ion de pe lista Partidului Liberal. 

3. Se preavizează consilierul Stîngî Ion asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30 de zile 

pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia. 

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

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova”. 

Președintele a constatat lipsa întrebărilor, a propunerilor la proiect, după care a supus votului 

proiectul prezentat. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului. 

 

Hotărîrea nr. 1477 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți 

 

 

10. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Vărzăreștii Noi, raionul Călărași”: 

 

„Consiliul sătesc Vărzăreștii Noi, raionul Călărași, prin decizia nr. 01/10 din 13 februarie 

2018, a ridicat, în legătură cu absenţa fără motive întemeiate de la trei şedinţe consecutive ale 

consiliului, mandatul consilierului Dulgheru Vasile, ales pe lista Partidului Democrat din Moldova. 

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

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

consilier în Consiliul sătesc Vărzăreștii Noi, îi revine candidatului supleant Matasari Mariana de pe 

lista Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Călărași din 29 iunie 

2015. La atribuirea mandatului s-a ţinut cont de declaraţia candidatului supleant Mînăscurtă Zinaida 

de pe lista Partidului Democrat din Moldova, prin care aceasta refuză atribuirea mandatului de 

consilier, precum și de adeverințele primăriei privind aflarea peste hotare a candidaților supleanți 

Șlicari Diana și Oanța Constantin de pe lista aceluiași partid. 

În temeiul art. 18 alin. (2) şi art. 144 alin. 12 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 

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

statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 18 lit. c), pct. 25 și pct. 29 din Regulamentul cu 

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

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

 

1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Vărzăreștii Noi. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Vărzăreștii Noi, raionul Călărași, 

candidatului supleant Matasari Mariana de pe lista Partidului Democrat din Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Matasari Mariana asupra obligaţiei de a respecta termenul de 

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

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

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova”. 

   



21/27 

Președintele a constatat lipsa întrebărilor, a propunerilor la proiect, după care a supus votului 

proiectul în redacția raportorului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1478 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 

 

11. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Ursoaia, raionul Căuşeni”: 

 

„Consiliul sătesc Ursoaia, raionul Căuşeni, prin decizia nr. 2/10 din 14 februarie 2018,               

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

mandatul consilierului Borzin Gheorghe, ales pe lista Partidului Comuniștilor din Republica 

Moldova. 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 sătesc Ursoaia îi revine candidatului supleant Poloboc Iurie de pe lista 

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

26 iunie 2015. La atribuirea mandatului s-a ținut cont de declarația candidatului supleant Glodea 

Veaceslav de pe lista aceluiaşi partid, prin care acesta refuză atribuirea mandatului de consilier. 

În temeiul art. 18 alin. (2), şi art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 

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

statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 18 lit. c), pct. 25 şi 29 din Regulamentul cu privire 

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

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

 

1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Ursoaia. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Ursoaia, raionul Căuşeni, candidatului 

supleant Poloboc Iurie de pe lista Partidului Comuniștilor din Republica Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Poloboc Iurie asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30 de 

zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariţiei acesteia. 

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

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova”. 

 

Președintele a constatat lipsa întrebărilor, a propunerilor la proiect, după care a supus votului 

proiectul în redacția raportorului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1479 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 

 

12. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Slobozia-Dușca, raionul Criuleni”: 
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„La Comisia Electorală Centrală au parvenit cererea de demisie a consilierului Țurcan Boris 

ales pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Slobozia-Dușca, raionul Criuleni, 

precum și declarația de consimțămînt a următorului candidat supleant.  

Conform documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul 

de consilier în Consiliul sătesc Slobozia-Dușca îi revine candidatului supleant Stahi Vitalie de pe 

lista Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Criuleni din 17 iunie 

2015.  

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 

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

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

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

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

 

1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Țurcan Boris ales pe lista 

Partidului Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Slobozia-Dușca.  

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Slobozia-Dușca, raionul Criuleni, 

candidatului supleant Stahi Vitalie de pe lista Partidului Democrat din Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Stahi Vitalie asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30 de 

zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia. 

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

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova”. 

 

Președintele a constatat lipsa întrebărilor, a propunerilor la proiect, după care a supus votului 

proiectul în redacția raportorului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1480 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 

 

 

13. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilierîn Consiliul raional Edineţ”: 

 

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

Dmitrii ales pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul raional Edineţ, precum și 

documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant. 

Conform documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul 

de consilier în Consiliul raional Edineţ îi revine candidatului supleant Maţcan Vera de pe lista 

Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Edineţ din 9 iulie 2015. 

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 

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

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

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

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

  

1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Gubceac Dmitrii ales pe lista 

Partidului Democrat din Moldova în Consiliul raional Edineţ. 
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2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliu raional Edineţ candidatului supleant Maţcan 

Vera de pe lista Partidului Democrat din Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Maţcan Vera asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30 de 

zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia. 

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

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova”. 

 

Președintele a constatat lipsa întrebărilor, a propunerilor la proiect, după care a supus votului 

proiectul în redacția raportorului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1481 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 

 

 

14. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Cărpineni, raionul Hînceşti”: 

 

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

ales pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul comunal Cărpineni, raionul Hînceşti, 

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

La examinarea documentelor prezentate s-a constatat că cererea de demisie a fost depusă la 

consiliu pe data de 5 februarie 2018, iar la Comisie a parvenit în data de 7 martie 2018, astfel rezultă 

că secretarul Consiliului comunal Cărpineni nu a respectat termenul stabilit la pct. 23 din 

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

hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013. 

Conform documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul 

de consilier în Consiliul comunal Cărpineni îi revine candidatului supleant Vînagă Constantin de 

pe lista Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Hînceşti din 25 

iunie 2015. 

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 

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

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

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

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

  

1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Mîrza Valeriu ales pe lista 

Partidului Democrat din Moldova în Consiliul comunal Cărpineni. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliu comunal Cărpineni, raionul Hînceşti, 

candidatului supleant Vînagă Constantin de pe lista Partidului Democrat din Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Vînagă Constantin asupra obligaţiei de a respecta termenul de 

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

4. Se atenţionează secretarul Consiliului comunal Cărpineni, domnul Decuseară Victor, 

asupra necesităţii respectării termenului stabilit la pct. 23 din Regulamentul cu privire la procedura 

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

nr. 1931 din 23 aprilie 2013. 

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

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova”. 
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Președintele a constatat lipsa întrebărilor, a propunerilor la proiect, după care a supus votului 

proiectul în redacția raportorului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1482 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 

 

 

15. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Logăneşti, raionul Hînceşti”:   

 

„Consiliul sătesc Logăneşti, prin decizia nr. 1/9 din 1 februarie 2018, a ridicat, în legătură 

cu absenţa fără motive întemeiate de la trei şedinţe consecutive ale consiliului, mandatele 

consilierilor Gajiu Meletie şi Ciubotaru Tudor, aleşi pe lista Partidului Democrat din Moldova. 

Astfel, au devenit vacante două mandate de consilier atribuite formaţiunii respective.  

Conform documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatele 

de consilier în Consiliul sătesc Logăneşti le revin candidaţilor supleanţi Busuioc Vasile şi 

Zamostean Veronica de pe lista Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea 

Judecătoriei Hînceşti din 25 iunie 2015. 

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 

noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind 

statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 18 lit. c) şi pct. 29 din Regulamentul cu privire la 

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

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

  

1. Se ia act de vacanţa a două mandate de consilier în Consiliul sătesc Logăneşti. 

2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul sătesc Logăneşti, raionul Hînceşti, 

candidaţilor supleanţi Busuioc Vasile şi Zamostean Veronica de pe lista Partidului Democrat din 

Moldova. 

3. Se preavizează consilierii Busuioc Vasile şi Zamostean Veronica asupra obligaţiei de a 

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

acesteia. 

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

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova”. 

 

Președintele a constatat lipsa întrebărilor, a propunerilor la proiect, după care a supus votului 

proiectul în redacția raportorului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1483 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 
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16. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Pripiceni-Răzeși, raionul Rezina”:  

 

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

Tatiana aleasă pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul comunal Pripiceni-

Răzeși, raionul Rezina, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier 

următorului candidat supleant. 

La examinarea documentelor prezentate s-a constatat că cererea de demisie a fost depusă la 

consiliu pe data de 31 ianuarie 2018, iar la Comisie a parvenit în data de 3 martie 2018, astfel rezultă 

că secretarul Consiliului comunal Pripiceni-Răzeși nu a respectat termenul stabilit la pct. 23 din 

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

hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013. 
Conform documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul 

de consilier în Consiliul comunal Pripiceni-Răzeși îi revine candidatului supleant Gun Maria de pe 

lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Rezina din 26 

iunie 2015. 

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 

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

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

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

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

 

1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Cojocari Tatiana aleasă pe 

lista Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul comunal Pripiceni-Răzeși. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Pripiceni-Răzeși, raionul Rezina, 

candidatului supleant Gun Maria de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Gun Maria asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30 de 

zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia. 

4. Se atenţionează secretarul Consiliului comunal Pripiceni-Răzeși, doamna Onilă Aculina, 

asupra necesităţii respectării termenului stabilit la pct. 23 din Regulamentul cu privire la procedura 

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

nr. 1931 din 23 aprilie 2013. 
5. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei 

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova”. 

 

Președintele a oferit cuvîntul pentru a fi adresate întrebări pe marginea proiectului prezentat. 

 

ÎNTREBĂRI: 

V. Șarban – A solicitat precizări privind starea de incompatibilitate îndelungată în care s-a aflat 

consilierul vizat. 

A. Russu – A menționat în acest context că în asemenea situații CEC sesizează ANI cu solicitarea 

de a fi examinat cazul respectiv. 

 

PROPUNERI: 

V. Șarban - La alineatul al doilea a propus să fie precizat de la ce dată pînă la ce dată a durat starea 

de incompatibilitate, deoarece, în opinia sa, redacția actuală nu reflectă acest lucru.  

V. Agrigoroae – A făcut o remarcă despre faptul că CEC nu constată starea de incompatibilitate și 

în acest caz nu vede în ce mod ar desfășura această informație în proiectul CEC. Dacă se insistă 

asupra propunerii, solicită să fie supusă votului, pentru că nu o acceptă. 

A. Russu – A rugat să fie formulată propunerea. 

V. Șarban – A propus textul celui de-al doilea alineat în următoarea redacție: „La examinarea 

documentelor prezentate s-a constatat că dna cutare a fost numită la data cutare în funcția de director 
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al grădiniței, instituție subordonată nemijlocit consiliului local, fapt care cade sub incidența 

regimului de incompatibilitate…” și mai departe după text.  

A. Russu – A solicitat dlui V. Șarban precizarea dacă să fie indicată doar data la care a survenit 

starea de incompatibilitate și Comisia să nu se pronunțe dacă s-a încălcat regimul 

incompatibilităților sau nu, pentru că nu este competența Comisiei să facă acest lucru. 

 

Președintele de ședință a supus votului propunerea înaintată de dl V. Șarban. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____4____, Contra ____0____, Abținere___3___. 

Propunerea nu a întrunit majoritatea de voturi. 

 

DEZBATERI: 

V. Șarban – A menționat că votul s-a dat cum s-a dat, dar nu are nicio logică să adresezi către ANI 

sesizări, dacă în textul hotărîrii CEC nu se constată starea de incompatibilitate. E o chestiune de 

cronologie, sînt date care trebuie să fie prezente în hotărîre. Se întreabă: în ce temei atunci CEC 

sesizează ANI, doar din dorința de a sesiza autoritatea? Oricine citește hotărîrea nu îi este clar care 

e situația de facto. 

A. Russu – A opinat că atunci cînd în hotărîrile CEC se menționa despre sesizarea ANI în asemenea 

cazuri, altele erau și competențele. De vreme ce acest subiect vizavi de regimul incompatibilităților 

a fost dezbătut la ședința publică și constatările se consemnează în procesul-verbal al ședinței, 

Comisia are tot dreptul, urmare a examinării dosarului, să transmită, spre examinare conform 

competenței, către ANI această informație.  

A. Volentir – Consideră necesar a sublinia că în cazul acestei sau altor hotărîri analogice nu este 

competența Comisiei să pună în discuție într-un fel sau altul incompatibilitățile consilierilor locali 

sau ale primarilor atîta timp cît competența respectivă, potrivit legii, aparține Autorității Naționale 

de Integritate. E adevărat, anterior CEC avea dreptul să ridice mandatul consilierului local în 

legătură cu incompatibilitatea funcțiilor. Atunci Comisia avea tot temeiul să pună în discuție dacă 

este sau nu este incompatibilă funcția ocupată de către consilierul local. În prezent, neavînd această 

competență, nu este cazul ca CEC să se adreseze, nici măcar prin demers, către ANI. Or, prin 

asemenea lucruri, Comisia ar putea fi învinuită că își denotă anumite interese de partea unor sau 

altor forțe politice. Declară că nu este de acord să ne adresăm către ANI nici prin hotărîre, nici prin 

scrisori de corespondență. 

V. Filipov – Își reiterează poziția formulată și în cazul altor hotărîri analogice conform căreia CEC 

nu este autoritatea sau instituția de a discuta cu privire la incompatibilități, dar este un organ cu 

dreptul de a sesiza alte organe, atunci cînd constată ilegalități. În cazul de față, se constată o încălcare 

evidentă a legii, timp de doi ani persoana vizată a exercitat o funcție incompatibilă cu statutul său 

de consilier local și este știut că CEC nu are această competență, dar, cel puțin, Comisia are obligația 

să sesizeze ANI despre ilegalitatea comisă. 

 

Președintele de ședință a constatat încheierea dezbaterilor, după care a supus votului proiectul în 

redacția raportorului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

 

Pentru ____5____, Contra ____1____, Abținere___1___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1484 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei. 
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17. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Zăicani, raionul Rîșcani”: 

 

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

ales pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova” în Consiliul sătesc 

Zăicani, raionul Rîșcani, precum și declarația de consimțămînt a următorului candidat supleant.  

Conform documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul 

de consilier în Consiliul sătesc Zăicani îi revine candidatului supleant Rusu Liviu de pe lista 

Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”, confirmată prin hotărîrea 

Judecătoriei Rîșcani din 8 iulie 2015.  

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u) și art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 

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

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

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

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

 

1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Burduja Igor ales pe lista 

Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova” în Consiliul sătesc Zăicani.           

 2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Zăicani, raionul Rîșcani, candidatului 

supleant Rusu Liviu de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”. 

3. Se preavizează consilierul Rusu Liviu asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30 de 

zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia. 

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

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova”. 

 

Președintele a constatat lipsa întrebărilor, a propunerilor la proiect, după care a supus votului 

proiectul în redacția raportorului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 1485 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 

 

 

Președintele a constatat că ordinea de zi a fost epuizată și a declarat ședința închisă.  

 

 

 

 

Președintele ședinței                                                                                               Alina RUSSU 

 

 

Secretarul ședinței                                                                           Veaceslav AGRIGOROAE 
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