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COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ 

A REPUBLICII MOLDOVA 

 

 

 

 
 

PROCES-VERBAL nr. 13 

al ședinței ordinare 

din 09.09.2016, ora 14:00 

 

Statut ședință: deliberativă 

Președinte al ședinței: dna Alina Russu 

Secretar al ședinței: dl Veaceslav Agrigoroae 

 

Președintele de ședință a constatat prezența la începutul ședinței a 8 membri ai Comisiei (lipsește 

dl Vasile Gafton), după care a declarat ședința deliberativă și deschisă publicului.  

 

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

 

Președintele de ședință a solicitat membrilor să facă propuneri la ordinea de zi ce conține 40 de 

puncte: 

 

ORDINEA DE ZI 

 

1.  Pentru modificarea anexei la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 151 din 2 septembrie 

2016 „Cu privire la cererea de înregistrare a grupului de inițiativă pentru susținerea 

candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova, dl Dumitru Ciubașenco” 

Raportor: Vladimir Șarban 

2.  Cu privire la numărul de membri ai organelor electorale care pot fi degrevaţi de atribuţiile de 

la locul de muncă permanent şi termenul degrevării la alegerile pentru funcția de Președinte al 

Republicii Moldova din data de 30 octombrie 2016 

Raportor: Alina Russu 

3.  Cu privire la numărul de membri ai organelor electorale care pot fi degrevaţi de atribuţiile de 

la locul de muncă permanent şi termenul degrevării la alegerile locale noi ale primarilor 

comunei Iserlia, raionul Basarabeasca, satului Bucuria, raionul Cahul, comunei Gălășeni, 

raionul Rîșcani și comunei Gălești, raionul Strășeni din data de 30 octombrie 2016 

Raportor: Alina Russu 

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

în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 

Raportor: Rodica Ciubotaru 

5.  Cu privire la acreditarea unui expert electoral internațional din partea Comisiei Electorale 

Independente a Regatului Hașemit al Iordaniei, în vederea monitorizării alegerilor 

Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 

Raportor: Rodica Ciubotaru 

6.  Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale municipale 

Chișinău, nr. 1 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

7.  Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale municipale Bălți nr. 

2 

Raportor: Iurie Ciocan 

8.  Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Anenii Noi 

nr. 4 

Raportor: Vladimir Șarban 
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9.  Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale 

Basarabeasca nr. 5 

Raportor: Iurie Ciocan 

10.  Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Briceni 

nr. 6 

Raportor: Maxim Lebedinschi 

11.  Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Cahul nr. 

7 

Raportor: Iurie Ciocan 

12.  Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Cantemir 

nr. 8 

Raportor: Maxim Lebedinschi 

13.  Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Călărași 

nr. 9 

Raportor: Sergiu Gurduza 

14.  Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Căușeni 

nr. 10 

Raportor: Vladimir Șarban 

15.  Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Cimișlia 

nr. 11 

Raportor: Alina Russu 

16.  Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Criuleni 

nr. 12 

Raportor: Vladimir Șarban 

17.  Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale 

Dondușeni nr. 13 

Raportor: Maxim Lebedinschi 

18.  Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Drochia 

nr. 14 

Raportor: Andrei Volentir 

19.  Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Dubăsari 

nr. 15 

Raportor: Vladimir Șarban 

20.  Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Edineț nr. 

16 

Raportor: Vladimir Șarban 

21.  Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Fălești nr. 

17 

Raportor: Andrei Volentir 

22.  Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Florești 

nr. 18 

Raportor: Andrei Volentir 

23. Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Glodeni 

nr. 19 

Raportor: Maxim Lebedinschi 

24.  Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Hîncești 

nr. 20 

Raportor: Sergiu Gurduza 

25.  Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Ialoveni 

nr. 21 

Raportor: Alina Russu 

26.  Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Leova nr. 

22 

Raportor: Maxim Lebedinschi 
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27.  Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Nisporeni 

nr. 23 

Raportor: Iurie Ciocan 

28.  Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Ocnița nr. 

24 

Raportor: Maxim Lebedinschi 

29.  Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Orhei nr. 

25 

Raportor: Sergiu Gurduza 

30.  Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Rezina 

nr. 26 

Raportor: Sergiu Gurduza 

31.  Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Rîșcani 

nr. 27 

Raportor: Maxim Lebedinschi 

32.  Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Sîngerei 

nr. 28 

Raportor: Maxim Lebedinschi 

33.  Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Soroca 

nr. 29 

Raportor: Andrei Volentir 

34.  Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Strășeni 

nr. 30 

Raportor: Iurie Ciocan 

35.  Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale 

Șoldănești nr. 31 

Raportor: Andrei Volentir 

36.  Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Ștefan 

Vodă nr. 32 

Raportor: Vladimir Șarban 

37.  Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Taraclia 

nr. 33 

Raportor: Maxim Lebedinschi 

38.  Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Telenești 

nr. 34 

Raportor: Sergiu Gurduza 

39.  Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Ungheni 

nr. 35 

Raportor: Sergiu Gurduza 

40.  Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale UTA Găgăuzia nr. 

36 

Raportor: Maxim Lebedinschi 

 

Președintele de ședință a constatat lipsa propunerilor la ordinea de zi și a supus votului proiectul 

acesteia: 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____8____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___. 

 

Ordinea de zi ce conține 40 de puncte a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei 

prezenți în ședință. 

 

Președintele de ședință a propus să se treacă la examinarea subiectelor înscrise pe ordinea de zi. 
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1. S-A AUDIAT: 

Raportorul Vladimir Șarban – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Pentru 

modificarea anexei la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 151 din 2 septembrie 2016 „Cu 

privire la cererea de înregistrare a grupului de inițiativă pentru susținerea candidatului la funcția 

de Președinte al Republicii Moldova, dl Dumitru Ciubașenco”: 

 

”La 7 septembrie 2016 Dumitru Ciubașenco a depus la Comisia Electorală Centrală un 

demers, prin care solicită modificarea listei membrilor grupului de inițiativă, cu următoarele 

documente anexate: 

a) procesul-verbal nr. 8 din 6 septembrie 2016 al ședinței Consiliului Național al 

Partidului Politic „Partidul Nostru” privind modificarea componenței grupului de inițiativă 

pentru colectarea semnăturilor susținătorilor candidatului desemnat; 

b) lista membrilor grupului de inițiativă înaintați spre substituire, inclusiv versiunea 

electronică a listei; 

c) lista în original și în copie a membrilor Consiliului Național al Partidului Politic 

„Partidul Nostru”, participanți la ședința Consiliului din 6 septembrie 2016. 

Ședința Consiliului Național al Partidului Politic „Partidul Nostru” a avut loc la data de 6 

septembrie 2016, în municipiul Chișinău. La ședință au participat 9 din cei 13 membri ai 

Consiliului, fiind astfel respectat caracterul deliberativ al ședinței în conformitate cu pct. 5.14 din 

statutul Partidului Politic „Partidul Nostru”, înregistrat prin decizia Ministrului Justiției nr. 48 din 

27 februarie 2015. 

În temeiul art. 18 și 103 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 și în 

conformitate cu prevederile pct.12 lit. c) și pct. 17 din Regulamentului privind particularitățile de 

desemnare și înregistrare a candidaților la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii 

Moldova, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 113 din 18 august 2016, 

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

 

1. Anexa la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 151 din 2 septembrie 2016 „Cu 

privire la cererea de înregistrare a grupului de inițiativă pentru susținerea candidatului la funcția 

de Președinte al Republicii Moldova, dl Dumitru Ciubașenco” se modifică după cum urmează: 

1) membrii grupului de inițiativă de la poziţiile 2 „Lefter Olga”, 4 „Lefter Marcel”, 5 

„Balan Serghei”, 16 „Tîrzilă Virgiliu”, 28 „Istratii Mihail”, 38 „Pașa Victoria”, 41 „Tîron 

Victor”, 42 „Onuțu Daniil”, 43 „Nemerenco Vasile”, 68 „Todirean Iurie”, 77 „Babenco 

Ghenadie” și 95 „Gheorghiev Serghei” se exclud; 

2) următoarele persoane se includ în componența grupului de inițiativă la pozițiile 

indicate mai jos: 

- 2. Bagrin Serghei; 

- 4. Butuc Sergiu; 

- 5. Sandu Artur; 

- 16. Casap Alexandr; 

- 28. Ianenco Serghei; 

- 38. Popușoi Arinel; 

- 41. Dreiț Ana; 

- 42. Untilă Dumitru; 

- 43. Afteni Grigore; 

- 68. Crețu Ion; 

- 77. Reițman Ana; 

- 95. Crețu Ala. 

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data de 10 septembrie 2016, se publică pe site-ul 

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

 

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

votului proiectul de hotărîre în redacția raportorului. 
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REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

Hotărîrea nr. 186 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți în ședință. 

 

Președintele de ședință, dna Alina Russu, fiind raportorul subiectelor de pe ordinea de zi sub 

nr. 2 și 3, a solicitat membrilor Comisiei să se expună prin vot asupra examinării acestora după 

aprobarea proiectelor de hotărîre cu privire la constituirea consiliilor electorale ale 

circumscripțiilor electorale. 

Dl Iurie Ciocan – a întrebat, pentru precizare, dacă subiectele privind acreditarea observatorilor 

la fel se transferă. 

Dna Alina Russu – a precizat că propune transferarea numai subiectelor sub nr. 2 și 3.  

 

Președintele de ședință a supus votului propunerea privind examinarea subiectelor de pe ordinea 

de zi sub nr. 2 și 3 după aprobarea proiectelor de hotărîre cu privire la constituirea consiliilor 

electorale ale circumscripțiilor electorale. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

Propunerea a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți în ședință. 

 

2. 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 Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016”:  

 

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

privind acreditarea a 169 persoane în calitate de observatori naționali pentru monitorizarea 

alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016. 

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 63 alin. (4) 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 169 persoane (conform listei anexate) 

din partea Asociației obștești „Promo-LEX” în vederea monitorizării alegerilor Președintelui 

Republicii Moldova din 30 octombrie 2016. 

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 9 septembrie 2016 

 

Lista 

 persoanelor acreditate din partea Asociației obștești „Promo-LEX”  

în calitate de observatori naționali pentru monitorizarea  

alegerilor Președintelui Republicii Moldova  

din 30 octombrie 2016 

 

Nr. 

d/o 
Numele, prenumele 

Seria, numărul 

actului de identitate 

1.  Alexa Raisa  

2.  Anghel Anastasia  

3.  Arcan Liuba  

4.  Armeanic Lidia   

5.  Baban Raisa  

6.  Badareu Petru  

7.  Balan Daria   

8.  Bancu Maria  

9.  Barbaroș Dumitru   

10.  Bargan Evghenia  

11.  Batîr Valentin   

12.  Batîr Valentina  

13.  Bivol Nadejda   

14.  Bîrliba Mihaela  

15.  Bobeica Carolina  

16.  Boțan Galina  

17.  Brînzaniuc Violina  

18.  Buciușcanu Andriana  

19.  Buciușcanu Victor  

20.  Bujac Pavel  

21.  Bujor Ștefan  

22.  Bulbuc Anton   

23.  Burduniuc Sergiu   

24.  Buruiană Maria  

25.  Bușneac Valeria  

26.  Buzulan Nina   

27.  Calcatinge Maria  

28.  Cantarji Maria  

29.  Caraman Stepan  
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30.  Caruntu Nina  

31.  Cazacu Tatiana   

32.  Cebotarenco Valentina   

33.  Cebotari Petru  

34.  Cecoi Silvia  

35.  Cecoi Simion  

36.  Chilinciuc Tatiana  

37.  Ciobanu Mariana  

38.  Ciobanu Mihail  

39.  Ciolac Vasile   

40.  Ciolpan Claudiu   

41.  Ciorba Adelina  

42.  Cladicova Vera  

43.  Cocieru Lilia   

44.  Cojocari Daniela  

45.  Cojocari Veronica  

46.  Cojocaru Ina  

47.  Cojocaru Vladimir  

48.  Corloteanu Rodica  

49.  Cotelea Iulia  

50.  Covali Angela   

51.  Crăciun Ion  

52.  Croitoru Ivan  

53.  Cucu Maria  

54.  Cuzuioc Vladislava  

55.  Damian Valentin   

56.  Daniliuc Maxim  

57.  Daniliuc Natalia   

58.  Daraban Mihaela  

59.  Didoruc Sergiu  

60.  Dombrov Victor  

61.  Eloi Vera  

62.  Faina Liudmila  

63.  Fetescu Silvia   

64.  Filimon Victor  

65.  Filip Eugenia   

66.  Flocea Valentina  
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67.  Franțuz Elena  

68.  Gamarț Serghei  

69.  Gamarț Tatiana   

70.  Garștea Tatiana  

71.  Gașper Gheorghe  

72.  Gavrilan Daniela  

73.  Gîncu Lidia   

74.  Globu Galina  

75.  Gnatiuc Mariana  

76.  Golovatiuc Sorin  

77.  Goncear Viorica  

78.  Gore Dumitru  

79.  Gorea Constantin  

80.  Goreainov Victoria  

81.  Grossu Violin  

82.  Grosu Inesa   

83.  Grosu Maria  

84.  Grosu Svetlana  

85.  Grubîi Luminița  

86.  Grumeza Anna  

87.  Guzun Adriana  

88.  Hohlov Irina  

89.  Hropotinschi Tatiana  

90.  Iavorschi Sergiu  

91.  Iucal Angela  

92.  Iurco-Rusu Valentina  

93.  Jitariuc Adrian  

94.  Jitaru Alexei  

95.  Josan Ana  

96.  Lazar Tatiana  

97.  Leancă Aurelian  

98.  Litovcenco Aliona  

99.  Lușmanschi Maria   

100.  Macnovit Anastasia  

101.  Macovei Ana  

102.  Marian Fevronia  

103.  Mocanu Tatiana  
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104.  Mogorean Eugeniu   

105.  Morarescu Alina  

106.  Morari Elena  

107.  Moroi Victor   

108.  Muduc Svetlana  

109.  Muntean Igor   

110.  Muntean Tatiana   

111.  Munteanu Vasile  

112.  Nastasi Nicolae   

113.  Negarneac Iraida  

114.  Neghin Aliona  

115.  Negritu Alina  

116.  Negură Elena  

117.  Nemerenco Sorin   

118.  Nirca Ecaterina  

119.  Osedlov Lilia   

120.  Paiu Emilia  

121.  Paiu Nicolai  

122.  Palii Maria  

123.  Panfili Dorin  

124.  Pavliuc Larisa  

125.  Petica Maria  

126.  Pojar Matei  

127.  Popa Anastasia  

128.  Popov Victor   

129.  Postolachi Rodica  

130.  Postolachi Violeta  

131.  Puiu Olga   

132.  Racoviță Vasile  

133.  Raileanu Alexandru  

134.  Robu Liuba  

135.  Rotari Zinaida  

136.  Sapov Serghei  

137.  Sasu Violeta  

138.  Sava Silvia  

139.  Savva Ana  

140.  Smerdov Raisa  
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141.  Spînu Ana   

142.  Spînu Svetlana  

143.  Stepanov Victor   

144.  Surchicin Elena  

145.  Surdu Diana  

146.  Talmazan Anastasia   

147.  Temciuc Sorina  

148.  Tihon Elena  

149.  Timofti Ion  

150.  Tricolici Maria  

151.  Tudorica Adriana   

152.  Tulei Alexandru   

153.  Țărnă Angela  

154.  Țebernîi Liuba  

155.  Țîmbalist Tatiana   

156.  Țurcanu Mihail   

157.  Țurcanu Oxana  

158.  Ursan Raisa  

159.  Usatîi Ruslan  

160.  Usic Tatiana  

161.  Vartic Angela  

162.  Varticean Vitalie  

163.  Vasiliev Eleonora   

164.  Verhovețchi Mihaela  

165.  Vicol Cristina  

166.  Vidrașcu Ciprian  

167.  Vieru Ludmila  

168.  Vozian Viorica   

169.  Zavalișca Marcel   

”. 

 

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

votului proiectul de hotărîre în redacția raportorului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

Hotărîrea nr. 187 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți în ședință. 

 

 



11/60 

3. S-A AUDIAT: 

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

acreditarea unui expert electoral internațional din partea Comisiei Electorale Independente a 

Regatului Hașemit al Iordaniei, în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii 

Moldova din 30 octombrie 2016”:  

 

”Comisia Electorală Independentă a Regatului Hașemit al Iordaniei a înaintat Comisiei 

Electorale Centrale un demers privind acreditarea unei persoane în calitate de expert electoral 

internațional în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 30 

octombrie 2016. 

În temeiul art. 18 şi 63 alin. (3) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 

și în conformitate cu pct. 5 şi 15 din Regulamentul privind statutul observatorilor şi 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 expert electoral internațional dl Abdallah Aburomman 

Sharaf Uddin Suliman (cetăţean al Iordaniei, paşaport nr.            ) în vederea monitorizării 

alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 din partea Comisiei 

Electorale Independente a Regatului Hașemit al Iordaniei.  

2. În activitatea sa persoana acreditată se va călăuzi de Constituţia Republicii Moldova, 

Codul electoral şi Regulamentul privind statutul observatorilor şi procedura de acreditare a 

acestora, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 332 din 24 octombrie 2006, 

precum şi de tratatele internaţionale 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 şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu respectarea 

prevederilor Legii privind protecţia datelor cu caracter personal”. 

 

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

votului proiectul de hotărîre în redacția raportorului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

Hotărîrea nr. 188 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți în ședință. 

 

4. S-A AUDIAT: 

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

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

 

”În vederea realizării Programului calendaristic privind acţiunile de organizare şi 

desfăşurare a alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din data de 30 

octombrie 2016, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 119 din 23 august 2016, 

şi în temeiul art. 18, 26 alin. (1) lit. c), 27, 28 lit. b), i), 29 alin. (2), (10) şi art. 97 din Codul 

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

 

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

în componenţă numerică din 11 membri. 

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

municipale Chişinău nr. 1 după cum urmează: 

- Babin Ina 

-licențiată în administrație publică, specialist principal, 

Oficiul teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat, din partea 

Partidului Democrat din Moldova; 

- Cazacu Anna - jurist, jurist, SA „Termoelectrica”, din Registrul 
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funcționarilor electorali; 

- Cobzarenco Viorica 

- jurist, specialist principal, Direcția asistență juridică, 

Primăria municipiului Chișinău, din partea Consiliului 

municipal Chișinău; 

- Cutasevici Ludmila 

- licențiat în administrație publică, specialist principal, 

Secția locativ-comunală, Pretura s. Botanica, din partea 

Consiliului municipal Chișinău; 

- Fetescu Alexandru 

- licențiat în științe administrative, temporar neangajat în 

cîmpul muncii, din partea Partidului Liberal Democrat din 

Moldova; 

- Ianciu Ruslan 
- jurist, temporar neangajat în cîmpul muncii, din Registrul 

funcționarilor electorali; 

- Miron Vitalie 

- jurist, asistent de deputat, Parlamentul Republicii 

Moldova, din partea Partidului Politic „Partidul 

Socialiștilor din Republica Moldova”; 

- Mîțu Sergiu 

- jurist, șef, Cabinetul Președintelui Fracțiunii Partidului 

Liberal, Parlamentul Republicii Moldova, din partea 

Partidului Liberal; 

- Pînzaru Sergiu 

- jurist, șef-adjunct, Serviciul eliberare a actelor de 

identitate, sectorul Rîșcani al municipiului Chișinău, din 

partea Partidului Comuniștilor din Republica Moldova; 

- Sturza Constantin 
- pedagog, specialist superior, secția Administrație publică, 

Pretura s. Buiucani, din Registrul funcționarilor electorali; 

- Urecheanu Valentina 

- jurist, specialist principal, Direcția asistență juridică, 

Primăria municipiului Chișinău, din Registrul 

funcționarilor electorali. 

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

electoral de circumscripţie. 

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

desemnarea persoanelor cu respectarea echilibrului de gen. 

5. Consiliul electoral va constitui, pînă la 24 septembrie 2016, secţiile de votare şi, pînă la 

4 octombrie 2016, birourile electorale ale acestora. 

6. La propunerea birourilor electorale ale secțiilor de votare, pînă la 10 octombrie 2016, 

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

convocarea unei persoane din componența acestora. 

7. 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 de ședință a solicitat membrilor să înainteze întrebări raportorului pe marginea 

proiectului de hotărîre.  

 

AU LUAT CUVÎNTUL: 

Dl Sergiu Gurduza – a întrebat la ce data a parvenit demersul de la Partidul Comuniștilor din 

Republica Moldova (PCRM) privind înaintarea candidaturii în componența Consiliului electoral 

al circumscripţiei electorale municipale Chişinău nr. 1. Totodată, a întrebat raportorul dacă, în 

opinia sa, au fost sau nu au fost încălcate art. 27 din Codul electoral și pct. 4 al Programului 

calendaristic pentru realizarea acţiunilor de organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru funcția 

de Președinte al Republicii Moldova. 

Raportorul Veaceslav Agrigoroae – a răspuns că demersul în cauză a parvenit pe 7 septembrie 

curent.  

Dl Sergiu Gurduza – a întrebat, pentru precizare, la ce data urma să parvină acest demers la 

CEC. 

Raportorul Veaceslav Agrigoroae – a precizat că, conform programului calendaristic, demersul 

în cauză urma să parvină pînă la 1 septembrie.  
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Dl Sergiu Gurduza – a întrebat în baza cărei prevederi legale Comisia înregistrează la moment 

în calitate de membru al CECE de nivelul II o persoana neavenită, demersul privind înaintarea 

candidaturii căreia a parvenit după termenul stabilit. Totodată, a menționat că unele partide 

parlamentare, care au dreptul să înainteze candidaturi în componența CECE, fac tot posibilul 

pentru a se încadra în termenul-limită de depunere a demersurilor, în timp ce alții, care nu s-au 

încadrat în termen stabilit, sunt favorizați. 

Raportorul Veaceslav Agrigoroae – a răspuns că, conform prevederilor legale, partide 

reprezentate în Parlament au dreptul de a înainta candidaturile în componenţa consiliului 

electoral de circumscripţie și biroului electoral al secţiei de votare pînă la constituirea acestora. 

Respectiv, în urma examinării demersului parvenit de la PCRM și având în vedere cele 

menționate mai sus, s-a decis de a-l include pe domnul respectiv în componența CECE.  

Dna Alina Russu – cu titlu de informare, a spus că astăzi, 9 septembrie, au parvenit cîteva 

demersuri privind înlocuirea candidaturilor. 

Dl Sergiu Gurduza – a întrebat, pentru precizare la răspunsul oferit, care norma legală din 

Codul electoral la care s-a referit raportorul, îi permite includerea în componența CECE unor 

candidaturi din partea partidelor. 

Raportorul Veaceslav Agrigoroae – a menționat că astăzi, 9 septembrie, este data limită pentru 

constituirea CECE de nivelul II. Totodată, i-a spus dlui S. Gurduza că s-a referit la art. 27 alin. 

(4) și art. 29 alin. (11) din Codul electoral care prevăd că partide reprezentate în Parlament au 

dreptul de a înainta candidaturile în componenţa consiliului electoral de circumscripţie și biroului 

electoral al secţiei de votare pînă la constituirea acestora. 

 

Președintele de ședință a constatat lipsa altor întrebări, a propunerilor la proiect, după care a 

oferit cuvîntul membrilor la rubrica ”Dezbateri”.  

 

DEZBATERI: 

Dl Sergiu Gurduza – a menționat că termenul-limită pentru înaintarea candidaturilor în 

componența CECE a fost 1 septembrie, iar demersul PCRM în acest sens a parvenit pe 7 

septembrie curent. În opinia sa, toate persoanele propuse de PCRM sunt incluse în componența 

CECE de nivelul II cu încălcarea procedurilor stabilite de legislație. Or, art. 27 alin. (1) din 

Codul electoral prevede expres termenul imperativ pentru constituirea consiliilor electorale de 

circumscripţie – cu cel puţin 50 de zile înainte de alegeri. În același timp, și-a exprimat 

nedumerirea față de faptul că raportorul nici nu a informat membrii CEC despre existența unui 

asemenea document. Această situație o cataloghează ca o favorizare față de un concurent 

electoral. Din aceste considerente nu va vota nici un proiect de hotărîre privind constituirea 

CECE. 

 

dl Sergiu Gurduza a ieșit din sala de ședințe (membri prezenți – 7) 

 

Președintele de ședință, dna Alina Russu – a respins toate cele invocate de dl Sergiu Gurduza, 

menționînd că demersul din partea PCRM a fost transmis spre examinare tuturor membrilor 

CEC. Iar, întrucît prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale au fost stabilite atribuțiile materiale 

și teritoriale ale membrilor CEC, fiecare din membru, conform responsabilității teritoriale, a 

examinat minuțios documentele parvenite și a pregătit proiectele de hotărîri privind constituirea 

CECE.  

 

Dl Vladimir Șarban – a solicitat o pauză de 15 minute pentru clarificarea situației. 

 

Președintele de ședință a supus votului propunerea dlui Vladimir Șarban. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____6. 

 

S-A HOTĂRÎT anunțarea unei pauze. 
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Președintele de ședință a anunțat o pauză la ora 14:26. 

 

Continuarea ședinței (ora 15:00) 

 

Președintele de ședință, dna Alina Russu, a constatat cvorumul (8 membri prezenți: Al. Russu, V. 

Agrigoroae, R. Ciubotaru, Iu. Ciocan, S. Gurduza, M. Lebedinschi, Vl. Șarban, A. Volentir) și a 

adus la cunoștință audienței că locurile vacante în componența CECE vor fi suplinite cu persoane 

din Registrul funcționarilor electorali. 

 

Președintele de ședință a oferit cuvîntul membrilor Comisiei pentru a pune întrebări raportorului. 

 

AU LUAT CUVÎNTUL: 

Dl Sergiu Gurduza – a întrebat dacă a fost rezolvată problema invocată de dînsul înainte de 

pauză. 

Raportorul Veaceslav Agrigoroae – a răspuns că toate chestiunile au fost rezolvate. 

 

Președintele de ședință a supus votului proiectul de hotărîre cu amendamentul sus-menţionat: 

 

”În vederea realizării Programului calendaristic privind acţiunile de organizare şi 

desfăşurare a alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din data de 30 

octombrie 2016, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 119 din 23 august 2016, 

şi în temeiul art. 18, 26 alin. (1) lit. c), 27, 28 lit. b), i), 29 alin. (2), (10) şi art. 97 din Codul 

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

 

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

în componenţă numerică din 11 membri. 

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

municipale Chişinău nr. 1 după cum urmează: 

- Babin Ina 

-licențiată în administrație publică, specialist principal, 

Oficiul teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat, din partea 

Partidului Democrat din Moldova; 

- Cazacu Anna 
- jurist, jurist, SA „Termoelectrica”, din Registrul 

funcționarilor electorali; 

- Cobzarenco Viorica 

- jurist, specialist principal, Direcția asistență juridică, 

Primăria municipiului Chișinău, din partea Consiliului 

municipal Chișinău; 

- Cutasevici Ludmila 

- licențiat în administrație publică, specialist principal, 

Secția locativ-comunală, Pretura s. Botanica, din partea 

Consiliului municipal Chișinău; 

- Fetescu Alexandru 

- licențiat în științe administrative, temporar neangajat în 

cîmpul muncii, din partea Partidului Liberal Democrat din 

Moldova; 

- Ianciu Ruslan 
- jurist, temporar neangajat în cîmpul muncii, din Registrul 

funcționarilor electorali; 

- Miron Vitalie 

- jurist, asistent de deputat, Parlamentul Republicii 

Moldova, din partea Partidului Politic „Partidul 

Socialiștilor din Republica Moldova”; 

- Mîțu Sergiu 

- jurist, șef, Cabinetul Președintelui Fracțiunii Partidului 

Liberal, Parlamentul Republicii Moldova, din partea 

Partidului Liberal; 

- Pînzaru Sergiu 

- jurist, șef-adjunct, Serviciul eliberare a actelor de 

identitate, sectorul Rîșcani al municipiului Chișinău, din 

Registrul funcționarilor electorali; 

- Sturza Constantin - pedagog, specialist superior, secția Administrație publică, 
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Pretura s. Buiucani, din Registrul funcționarilor electorali; 

- Urecheanu Valentina 

- jurist, specialist principal, Direcția asistență juridică, 

Primăria municipiului Chișinău, din Registrul 

funcționarilor electorali. 

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

electoral de circumscripţie. 

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

desemnarea persoanelor cu respectarea echilibrului de gen. 

5. Consiliul electoral va constitui, pînă la 24 septembrie 2016, secţiile de votare şi, pînă la 

4 octombrie 2016, birourile electorale ale acestora. 

6. La propunerea birourilor electorale ale secțiilor de votare, pînă la 10 octombrie 2016, 

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

convocarea unei persoane din componența acestora. 

7. 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. 189 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți în ședință.  

 

5. S-A AUDIAT: 

Raportorul Iurie Ciocan – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale municipale Bălți nr. 2”: 

 

”În vederea realizării Programului calendaristic privind acţiunile de organizare şi 

desfăşurare a alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din data de 30 

octombrie 2016, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 119 din 23 august 2016, 

şi în temeiul art. 18, 26 alin. (1) lit. c), 27, 28 lit. b), i), 29 alin. (2), (10) şi art. 97 din Codul 

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

 

1. Se constituie Consiliul electoral al circumscripţiei electorale municipale Bălți nr. 2 

în componenţă numerică din 9 membri. 

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

municipale Bălți nr. 2 după cum urmează: 

- Ceban Natalia - jurist, specialist principal, Secția generalizare și 

sistematizare a practicii judiciare, Judecătoria Bălți, din 

partea Judecătoriei Bălți;  

- Darii Vladimir - jurist, avocat, Cabinetul avocatului ”Darii Vladimir”, din 

partea Partidului Liberal; 

- Derevenco Ludmila - pedagog, inspector de specialitate în organele administrației 

publice locale, Primăria municipiului Bălți, din partea 

Consiliului municipal Bălți; 

- Fediuc Valentin - jurist, specialist principal, Direcția juridică, Primăria 

municipiului Bălți, din partea Consiliului municipal Bălți; 

- Iordan Serghei - jurist, șef-adjunct, Serviciul de eliberare a actelor de 

identitate Bălți, ÎS ”CRIS „Registru”, din partea Partidului 

Democrat din Moldova; 

- Paciurca Iulian - jurist, temporar neangajat în cîmpul muncii, din partea 

Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica 

Moldova”; 

- Sava Cristian - tehnolog, student, Universitatea Tehnică a Moldovei, din 

partea Partidului Liberal Democrat din Moldova; 
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- Semențul Vladimir - inginer, pensionar, din Registrul funcționarilor electorali;  

- Țurcan Silvia - jurist, specialist principal, Serviciul civil, comercial și de 

contencios administrativ, Judecătoria Bălți, din partea 

Judecătoriei Bălți. 

3. Secretarul Consiliului muncipal Bălți va convoca prima şedinţă a consiliului electoral 

de circumscripţie. 

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

desemnarea persoanelor cu respectarea echilibrului de gen. 

5. Consiliul electoral va constitui, pînă la 24 septembrie 2016, secţiile de votare şi, pînă la 

4 octombrie 2016, birourile electorale ale acestora. 

6. La propunerea birourilor electorale ale secțiilor de votare, pînă la 10 octombrie 2016, 

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

convocarea unei persoane din componența acestora. 

7. 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 de ședință a constatat lipsa întrebărilor, a propunerilor la proiect, după care a supus 

votului proiectul de hotărîre în redacția raportorului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___1___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

Hotărîrea nr. 190 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți în ședință. 

 

6. S-A AUDIAT: 

Raportorul Vladimir Șarban – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Anenii Noi nr. 4”:  

 

”În vederea realizării Programului calendaristic privind acţiunile de organizare şi 

desfăşurare a alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din data de 30 

octombrie 2016, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 119 din 23 august 2016, 

şi în temeiul art. 18, 26 alin. (1) lit. c), 27, 28 lit. b), i), 29 alin. (2), (10) şi art. 97 din Codul 

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

 

1. Se constituie Consiliul electoral al circumscripţiei electorale raionale Anenii Noi nr. 4 

în componenţă numerică din 9 membri. 

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

raionale Anenii Noi nr. 4 după cum urmează: 

- Albu Inna  - pedagog, metodist, Grădinița nr. 4, or. Anenii Noi, din 

partea Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din 

Republica Moldova”; 

- Boicu Petru - master în administrația publică, secretarul Consiliului 

raional Anenii Noi, din partea Consiliului raional Anenii 

Noi; 

- Caraseni Valeriu - jurist, specialist superior, Secția economie și atragerea 

investițiilor, Consiliul raional Anenii Noi, din Registrul 

funcționarilor electorali; 

- Cherdevară Lilia - inginer tehnolog, specialist principal, Secția administrație 

publică, Aparatul președintelui raionului Anenii Noi, din 

partea Consiliului raional Anenii Noi; 

- Ciur Dumitru - jurist, jurist, Consiliul raional Anenii Noi, din partea 

Judecătoriei Anenii Noi; 

- Demian Nadejda - contabil, contabil-șef, SRL „Vlad & Nad”, din partea 
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Partidului Liberal; 

- Tumanov Petru - jurist, gardian public, Serviciul Pază Anenii Noi, din 

partea Judecătoriei Anenii Noi; 

- Fedutinov Axentie - jurist, pensionar, din partea Partidului Democrat din 

Moldova; 

- Simonov Vera - pedagog, specialist superior, Direcția educație, Consiliul 

raional Anenii Noi, din partea Partidului Liberal Democrat 

din Moldova. 

3. Secretarul Consiliului raional Anenii Noi va convoca prima şedinţă a consiliului 

electoral de circumscripţie. 

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

desemnarea persoanelor cu respectarea echilibrului de gen. 

5. Consiliul electoral va constitui, pînă la 24 septembrie 2016, secţiile de votare şi, pînă la 

4 octombrie 2016, birourile electorale ale acestora. 

6. La propunerea birourilor electorale ale secțiilor de votare, pînă la 10 octombrie 2016, 

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

convocarea unei persoane din componența acestora. 

7. 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 de ședință a constatat lipsa întrebărilor, a propunerilor la proiect, după care a supus 

votului proiectul de hotărîre în redacția raportorului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___1___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

Hotărîrea nr. 191 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți în ședință. 

 

7. S-A AUDIAT: 

Raportorul Iurie Ciocan – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Basarabeasca nr. 5”: 

 

”În vederea realizării Programului calendaristic privind acţiunile de organizare şi 

desfăşurare a alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din data de 30 

octombrie 2016, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 119 din 23 august 2016, 

Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor de organizare şi desfăşurare a alegerilor 

locale noi ale primarilor în unele localități, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale 

nr. 130 din 26 august 2016, şi în temeiul art. 18, 26 alin. (1) lit. c), 27, 28 lit. b), i), 29 alin. (2), 

(10), 97, 120 alin. (2), şi art.121 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, 

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

 

1. Se constituie Consiliul electoral al circumscripției electorale raionale Basarabeasca nr. 

5 în componență numerică din 9 membri. 

2. Se aprobă componența nominală a Consiliului electoral al circumscripției electorale 

raionale Basarabeasca nr. 5 după cum urmează: 

- Bradarschii Petru - master în administrația publică, administrator, Casa 

teritorială de asigurări sociale Basarabeasca, din partea 

Partidului Democrat din Moldova; 

- Casîm Gheorghe - inginer cadastral, șef , Serviciul relații funciare și cadastru, 

Consiliul raional Basarabeasca, din partea Consiliului raional 

Basarabeasca; 

- Cazacu Tatiana - master în administraţia publică, specialist principal, Secţia de 

evidenţă şi documentare procesuală, din partea Judecătoriei 
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Basarabeasca; 

- Garaba Oxana - psiholog, asistent social, Centrul „Speranța”, or. 

Basarabeasca, din partea Partidului Liberal; 

- Mitioglo Oleg - jurist, profesor, Gimnaziul nr. 22 din or. Basarabeasca, din 

partea Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica 

Moldova”; 

- Moiseev Ivan - agronom, pensionar, din Registrul funcționarilor electorali; 

- Renița Maria - jurist, grefier, Judecătoria Basarabeasca, din partea 

Judecătoriei Basarabeasca; 

- Tetrioglo Maria - agronom, șef serviciu arhivă, Consiliul raional Basarabeasca, 

din partea Consiliului raional Basarabeasca; 

- Topală Vitalie - informatician, viceprimarul satului Abaclia, raionul 

Basarabeasca, din partea Partidului Liberal Democrat din 

Moldova. 

3. Secretarul Consiliului raional Basarabeasca va convoca prima ședință a consiliului 

electoral de circumscripție. 

4. La alegerea președintelui, vicepreședintelui și a secretarului consiliului, se recomandă 

desemnarea persoanelor cu respectarea echilibrului de gen.  

5. Consiliul electoral va constitui: 

- pînă la 14 septembrie 2016, circumscripția electorală comunală Iserlia; 

- pînă la 19 septembrie 2016, Consiliul electoral al circumscripției comunale Iserlia; 

- pînă la 24 septembrie 2016 secțiile de votare, iar birourile electorale ale acestora pînă la 

4 octombrie 2016. 

6. La propunerea Consiliului electoral al circumscripției comunale Iserlia și birourilor 

electorale ale secțiilor de votare pînă la 22 septembrie, și respectiv, 10 octombrie 2016 Consiliul 

electoral va adopta hotărîrea privind degrevarea de la locul de muncă permanent și/sau 

convocarea unei persoane din componența acestora.  

7. 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 de ședință a constatat lipsa întrebărilor, a propunerilor la proiect, după care a supus 

votului proiectul de hotărîre în redacția raportorului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___1___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

Hotărîrea nr. 192 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți în ședință. 

 

8. S-A AUDIAT: 

Raportorul Maxim Lebedinschi – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Briceni nr. 6”: 

 

”În vederea realizării Programului calendaristic privind acţiunile de organizare şi 

desfăşurare a alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din data de 30 

octombrie 2016, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 119 din 23 august 2016, 

şi în temeiul art. 18, 26 alin. (1) lit. c), 27, 28 lit. b), i), 29 alin. (2), (10) şi art. 97 din Codul 

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

 

1. Se constituie Consiliul electoral al circumscripţiei electorale raionale Briceni nr. 6 

în componenţă numerică din 9 membri. 

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

raionale Briceni nr. 6 după cum urmează: 

- Carp Mihail - jurist, pensionar MAI, din partea Partidului Liberal; 
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- Chiferiuc Vasilii - inginer electric, pensionar, din Registrul funcționarilor 

electorali; 

- Chistruga Valerian - inginer mecanic, pensionar, din partea Partidului Politic 

„Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”; 

- Gumen Galina - pedagog, șef, Centru metodic, Direcția învățămînt tineret 

și sport Briceni, Consiliul raional Briceni, din partea 

Partidului Liberal Democrat din Moldova; 

- Munciulianu Mariana - jurist, asistent judiciar, Judecătoria Briceni, din partea 

Judecătoriei Briceni; 

- Rața Cristina - pedagog, director, Centrul de Poștă Briceni, din partea 

Partidului Democrat din Moldova; 

- Statnîi Victor - jurist, specialist principal pe probleme juridice, Consiliul 

raional Briceni, din partea Consiliului raional Briceni; 

- Vameș Natalia - jurist, asistent judiciar, Judecătoria Briceni, din partea 

Judecătoriei Briceni; 

- Zelinschii Nichita - jurist, specialist superior pe probleme juridice, Direcția 

finanțe, Consiliul raional Briceni, din partea Consiliului 

raional Briceni. 

3. Secretarul Consiliului raional Briceni va convoca prima şedinţă a consiliului electoral 

de circumscripţie. 

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

desemnarea persoanelor cu respectarea echilibrului de gen. 

5. Consiliul electoral va constitui, pînă la 24 septembrie 2016, secţiile de votare şi, pînă la 

4 octombrie 2016, birourile electorale ale acestora. 

6. La propunerea birourilor electorale ale secțiilor de votare, pînă la 10 octombrie 2016, 

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

convocarea unei persoane din componența acestora. 

7. 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 de ședință a constatat lipsa întrebărilor, a propunerilor la proiect, după care a supus 

votului proiectul de hotărîre în redacția raportorului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___1___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

Hotărîrea nr. 193 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți în ședință. 

 

9. S-A AUDIAT: 

Raportorul Iurie Ciocan – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Cahul nr. 7”: 

 

”În vederea realizării Programului calendaristic privind acţiunile de organizare şi 

desfăşurare a alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din data de 30 

octombrie 2016, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 119 din 23 august 2016, 

Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor de organizare şi desfăşurare a alegerilor 

locale noi ale primarilor în unele localități, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale 

nr. 130 din 26 august 2016, şi în temeiul art. 18, 26 alin. (1) lit. c), 27, 28 lit. b), i), 29 alin. (2), 

(10), 97, 120 alin. (2), şi art.121 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, 

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

 

1. Se constituie Consiliul electoral al circumscripției electorale raionale Cahul nr. 7 în 

componență numerică din 9 membri. 
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2. Se aprobă componența nominală a Consiliului electoral al circumscripției electorale 

raionale Cahul nr. 7 după cum urmează: 

- Antohi Liudmila - manager, director, SA „Fabrica de brînzeturi din Cahul”, din 

partea Partidului Democrat din Moldova; 

- Balteanu Angela - medic, temporar neangajată în cîmpul muncii, din partea 

Partidului Liberal Democrat din Moldova;  

- Cornea Sergiu - politolog, prorector, Universitatea de Stat „Bogdan 

Petriceicu Hasdeu” din Cahul, din partea Partidului Liberal; 

- Daud Elena - jurist, specialist principal, Oficiul teritorial Cahul al 

Cancelariei de Stat, din partea Judecătoriei Cahul; 

- Fulea Tatiana - contabil, economist-șef, SRL „Cahul-Gaz”, din Registrul 

funcționarilor electorali; 

- Grecu Ion - jurist, avocat, Cabinetul avocatului ”Grecu Ion”, din partea 

Judecătoriei Cahul; 

- Mihalachi Larisa - economist, șef-adjunct, SA „USBA”, din partea Partidului 

Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”; 

- Prepeliță Cornelia - master în administrație publică, secretarul Consiliului 

raional Cahul, din partea Consiliului raional Cahul; 

- Roman Maria - economist, specialist principal, Secţia administraţie și relații 

cu publicul, Consiliul raional Cahul, din partea Consiliului 

raional Cahul. 

3. Secretarul Consiliului raional Cahul va convoca prima ședință a consiliului electoral de 

circumscripție. 

4. La alegerea președintelui, vicepreședintelui și a secretarului consiliului, se recomandă 

desemnarea persoanelor cu respectarea echilibrului de gen.  

5. Consiliul electoral va constitui: 

- pînă la 14 septembrie 2016, circumscripția electorală sătească Bucuria; 

- pînă la 19 septembrie 2016, Consiliul electoral al circumscripției sătești Bucuria; 

- secțiile de votare pînă la 24 septembrie 2016, iar birourile electorale ale acestora pînă la 

4 octombrie 2016. 

6. La propunerea Consiliului electoral al circumscripției sătești Bucuria și birourilor 

electorale ale secțiilor de votare, pînă la 22 septembrie, și respectiv, 10 octombrie 2016 Consiliul 

electoral va adopta hotărîrea privind degrevarea de la locul de muncă permanent și/sau 

convocarea unei persoane din componența acestuia.  

7. 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 de ședință a constatat lipsa întrebărilor, a propunerilor la proiect, după care a supus 

votului proiectul de hotărîre în redacția raportorului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___1___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

Hotărîrea nr. 194 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți în ședință. 

 

10. S-A AUDIAT: 

Raportorul Maxim Lebedinschi – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Cantemir nr. 8”: 

 

”În vederea realizării Programului calendaristic privind acţiunile de organizare şi 

desfăşurare a alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din data de 30 

octombrie 2016, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 119 din 23 august 2016, 
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şi în temeiul art. 18, 26 alin. (1) lit. c), 27, 28 lit. b), i), 29 alin. (2), (10) şi art. 97 din Codul 

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

 

1. Se constituie Consiliul electoral al circumscripţiei electorale raionale Cantemir nr. 8 în 

componenţă numerică din 9 membri.  

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

raionale Cantemir nr. 8 după cum urmează: 

- Cepeleagă Valeriu - jurist, șef, ÎM ”Gospodăria Comunal-Locativă” din or. 

Cantemir, din partea Consiliului raional Cantemir; 

- Cordeleanu Galina - medic, bibliotecar, Biblioteca sat. Toceni, raionul Cantemir, 

din partea Partidului Liberal Democrat din Moldova; 

- Coser Natalia - inginer, specialist principal, Direcția asistență socială, 

Consiliul raional Cantemir, din partea Partidului Democrat din 

Moldova; 

- Cozma Veaceslav - economist, șef, Direcția finanțe, Consiliul raional Cantemir, 

din Registrul funcționarilor electorali; 

- Danalachi Angela - jurist, specialist superior, Agenția pentru Ocuparea Forței de 

Muncă Cantemir, din partea Consiliului raional Cantemir; 

- Dimcea Maxim - jurist, asistent judiciar, Judecătoria Cantemir, din partea 

Judecătoriei Cantemir; 

- Josu Artur - jurist, avocat, Cabinetul avocatului „Josu Artur”, din partea 

Judecătoriei Cantemir; 

- Soina Violetta - constructor, temporar neangajată în cîmpul muncii, din partea 

Partidului Liberal; 

- Bujac Eufrosinia - pedagog, specialist coordonator, Direcția generală de 

învățămînt, Consiliul raional Cantemir, din partea Partidului 

Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”. 

3. Secretarul Consiliului raional Cantemir va convoca prima şedinţă a consiliului 

electoral de circumscripţie. 

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

desemnarea persoanelor cu respectarea echilibrului de gen. 

5. Consiliul electoral va constitui, pînă la 24 septembrie 2016, secţiile de votare şi, pînă la 

4 octombrie 2016, birourile electorale ale acestora. 

6. La propunerea birourilor electorale ale secțiilor de votare, pînă la 10 octombrie 2016, 

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

convocarea unei persoane din componența acestora. 

7. 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 de ședință a constatat lipsa întrebărilor, a propunerilor la proiect, după care a supus 

votului proiectul de hotărîre în redacția raportorului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___1___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

Hotărîrea nr. 195 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți în ședință. 

 

11. S-A AUDIAT: 

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

constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Călărași nr. 9”: 

 

”În vederea realizării Programului calendaristic privind acţiunile de organizare şi 

desfăşurare a alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din data de 30 
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octombrie 2016, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 119 din 23 august 2016, 

şi în temeiul art. 18, 26 alin. (1) lit. c), 27, 28 lit. b), i), 29 alin. (2), (10) şi art. 97 din Codul 

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

 

1. Se constituie Consiliul electoral al circumscripţiei electorale raionale Călărași nr. 9 în 

componenţă numerică din 9 membri.  

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

raionale Călărași nr. 9 după cum urmează: 

- Antoni Vadim - economist, antreprenor, ÎI „Cristina Antoni”, din partea 

Partidului Liberal Democrat din Moldova; 

- Banari Ala - pedagog, temporar neangajată în cîmpul muncii, din Registrul 

funcționarilor electorali; 

- Ciobanu Daniel - inginer zootehnic, pensionar, din partea Partidului Liberal; 

- Enachi Tudor - pedagog, șef, Direcția asistență socială și protecția familiei, 

Consiliul raional Călărași, din partea Consiliului raional 

Călărași; 

- Iosob Gheorghe  - jurist, secretarul Consiliului raional Călărași, din partea 

Consiliului raional Călărași; 

- Postică Gheorghe - jurist, temporar neangajat în cîmpul muncii, din partea 

Partidului Democrat din Moldova; 

- Raropu Ion - jurist, avocat, Cabinetul avocatului „Ion Raropu”, din partea 

Judecătoriei Călărași; 

- Scripnic Elena - filozof, educator, Grădinița „Lăstărel”, or. Călărași, din partea 

Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica 

Moldova”; 

- Stratan Elena - jurist, avocat stagiar, Cabinetul avocatului „Ana Negură”, din 

partea Judecătoriei Călărași. 

3. Secretarul Consiliului raional Călărași va convoca prima şedinţă a consiliului electoral 

de circumscripţie. 

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

desemnarea persoanelor cu respectarea echilibrului de gen. 

5. Consiliul electoral va constitui, pînă la 24 septembrie 2016, secţiile de votare şi, pînă la 

4 octombrie 2016, birourile electorale ale acestora. 

6. La propunerea birourilor electorale ale secțiilor de votare, pînă la 10 octombrie 2016, 

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

convocarea unei persoane din componența acestora. 

7. 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 de ședință a constatat lipsa întrebărilor, a propunerilor la proiect, după care a supus 

votului proiectul de hotărîre în redacția raportorului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___1___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

Hotărîrea nr. 196 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți în ședință. 

 

12. S-A AUDIAT: 

Raportorul Vladimir Șarban – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Căușeni nr. 10”: 

 

”În vederea realizării Programului calendaristic privind acţiunile de organizare şi 

desfăşurare a alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din data de 30 
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octombrie 2016, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 119 din 23 august 2016, 

şi în temeiul art. 18, 26 alin. (1) lit. c), 27, 28 lit. b), i), 29 alin. (2), (10) şi art. 97 din Codul 

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

 

1. Se constituie Consiliul electoral al circumscripţiei electorale raionale Căușeni nr. 10 în 

componenţă numerică din 9 membri. 

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

raionale Căușeni nr. 10 după cum urmează: 

- Catanoi Artemie - jurist, auditor intern, Consiliul raional Căușeni, din partea 

Partidului Liberal Democrat din Moldova; 

- Ciobanu Irina - licențiat în administrație publică, secretarul Consiliului 

raional Căuşeni, din partea Consiliului raional Căuşeni; 

- Frumos Valentina - pedagog, traducător, Judecătoria Căușeni, din partea 

Judecătoriei Căușeni; 

- Noroşeanu Tatiana - filolog, specialist principal, Aparatul preşedintelui raionului 

Căuşeni, din partea Consiliului raional Căușeni; 

- Oxani Grigore - jurist, temporar neangajat în cîmpul muncii, din partea 

Partidului Liberal; 

- Potînga Ion - jurist, administrator, SRL „Daniel Prim”, din partea 

Partidului Democrat din Moldova; 

- Pulbere Igor - jurist, director adjunct, Spitalul raional Căuşeni, din Registrul 

funcționarilor electorali; 

- Rîncău Ion - jurist, asistent judiciar, Judecătoria Căuşeni, din partea 

Judecătoriei Căuşeni; 

- Savca Tatiana - economist, contabil, SRL „Listex”, or. Căușeni, din partea 

Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica 

Moldova”. 

3. Secretarul Consiliului raional Căușeni va convoca prima şedinţă a consiliului electoral 

de circumscripţie. 

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

desemnarea persoanelor cu respectarea echilibrului de gen. 

5. Consiliul electoral va constitui, pînă la 24 septembrie 2016, secţiile de votare şi, pînă la 

4 octombrie 2016, birourile electorale ale acestora. 

6. La propunerea birourilor electorale ale secțiilor de votare, pînă la 10 octombrie 2016, 

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

convocarea unei persoane din componența acestora. 

7. 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 de ședință a constatat lipsa întrebărilor, a propunerilor la proiect, după care a supus 

votului proiectul de hotărîre în redacția raportorului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___1___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

Hotărîrea nr. 197 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți în ședință. 

 

13. S-A AUDIAT: 

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

constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Cimișlia nr. 11”: 

 

”În vederea realizării Programului calendaristic privind acţiunile de organizare şi 

desfăşurare a alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din data de 30 
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octombrie 2016, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 119 din 23 august 2016, 

şi în temeiul art. 18, 26 alin. (1) lit. c), 27, 28 lit. b), i), 29 alin. (2), (10) şi art. 97 din Codul 

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

 

1. Se constituie Consiliul electoral al circumscripţiei electorale raionale Cimișlia nr. 11 în 

componenţă numerică din 9 membri. 

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

raionale Cimișlia nr. 11 după cum urmează: 

- Arama Elena - licențiat în administrație publică, specialist principal, 

Aparatul președintelui raionului Cimișlia, din partea 

Consiliului raional Cimișlia; 

- Coroian Dorin - jurist, specialist în achiziții publice, Agenția de Dezvoltare 

Regională Sud, din partea Partidului Democrat din 

Moldova; 

- Delinschi Ion - pedagog, șef, Centrul de Asistență Psihopedagogică, 

Direcția învățămînt general, Consiliul raional Cimișlia, din 

partea Partidului Liberal; 

- Emelianova Liubovi - contabil, contabil-casier, Cooperativa de consum 

„Consumcoop”, din partea Partidului Politic ,,Partidul 

Socialiștilor din Republica Moldova”; 

- Grinic Vasilii - jurist, pensionar, din Registrul funcționarilor electorali; 

- Răcilă Dumitru - jurist, temporar neangajat în cîmpul muncii, din partea 

Partidului Liberal Democrat din Moldova; 

- Sîrghi Tatiana - jurist, specialist principal, Serviciul resurse umane, 

Judecătoria Cimișlia, din partea Judecătoriei Cimișlia; 

- Tomescu Andrei - jurist, şef, Secția administrație publică, Consiliul raional 

Cimișlia, din partea Consiliului raional Cimișlia; 

- Țurcanu Mihail - jurist, asistent judiciar, Judecătoria Cimișlia, din partea 

Judecătoriei Cimișlia. 

3. Secretarul Consiliului raional Cimișlia va convoca prima şedinţă a consiliului electoral 

de circumscripţie. 

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

desemnarea persoanelor cu respectarea echilibrului de gen. 

5. Consiliul electoral va constitui, pînă la 24 septembrie 2016, secţiile de votare şi, pînă la 

4 octombrie 2016, birourile electorale ale acestora. 

6. La propunerea birourilor electorale ale secțiilor de votare, pînă la 10 octombrie 2016, 

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

convocarea unei persoane din componența acestora. 

7. 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 de ședință a constatat lipsa întrebărilor, a propunerilor la proiect, după care a supus 

votului proiectul de hotărîre în redacția raportorului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___1___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

Hotărîrea nr. 198 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți în ședință. 

 

14. S-A AUDIAT: 

Raportorul Vladimir Șarban – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Criuleni nr. 12”: 
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”În vederea realizării Programului calendaristic privind acţiunile de organizare şi 

desfăşurare a alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din data de 30 

octombrie 2016, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 119 din 23 august 2016, 

şi în temeiul art. 18, 26 alin. (1) lit. c), 27, 28 lit. b), i), 29 alin. (2), (10) şi art. 97 din Codul 

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

  

1. Se constituie Consiliul electoral al circumscripţiei electorale raionale Criuleni nr. 12 în 

componenţă numerică din 9 membri.  

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

raionale Criuleni nr. 12 după cum urmează: 

- Bobeico Tudor - inginer, specialist principal în problemele administrației 

publice, Aparatul președintelui raionului Criuleni, din partea 

Consiliului raional Criuleni; 

- Bounegru Vasili - pedagog, profesor, Școala de arte din orașul Criuleni, din partea 

Partidului Liberal Democrat din Moldova; 

- Bradu Eugeniu - jurist, avocat, Baroul de avocați „Apărătorul”, din partea 

Judecătoriei Criuleni; 

- Gratila Lidia - jurist, avocat, Cabinetul avocatului „Lidia Gratila”, din partea 

Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”;  

- Lungu Ivan - constructor, șef, Direcția construcție, gospodărie comunală și 

arhitectură, Consiliul raional Criuleni, din Registrul 

funcționarilor electorali; 

- Moisei Elvira - jurist, specialist superior, Serviciul arhivă, Consiliul raional 

Criuleni, din partea Consiliului raional Criuleni; 

- Nicolai Vasile - jurist, jurist, SRL „Ialoveni-Gaz”, din partea Judecătoriei 

Criuleni; 

- Sclifos Melania - zootehnician, șef, Direcția venituri, CTAS Criuleni, din partea 

Partidului Democrat din Moldova; 

- Ungurean Ala - pedagog, șef-adjunct, Direcția Educație, Consiliul raional 

Criuleni, din partea Partidului Liberal. 

3. Secretarul Consiliului raional Criuleni va convoca prima şedinţă a consiliului electoral 

de circumscripţie. 

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

desemnarea persoanelor cu respectarea echilibrului de gen. 

5. Consiliul electoral va constitui, pînă la 24 septembrie 2016, secţiile de votare şi, pînă la 

4 octombrie 2016, birourile electorale ale acestora. 

6. La propunerea birourilor electorale ale secțiilor de votare, pînă la 10 octombrie 2016, 

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

convocarea unei persoane din componența acestora. 

7. 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 de ședință a constatat lipsa întrebărilor, a propunerilor la proiect, după care a supus 

votului proiectul de hotărîre în redacția raportorului. 
 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___1___. 
 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

Hotărîrea nr. 199 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți în ședință. 
 

15. S-A AUDIAT: 

Raportorul Maxim Lebedinschi – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Dondușeni nr. 13”: 
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”În vederea realizării Programului calendaristic privind acţiunile de organizare şi 

desfăşurare a alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din data de 30 

octombrie 2016, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 119 din 23 august 2016, 

şi în temeiul art. 18, 26 alin. (1) lit. c), 27, 28 lit. b), i), 29 alin. (2), (10) şi art. 97 din Codul 

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

 

1. Se constituie Consiliul electoral al circumscripţiei electorale raionale Dondușeni nr. 13 

în componenţă numerică din 9 membri. 

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

raionale Dondușeni nr. 13 după cum urmează: 

- Bețivu Livia - master în administrația publică, secretarul Consiliului 

raional Dondușeni, din partea Consiliului raional Dondușeni; 

- Covali Artiom - jurist, asistent al deputatului, Parlamentul  Republicii 

Moldova, din partea Partidului Liberal Democrat din 

Moldova; 

- Dediu Adrian - ecologist și protecția mediului, temporar neangajat în 

cîmpul muncii, din Registrul funcționarilor electorali; 

- Maxim Vitalie - economist, specialist principal, Secția administrație publică, 

Consiliul raional Dondușeni, din partea Consiliului raional 

Dondușeni; 

- Nenescu Valentin - jurist, mecanic, ÎS „Centrul de pregătire a specialiștilor 

pentru Armata Națională” Filiala Dondușeni, din partea 

Partidului Liberal; 

- Ostafeiciuc Dumitru - jurist, jurist-consultant, SA „RED Nord-Vest” din partea 

Partidului Democrat din Moldova; 

- Rîșchitor Ina - jurist, șef, secretariat, Judecătoria Dondușeni, din partea 

Judecătoriei Dondușeni; 

- Rotaru Svetlana - contabil, pensionar, din partea Partidului Politic „Partidul 

Socialiștilor din Republica Moldova”; 

- Vozian Constantin - jurist, specialist principal în relații cu publicul, Judecătoria 

Dondușeni, din partea Judecătoriei Dondușeni. 

3. Secretarul Consiliului raional Dondușeni va convoca prima şedinţă a consiliului 

electoral de circumscripţie.  

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

desemnarea persoanelor cu respectarea echilibrului de gen. 

5. Consiliul electoral va constitui, pînă la 24 septembrie 2016, secţiile de votare şi, pînă la 

4 octombrie 2016, birourile electorale ale acestora. 

6. La propunerea birourilor electorale ale secțiilor de votare, pînă la 10 octombrie 2016, 

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

convocarea unei persoane din componența acestora. 

7. 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 de ședință a constatat lipsa întrebărilor, a propunerilor la proiect, după care a supus 

votului proiectul de hotărîre în redacția raportorului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___1___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

Hotărîrea nr. 200 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți în ședință. 
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16. S-A AUDIAT: 

Raportorul Andrei Volentir – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Drochia nr. 14”: 

 

”În vederea realizării Programului calendaristic privind acţiunile de organizare şi 

desfăşurare a alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din data de 30 

octombrie 2016, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 119 din 23 august 2016, 

şi în temeiul art. 18, 26 alin. (1) lit. c), 27, 28 lit. b), i), 29 alin. (2), (10) şi art. 97 din Codul 

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

1. Se constituie Consiliul electoral al circumscripţiei electorale raionale Drochia nr. 14 în 

componenţă numerică din 9 membri. 

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

raionale Drochia nr. 14 după cum urmează: 

- Cojocaru Nicolae - inginer, temporar neangajat în cîmpul muncii, din partea 

Partidului Liberal Democrat din Moldova;  

- Covdii Alexandru - jurist, avocat, Biroul de avocați „A. Covdii”, din partea 

Judecătoriei Drochia; 

- Cumpătă Ruslan - jurist, şef, Biroul de Probaţiune Drochia, din partea 

Judecătoriei Drochia; 

- Foca Elena - jurist, director, SRL „VERBONA-GRUP”, din partea 

Partidului Democrat din Moldova; 

- Gorbatîi Eugen - manager, temporar neangajat în cîmpul muncii, din partea 

Partidului Liberal; 

- Plopa Alexei - pedagog, pensionar, din partea Partidului Politic „Partidul 

Socialiștilor din Republica Moldova”; 

- Rotari Igor - jurist, temporar neangajat în cîmpul muncii, din partea 

Partidului Comuniștilor din Republicii Moldova; 

- Spînu Olga - economist, șef, Direcția generală, Casa teritorială de 

asigurări sociale Drochia, din partea Consiliului raional 

Drochia; 

- Ungureanu Ludmila - licențiat în administrația publică, șef, Secția administrație 

publică, Consiliul raional Drochia, din partea Consiliului 

raional Drochia. 

3. Secretarul Consiliului raional Drochia va convoca prima şedinţă a consiliului electoral 

de circumscripţie. 

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

desemnarea persoanelor cu respectarea echilibrului de gen. 

5. Consiliul electoral va constitui, pînă la 24 septembrie 2016, secţiile de votare şi, pînă la 

4 octombrie 2016, birourile electorale ale acestora. 

6. La propunerea birourilor electorale ale secțiilor de votare, pînă la 10 octombrie 2016, 

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

convocarea unei persoane din componența acestora. 

7. 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 de ședință a constatat lipsa întrebărilor pe marginea proiectului de hotărîre și a 

solicitat membrilor să înainteze propuneri. 
 

AU ÎNAINTAT PROPUNERI: 

dl Maxim Lebedinschi – a propus ca textul ”din partea Partidului Comuniștilor din Republicii 

Moldova” la poziția ”Rotari Igor” să fie înlocuit cu textul ”din Registrul funcționarilor 

electorali” pentru consecvență în proiecte. 
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Raportorul Andrei Volentir – a anunțat că nu este sigur și nu are posibilitatea la moment să 

verifice dacă persoana nominalizată este inclusă în Registrul funcționarilor electorali (RFE). Din 

această cauză nu acceptă propunerea înaintată de dl M. Lebedinschi, respectiv, aceasta urmează 

să fie supusă votului. 
 

Președintele de ședință a supus votului propunerea dlui M. Lebedinschi privind înlocuirea 

textului ”din partea Partidului Comuniștilor din Republicii Moldova” la poziția ”Rotari Igor” cu 

textul ”din Registrul funcționarilor electorali”. 
 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____1____, Abținere___0___. 

 

Propunerea a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți în ședință. 

 

Președintele de ședință a supus votului proiectul de hotărîre cu amendamentul înaintat de dl M. 

Lebedinschi și susținut de majoritatea membrilor Comisiei prezenți în ședință. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___1___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

Hotărîrea nr. 201 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți în ședință. 

 

17. S-A AUDIAT: 

Raportorul Vladimir Șarban – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Dubăsari nr. 15”: 

 

”În vederea realizării Programului calendaristic privind acţiunile de organizare şi 

desfăşurare a alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din data de 30 

octombrie 2016, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 119 din 23 august 2016, 

şi în temeiul art. 18, 26 alin. (1) lit. c), 27, 28 lit. b), i), 29 alin. (2), (10) şi art. 97 din Codul 

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

 

1. Se constituie Consiliul electoral al circumscripţiei electorale raionale Dubăsari nr. 15 

în componenţă numerică din 9 membri. 

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

raionale Dubăsari nr. 15 după cum urmează: 

- Botnari Eugeniu - jurist, șef, Secția servicii sociale, Consiliul raional 

Dubăsari, din partea Consiliului raional Dubăsari; 

- Cataranciuc Vladimir - jurist, specialist superior, Judecătoria Dubăsari, din partea 

Judecătoriei Dubăsari; 

- Cernelea Roman 

 

- politolog, temporar neangajat în cîmpul muncii, din partea 

Partidului Liberal Democrat din Moldova; 

- Cibuc Petru - inginer, administrator, GȚ „Cibuc Vladimir”, din partea 

Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica 

Moldova”; 

- Coțofan Denis - jurist, inspector superior, Inspecția ecologică Dubăsari, 

din partea Partidului Liberal; 

- Croitoru Leonid - lăcătuș, pensionar MAI, din partea Partidului Democrat 

din Moldova; 

- Ghinchevici Ala - vînzător-casier, specialist principal, Judecătoria Dubăsari, 

din partea Judecătoriei Dubăsari; 

- Pancov Ana - licențiat în servicii publice, șef, Serviciul resurse 

investiționale, Consiliul raional Dubăsari, din partea 
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Consiliului raional Dubăsari; 

- Vancea Vladimir - sociolog, șef, Direcția asistență socială și protecție a 

familiei, Consiliul raional Dubăsari, din Registrul 

funcționarilor electorali. 

3. Secretarul Consiliului raional Dubăsari va convoca prima şedinţă a consiliului electoral 

de circumscripţie. 

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

desemnarea persoanelor cu respectarea echilibrului de gen. 

5. Consiliul electoral va constitui, pînă la 24 septembrie 2016, secţiile de votare şi, pînă la 

4 octombrie 2016, birourile electorale ale acestora. 

6. La propunerea birourilor electorale ale secțiilor de votare, pînă la 10 octombrie 2016, 

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

convocarea unei persoane din componența acestora. 

7. 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 de ședință a constatat lipsa întrebărilor, a propunerilor la proiect, după care a supus 

votului proiectul de hotărîre în redacția raportorului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___1___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

Hotărîrea nr. 202 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți în ședință. 

 

18. S-A AUDIAT: 

Raportorul Vladimir Șarban – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Edineț nr. 16”: 

 

”În vederea realizării Programului calendaristic privind acţiunile de organizare şi 

desfăşurare a alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din data de 30 

octombrie 2016, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 119 din 23 august 2016, 

şi în temeiul art. 18, 26 alin. (1) lit. c), 27, 28 lit. b), i), 29 alin. (2), (10) şi art. 97 din Codul 

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

 

1. Se constituie Consiliul electoral al circumscripţiei electorale raionale Edineț nr. 16 în 

componenţă numerică din 9 membri. 

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

raionale Edineț nr. 16 după cum urmează: 

- Belitei Stela - jurist, șef, Oficiul Teritorial de Informare Edineț al 

Parlamentului Republicii Moldova, din partea Consiliului 

raional Edineț; 

- Berliba Ion - jurist, jurist, ÎM CIA „Transelit” SA, din partea 

Judecătoriei Edineţ; 

- Fedorișin Boris - jurist, șef, Oficiul teritorial Edineț al Cancelariei de Stat, 

din partea Consiliului raional Edineț; 

- Lisic Tatiana - contabil, pensionar, din Registrul funcționarilor electorali; 

- Meica Viorel - jurist, executor judecătoresc, Uniunea Națională a 

executorilor judecătorești, din partea Partidului Democrat din 

Moldova; 

- Nicoară Ghenadie - jurist, director, Agenția de turism SRL „Edineț Tur”, din 

partea Partidului Liberal; 

- Selezniova Nina - jurist, secretar dactilograf, Centrul de sănătate publică, or. 

Edineț, din partea Partidului Politic „Partidul Socialiștilor 



30/60 

din Republica Moldova”; 

- Seu Vladimir - economist, administrator superior rețea de calculatoare, 

Judecătoria Edineț, din partea Judecătoriei Edineţ; 

- Veremciuc Marin - jurist, registrator, ÎS ”Cadastru”, or. Briceni, din partea 

Partidului Liberal Democrat din Moldova. 

3. Secretarul Consiliului raional Edineț va convoca prima şedinţă a consiliului electoral 

de circumscripţie. 

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

desemnarea persoanelor cu respectarea echilibrului de gen. 

5. Consiliul electoral va constitui, pînă la 24 septembrie 2016, secţiile de votare şi, pînă la 

4 octombrie 2016, birourile electorale ale acestora. 

6. La propunerea birourilor electorale ale secțiilor de votare, pînă la 10 octombrie 2016, 

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

convocarea unei persoane din componența acestora. 

7. 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 de ședință a constatat lipsa întrebărilor, a propunerilor la proiect, după care a supus 

votului proiectul de hotărîre în redacția raportorului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___1___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

Hotărîrea nr. 203 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți în ședință. 

 

19. S-A AUDIAT: 

Raportorul Andrei Volentir – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Fălești nr. 17”: 

 

”În vederea realizării Programului calendaristic privind acţiunile de organizare şi 

desfăşurare a alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din data de 30 

octombrie 2016, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 119 din 23 august 2016, 

şi în temeiul art. 18, 26 alin. (1) lit. c), 27, 28 lit. b), i), 29 alin. (2), (10) şi art. 97 din Codul 

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

 

1. Se constituie Consiliul electoral al circumscripţiei electorale raionale Fălești nr. 17 în 

componenţă numerică din 9 membri.  

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

raionale Fălești nr. 17 după cum urmează: 

- Babin Iulia - master în administrare publică, pensionar, din partea 

Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica 

Moldova”; 

- Baxan Maria - jurist, specialist principal, Judecătoria Fălești, din partea 

Judecătoriei Fălești; 

- Budu Raisa - pedagog, șef, Secția administrație publică, Consiliul 

raional Fălești, din partea Consiliului raional Fălești; 

- Cojocari Anastasia - jurist, temporar neangajată în cîmpul muncii, din partea 

Partidului Liberal Democrat din Moldova; 

- Iarovoi Angela - pedagog, conducător de cerc, Centrul de Creație și 

Agrement pentru Copii și Tineri din orașul Fălești, din 

partea Partidului Liberal; 

- Lungu Liliana - filolog, pedagog, Serviciul asistență psihopedagogică, 

Consiliul raional Fălești, din partea Partidului Democrat 
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din Moldova; 

- Nanii Liliana - psihopedagog, șef, Serviciul asistență psihopedagogică, 

Consiliul raional Fălești, din partea Consiliul raional 

Fălești; 

- Popov Cristina - jurist, specialist principal, Judecătoria Fălești, din partea 

Judecătoriei Fălești; 

- Ulanovschii Anatolii - pedagog, director, Palatul de Cultură Fălești, din partea 

Partidului Comuniștilor din Republica Moldova. 

3. Secretarul Consiliului raional Fălești va convoca prima şedinţă a consiliului electoral 

de circumscripţie. 

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

desemnarea persoanelor cu respectarea echilibrului de gen. 

5. Consiliul electoral va constitui, pînă la 24 septembrie 2016, secţiile de votare şi, pînă la 

4 octombrie 2016, birourile electorale ale acestora. 

6. La propunerea birourilor electorale ale secțiilor de votare, pînă la 10 octombrie 2016, 

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

convocarea unei persoane din componența acestora. 

7. 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 de ședință a constatat lipsa întrebărilor pe marginea proiectului de hotărîre și a 

solicitat membrilor să înainteze propuneri. 
 

AU ÎNAINTAT PROPUNERI: 

dl Maxim Lebedinschi – a propus ca textul ”din partea Partidului Comuniștilor din Republicii 

Moldova” la poziția ”Ulanovschii Anatolii” să fie înlocuit cu textul ”din Registrul funcționarilor 

electorali”. 

Raportorul Andrei Volentir – a menționat că nu are posibilitatea la moment să verifice dacă dl 

Ulanovschii Anatolii este inclus în Registrul funcționarilor electorali (RFE), declarînd că nu își 

va asuma responsabilitatea în cazul în care această persoana nu se va regăsi în RFE. Din această 

cauză, a solicitat să fie supusă votului propunerea înaintată de dl M. Lebedinschi. 
 

Președintele de ședință a supus votului propunerea dlui M. Lebedinschi privind înlocuirea 

textului ”din partea Partidului Comuniștilor din Republicii Moldova” la poziția ”Ulanovschii 

Anatolii” cu textul ”din Registrul funcționarilor electorali”. 
 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____1____, Abținere___0___. 

 

Propunerea a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți în ședință. 

 

Președintele de ședință a supus votului proiectul de hotărîre cu amendamentul înaintat de dl M. 

Lebedinschi și susținut de majoritatea membrilor Comisiei prezenți în ședință. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___1___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

Hotărîrea nr. 204 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți în ședință. 

 

20. S-A AUDIAT: 

Raportorul Andrei Volentir – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Florești nr. 18”: 
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”În vederea realizării Programului calendaristic privind acţiunile de organizare şi 

desfăşurare a alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din data de 30 

octombrie 2016, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 119 din 23 august 2016, 

şi în temeiul art. 18, 26 alin. (1) lit. c), 27, 28 lit. b), i), 29 alin. (2), (10) şi art. 97 din Codul 

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

 

1. Se constituie Consiliul electoral al circumscripţiei electorale raionale Florești nr. 18 

în componenţă numerică din 9 membri. 

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

raionale Florești nr. 18 după cum urmează: 

- Barbăscumpă Ion - jurist, asistent judiciar, Judecătoria Florești, din partea 

Judecătoriei Florești; 

- Caraulan Steliana - pedagog, redactor, ziarul „Actualități Floreștene”, din partea 

Partidului Comuniștilor din Republica Moldova; 

- Catruc Nicolae - master în administrație publică, secretarul Consiliului raional 

Florești, din partea Consiliului raional Florești; 

- Colța Rita - pedagog, profesor, Gimnaziul Cașunca, raionul Florești, din 

partea Partidului Liberal Democrat din Moldova; 

- Lai Victor - medic, medic, Stația asistență medicală urgentă Florești, din 

partea Partidului Liberal; 

- Pantaz Diana - master în administrație publică, șef, Direcția management al 

curriculumului și formare profesională din cadrul Direcției 

generale educație, Consiliul raional Florești, din partea 

Consiliului raional Florești; 

- Vrabie Tudor - pedagog, specialist principal, Direcția generală educație, 

Consiliul raional Florești, din partea Partidului Democrat din 

Moldova; 

- Zdraguș Adela - jurist, asistent judiciar, Judecătoria Florești, din partea 

Judecătoriei Florești; 

- Zosim Ina - management marketing, temporar neangajată în cîmpul 

muncii, din partea Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din 

Republica Moldova. 

3. Secretarul Consiliului raional Florești va convoca prima şedinţă a consiliului electoral 

de circumscripţie. 

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

desemnarea persoanelor cu respectarea echilibrului de gen. 

5. Consiliul electoral va constitui, pînă la 24 septembrie 2016, secţiile de votare şi, pînă la 

4 octombrie 2016, birourile electorale ale acestora. 

6. La propunerea birourilor electorale ale secțiilor de votare, pînă la 10 octombrie 2016, 

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

convocarea unei persoane din componența acestora. 

7. 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 de ședință a constatat lipsa întrebărilor pe marginea proiectului de hotărîre și a 

solicitat membrilor să înainteze propuneri. 
 

AU ÎNAINTAT PROPUNERI: 

dl Maxim Lebedinschi – a propus ca textul ”din partea Partidului Comuniștilor din Republicii 

Moldova” la poziția ”Caraulan Steliana” să fie înlocuit cu textul ”din Registrul funcționarilor 

electorali”. 

Raportorul Andrei Volentir – a menționat că dna Caraulan Steliana a fost înaintată în 

componența CECE de către PCRM conform cotei repartizate acestui partid parlamentar. 
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Președintele de ședință a supus votului propunerea dlui M. Lebedinschi privind înlocuirea 

textului ”din partea Partidului Comuniștilor din Republicii Moldova” la poziția ”Caraulan 

Steliana” cu textul ”din Registrul funcționarilor electorali”. 
 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____1____, Abținere___0___. 

 

Propunerea a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți în ședință. 

 

Președintele de ședință a supus votului proiectul de hotărîre cu amendamentul înaintat de dl M. 

Lebedinschi și susținut de majoritatea membrilor Comisiei prezenți în ședință. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___1___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

Hotărîrea nr. 205 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți în ședință. 

 

21. S-A AUDIAT: 

Raportorul Maxim Lebedinschi – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Glodeni nr. 19”: 

 

”În vederea realizării Programului calendaristic privind acţiunile de organizare şi 

desfăşurare a alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din data de 30 

octombrie 2016, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 119 din 23 august 2016, 

şi în temeiul art. 18, 26 alin. (1) lit. c), 27, 28 lit. b), i), 29 alin. (2), (10) şi art. 97 din Codul 

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

 

1. Se constituie Consiliul electoral al circumscripţiei electorale raionale Glodeni nr. 19 

în componenţă numerică din 9 membri. 

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

raionale Glodeni nr. 19 după cum urmează: 

- Boldescu Nina - economist, pensionar, din Registrul funcționarilor 

electorali; 

- Bradu Violeta - statistician medical, statistician medical, IMSP ”Spitalul 

raional Glodeni”, din partea Partidului Liberal; 

- Ciliuța Nadejda - pedagog, director, Instituția preșcolară nr. 5 din or. 

Glodeni, din Registrul funcționarilor electorali; 

- Cobîlaș Constantin - jurist, specialist în probleme de drumuri publice, Secția 

construcții, gospodărie comunală și drumuri, Consiliul 

raional Glodeni, din partea Consiliului raional Glodeni; 

- Dobrovolschi Mihail - jurist, specialist pentru reglementarea regimului funciar, 

Primăria or. Glodeni, din Registrul funcționarilor electorali; 

- Postolachi Vitalie - inginer-zootehnic, specialist principal în problemele 

dezvoltării producției animaliere, Direcția agricultură și 

alimentație, Consiliul raional Glodeni, din partea Consiliului 

raional Glodeni; 

- Rau Andrei - inginer în construcții, operator, Stația de prelucrare a 

gazelor, SRL „Moldovatransgaz”, din partea Partidului 

Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”; 

- Saftiuc Diana - economist, specialist principal, Direcția agricultură și 

alimentație, Consiliul raional Glodeni, din partea Partidului 

Democrat din Moldova; 

- Stelea Ana - filolog, profesor, Gimnaziul „Hîjdieni”, sat. Hîjdieni, din 



34/60 

partea Partidului Liberal Democrat. 

3. Secretarul Consiliului raional Glodeni va convoca prima şedinţă a consiliului electoral 

de circumscripţie. 

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

desemnarea persoanelor cu respectarea echilibrului de gen. 

5. Consiliul electoral va constitui, pînă la 24 septembrie 2016, secţiile de votare şi, pînă la 

4 octombrie 2016, birourile electorale ale acestora. 

6. La propunerea birourilor electorale ale secțiilor de votare, pînă la 10 octombrie 2016, 

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

convocarea unei persoane din componența acestora. 

7. 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 de ședință a constatat lipsa întrebărilor, a propunerilor la proiect, după care a supus 

votului proiectul de hotărîre în redacția raportorului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___1___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

Hotărîrea nr. 206 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți în ședință. 

 

22. S-A AUDIAT: 

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

constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Hîncești nr. 20”: 

 

”În vederea realizării Programului calendaristic privind acţiunile de organizare şi 

desfăşurare a alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din data de 30 

octombrie 2016, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 119 din 23 august 2016, 

şi în temeiul art. 18, 26 alin. (1) lit. c), 27, 28 lit. b), i), 29 alin. (2), (10) şi art. 97 din Codul 

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

 

1. Se constituie Consiliul electoral al circumscripţiei electorale raionale Hîncești nr. 20 

în componenţă numerică din 9 membri. 

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

raionale Hîncești nr. 20 după cum urmează: 

- Arbuz Dionisie - jurist, registrator, Oficiul cadastral teritorial Hînceşti, din 

partea Judecătoriei Hînceşti; 

- Boboc Ruslan - medic, medic, IMPSP ”Spitalul raional Hîncești”, din partea 

Partidului Liberal Democrat din Moldova;  

- Boienciuc Diana - pedagog, bibliotecar, Biblioteca Publică Raională „Antonie 

Plămădeală” Hîncești, din partea Partidului Liberal;  

- Ganganu Vasile - jurist, asistent judiciar, Judecătoria Hînceşti, din partea 

Judecătoriei Hînceşti; 

- Moraru Toma Elena - jurist, secretarul Consiliului raional Hîncești, din partea 

Consiliului raional Hîncești; 

- Nichifor Eugeniu - jurist, avocat, Cabinetul avocatului ”Nichifor Eugeniu”, din 

partea Partidului Democrat din Moldova; 

- Rusu Valentina - medic, pensionar, din Registrul funcționarilor electorali; 

- Tiron Anatoli - agronom, pensionar, din partea Partidului Politic „Partidul 

Socialiștilor din Republica Moldova”; 

- Ursu Dionis - jurist, specialist principal, Consiliul raional Hîncești, din 

partea Consiliului raional Hîncești. 
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3. Secretarul Consiliului raional Hîncești va convoca prima şedinţă a consiliului electoral 

de circumscripţie. 

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

desemnarea persoanelor cu respectarea echilibrului de gen. 

5. Consiliul electoral va constitui, pînă la 24 septembrie 2016, secţiile de votare şi, pînă la 

4 octombrie 2016, birourile electorale ale acestora. 

6. La propunerea birourilor electorale ale secțiilor de votare, pînă la 10 octombrie 2016, 

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

convocarea unei persoane din componența acestora. 

7. 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 de ședință a constatat lipsa întrebărilor, a propunerilor la proiect, după care a supus 

votului proiectul de hotărîre în redacția raportorului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___1___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

Hotărîrea nr. 207 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți în ședință. 

 

23. S-A AUDIAT: 

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

constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Ialoveni nr. 21”: 

 

”În vederea realizării Programului calendaristic privind acţiunile de organizare şi 

desfăşurare a alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din data de 30 

octombrie 2016, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 119 din 23 august 2016, 

şi în temeiul art. 18, 26 alin. (1) lit. c), 27, 28 lit. b), i), 29 alin. (2), (10) şi art. 97 din Codul 

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

 

1. Se constituie Consiliul electoral al circumscripţiei electorale raionale Ialoveni nr. 21 

în componenţă numerică din 9 membri. 

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

raionale Ialoveni nr. 21 după cum urmează: 

- Bivol Galina - master în administrație publică, jurist, șef, Serviciul 

juridic, Direcția finanțe, Consiliul raional Ialoveni, din 

partea Judecătoriei Ialoveni; 

- Butuc Victoria - jurist, consultant, Direcția tineret, Ministerul Tineretului și 

Sportului, din partea Partidului Liberal Democrat din 

Moldova; 

- Castraveț Ilie - licențiat în administrație publică, șef, Serviciul eliberare a 

actelor de identitate Ialoveni, ÎS „CRIS „Registru”, din 

partea Partidului Democrat din Moldova; 

- Garam Cristian - jurist, jurist, Serviciul Hidrometeorologic de Stat, din 

partea Partidului Liberal; 

- Gîncota Mariana - jurist, operator bancar, Compania „Cedacri Internațional”, 

din Registrul funcționarilor electorali; 

- Plugari Ivan - inginer-mecanic, paznic, Judecătoria Ialoveni, din partea 

Partidului Politic ,,Partidul Socialiștilor din Republica 

Moldova”; 

- -Țurcanu Ludmila - jurist, șef, Secția economie, finanțe, resurse umane, 

comunicare și relații cu publicul, Direcția generală educație, 

Consiliul raional Ialoveni, din Registrul funcționarilor 
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electorali; 

- Ungureanu Eudochim - master în administrație publică, temporar neangajat în 

cîmpul muncii, din partea Judecătoriei Ialoveni; 

- Veveriță Natalia  - inginer-manager, manager de proiect, Agenția Dezvoltare 

Regională Centru, r. Ialoveni, din Registrul funcționarilor 

electorali. 

3. Secretarul Consiliului raional Ialoveni va convoca prima şedinţă a consiliului electoral 

de circumscripţie. 

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

desemnarea persoanelor cu respectarea echilibrului de gen. 

5. Consiliul electoral va constitui, pînă la 24 septembrie 2016, secţiile de votare şi, pînă la 

4 octombrie 2016, birourile electorale ale acestora. 

6. La propunerea birourilor electorale ale secțiilor de votare, pînă la 10 octombrie 2016, 

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

convocarea unei persoane din componența acestora. 

7. 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 de ședință a constatat lipsa întrebărilor, a propunerilor la proiect, după care a supus 

votului proiectul de hotărîre în redacția raportorului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___1___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

Hotărîrea nr. 208 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți în ședință. 

 

24. S-A AUDIAT: 

Raportorul Maxim Lebedinschi – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Leova nr. 22”: 

 

”În vederea realizării Programului calendaristic privind acţiunile de organizare şi 

desfăşurare a alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din data de 30 

octombrie 2016, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 119 din 23 august 2016, 

şi în temeiul art. 18, 26 alin. (1) lit. c), 27, 28 lit. b), i), 29 alin. (2), (10) şi art. 97 din Codul 

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

 

1. Se constituie Consiliul electoral al circumscripţiei electorale raionale Leova nr. 22 

în componenţă numerică din 9 membri. 

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

raionale Leova nr. 22 după cum urmează: 

- Buruiană Svetlana - pedagog, director, Centrul de zi pentru copii „Speranţa”, din 

partea Consiliului raional Leova; 

- Hasan Rodica - jurist, jurist, Direcția raională pentru siguranța alimentelor din 

or. Leova, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, din 

partea Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica 

Moldova”; 

- Ivanico Andrei - economist, specialist, Direcția finanțe, Consiliul raional Leova, 

din partea Consiliului raional Leova; 

- Lozan Lilia - jurist, specialist principal, Serviciul achiziții publice raionul 

Leova, din partea Partidului Liberal Democrat din Moldova; 

- Marin Marina - jurist, şef, Biroul de Probaţiune Leova, din partea Judecătoriei 

Leova; 

- Munteanu Ela - jurist, jurist, Cooperativa de consum ”Univers COOP Leova”, 
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din Registrul funcționarilor electorali; 

- Profir Constantin - inginer, pensionar, din partea Partidului Liberal; 

- Timofti Mihail - master în administrație publică, șef, Oficiul Teritorial de 

Informare Leova al Parlamentului Republicii Moldova or. Leova, 

din partea Partidului Democrat din Moldova; 

- Zagaican Tudor - jurist, avocat, Cabinetul avocatului ”Zagaican Tudor”, din 

partea Judecătoriei Leova. 

3. Secretarul Consiliului raional Leova va convoca prima şedinţă a consiliului electoral de 

circumscripţie. 

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

desemnarea persoanelor cu respectarea echilibrului de gen. 

5. Consiliul electoral va constitui, pînă la 24 septembrie 2016, secţiile de votare şi, pînă la 

4 octombrie 2016, birourile electorale ale acestora. 

6. La propunerea birourilor electorale ale secțiilor de votare, pînă la 10 octombrie 2016, 

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

convocarea unei persoane din componența acestora. 

7. 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 de ședință a constatat lipsa întrebărilor, a propunerilor la proiect, după care a supus 

votului proiectul de hotărîre în redacția raportorului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___1___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

Hotărîrea nr. 209 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți în ședință. 

 

25. S-A AUDIAT: 

Raportorul Iurie Ciocan – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Nisporeni nr. 23”: 

 

”În vederea realizării Programului calendaristic privind acţiunile de organizare şi 

desfăşurare a alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din data de 30 

octombrie 2016, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 119 din 23 august 2016, 

şi în temeiul art. 18, 26 alin. (1) lit. c), 27, 28 lit. b), i), 29 alin. (2), (10) şi art. 97 din Codul 

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

 

1. Se constituie Consiliul electoral al circumscripţiei electorale raionale Nisporeni nr. 23 

în componenţă numerică din 9 membri. 

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

raionale Nisporeni nr. 23 după cum urmează: 

- Buza Constantin - specialist în științele comunicării, temporar neangajat în cîmpul 

muncii, din partea Partidului Politic ,,Partidul Socialiștilor din 

Republica Moldova”; 

- Ciochină Maria - pedagog, pensionar, din Registrul funcționarilor electorali; 

- Drumea Tatiana - protecția plantelor, specialist principal, Secția administrație 

publică, Aparatul președintelui raionului Nisporeni, din partea 

Consiliului raional Nisporeni; 

- Lefter Grigore - tehnician-costructor, specialist în probleme de recrutare și 

încorporare, Primăria orașului Nisporeni, din partea Partidului 

Liberal Democrat din Moldova; 

- Mura Leonid - jurist, avocat, Cabinetul avocatului „Mura Leonid”, din partea 

Judecătoriei Nisporeni; 



38/60 

- Pîslaru Dan - licențiat în domeniul tehnologiilor informaționale, temporar 

neangajat în cîmpul muncii, din partea Partidului Liberal; 

- Sterpu Ecaterina - jurist, jurist, IMSP ”Centrul medicilor de familie Nisporeni”, 

din partea Judecătoriei Nisporeni; 

- Tulbure Angela - pedagog, director, Gimnaziul ,,Mihai Eminescu”, or. Nisporeni, 

din partea Partidului Democrat din Moldova; 

- Zmeu Sergiu - jurist, șef, Serviciul juridic, Aparatul președintelui raionului 

Nisporeni, din partea Consiliului raional Nisporeni. 

3. Secretarul Consiliului raional Nisporeni va convoca prima şedinţă a consiliului 

electoral de circumscripţie. 

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

desemnarea persoanelor cu respectarea echilibrului de gen. 

5. Consiliul electoral va constitui, pînă la 24 septembrie 2016, secţiile de votare şi, pînă la 

4 octombrie 2016, birourile electorale ale acestora. 

6. La propunerea birourilor electorale ale secțiilor de votare, pînă la 10 octombrie 2016, 

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

convocarea unei persoane din componența acestora. 

7. 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 de ședință a constatat lipsa întrebărilor, a propunerilor la proiect, după care a supus 

votului proiectul de hotărîre în redacția raportorului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___1___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

Hotărîrea nr. 210 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți în ședință. 

 

26. S-A AUDIAT: 

Raportorul Maxim Lebedinschi – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Ocnița nr. 24”: 

 

”În vederea realizării Programului calendaristic privind acţiunile de organizare şi 

desfăşurare a alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din data de 30 

octombrie 2016, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 119 din 23 august 2016, 

şi în temeiul art. 18, 26 alin. (1) lit. c), 27, 28 lit. b), i), 29 alin. (2), (10) şi art. 97 din Codul 

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

 

1. Se constituie Consiliul electoral al circumscripţiei electorale raionale Ocnița nr. 24 

în componenţă numerică din 9 membri. 

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

raionale Ocnița nr. 24 după cum urmează: 

- Calaraș Arcadie - filozof, asistent universitar, Universitatea Academiei de 

Științe a Moldovei, din partea Partidului Liberal; 

- Gadîmba Lilia - jurist, șef, Secția resurse umane, ÎMSP ”Spitalul raional 

Ocnița”, din partea Partidului Politic ,,Partidul Socialiștilor 

din Republica Moldova”; 

- Galușca Alexei - master în administrație publică, secretarul Consiliului 

raional Ocnița, din partea Judecătoriei Ocnița; 

- Gîscă Pavel - medic, medic-șef, Centrul de Sănătate Publică Ocnița, din 

partea Partidului Democrat din Moldova; 

- Leontieva Ecaterina - pedagog, specialist principal, Secția evidență și 

documentare procesuală, Judecătoria Ocnița, din partea 
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Judecătoriei Ocnița; 

- Melnic Veaceslav - jurist,  specialist aprovizionare și logistică, Loteria 

Națională a Moldovei, din partea Partidului Liberal 

Democrat din Moldova; 

- Slivca-Cobîlaș Angela - master în administrație publică, specialist în problemele 

protecției civile, Consiliul raional Ocnița, din partea 

Consiliului raional Ocnița; 

- Ursan Victor - pedagog, specialist principal în problemele tineret și sport, 

Consiliul raional Ocnița, din partea Consiliului raional 

Ocnița. 

- Zalevscaia Galina - inginer-mecanic, pensionar, din Registrul funcționarilor 

electorali. 

3. Secretarul Consiliului raional Ocnița va convoca prima şedinţă a consiliului electoral 

de circumscripţie. 

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

desemnarea persoanelor cu respectarea echilibrului de gen. 

5. Consiliul electoral va constitui, pînă la 24 septembrie 2016, secţiile de votare şi, pînă la 

4 octombrie 2016, birourile electorale ale acestora. 

6. La propunerea birourilor electorale ale secțiilor de votare, pînă la 10 octombrie 2016, 

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

convocarea unei persoane din componența acestora. 

7. 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 de ședință a constatat lipsa întrebărilor, a propunerilor la proiect, după care a supus 

votului proiectul de hotărîre în redacția raportorului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___1___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

Hotărîrea nr. 211 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți în ședință. 

 

27. S-A AUDIAT: 

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

constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Orhei nr. 25”: 

 

”În vederea realizării Programului calendaristic privind acţiunile de organizare şi 

desfăşurare a alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din data de 30 

octombrie 2016, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 119 din 23 august 2016, 

şi în temeiul art. 18, 26 alin. (1) lit. c), 27, 28 lit. b), i), 29 alin. (2), (10) şi art. 97 din Codul 

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

 

1. Se constituie Consiliul electoral al circumscripţiei electorale raionale Orhei nr. 25 

în componenţă numerică din 9 membri. 

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

raionale Orhei nr. 25 după cum urmează: 

- Bătrîncea Mihail - jurist, specialist principal, Aparatul președintelui raionului 

Orhei, din partea Consiliului raional Orhei; 

- Bîlba Corina - pedagog, educator, Instituția preșcolară nr. 4 Orhei, din partea 

Partidului Liberal Democrat din Moldova; 

- Cojocari Serghei - jurist, asistent judiciar, Judecătoria Orhei, din partea 

Judecătoriei Orhei; 

- Golban Irina - economist, specialist pe managementul calității, SRL „Orhei-



40/60 

gaz”, din Registrul funcționarilor electorali; 

- Guleac Elena - contabil, inspector principal, Inspectoratul Fiscal de Stat Orhei, 

din partea Partidului Democrat din Moldova; 

- Malai Alexandru - magistru în administrația publică, șef, Secția administrație 

publică, Consiliul raional Orhei, din partea Consiliului raional 

Orhei; 

- Moșneagu Victor - relații internaționale și limbi străine, director, Centrul de 

pregătire a specialiștilor pentru Armata Națională, filiala Orhei, 

din partea Partidului Liberal; 

- Olaru Ștefan - inginer constructor, pensionar, din partea Partidului Politic 

„Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”; 

- Rotari Dina - jurist, asistent judiciar, Judecătoria Orhei, din partea 

Judecătoriei Orhei. 

3. Secretarul Consiliului raional Orhei va convoca prima şedinţă a consiliului electoral de 

circumscripţie. 

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

desemnarea persoanelor cu respectarea echilibrului de gen. 

5. Consiliul electoral va constitui, pînă la 24 septembrie 2016, secţiile de votare şi, pînă la 

4 octombrie 2016, birourile electorale ale acestora. 

6. La propunerea birourilor electorale ale secțiilor de votare, pînă la 10 octombrie 2016, 

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

convocarea unei persoane din componența acestora. 

7. 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 de ședință a constatat lipsa întrebărilor, a propunerilor la proiect, după care a supus 

votului proiectul de hotărîre în redacția raportorului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___1___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

Hotărîrea nr. 212 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți în ședință. 

 

28. S-A AUDIAT: 

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

constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Rezina nr. 26”: 

 

”În vederea realizării Programului calendaristic privind acţiunile de organizare şi 

desfăşurare a alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din data de 30 

octombrie 2016, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 119 din 23 august 2016, 

şi în temeiul art. 18, 26 alin. (1) lit. c), 27, 28 lit. b), i), 29 alin. (2), (10) şi art. 97 din Codul 

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

 

1. Se constituie Consiliul electoral al circumscripţiei electorale raionale Rezina nr. 26 

în componenţă numerică din 9 membri. 

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

raionale Rezina nr. 26 după cum urmează: 

- Banu Tudor - jurist, avocat, Cabinetul avocatului „Tudor Banu”, din partea 

Judecătoriei Rezina; 

- Burciu Ion - jurist, pensionar, din partea Partidului Liberal Democrat din 

Moldova; 

- Lobova Elena - zootehnician, pensionar, din partea Consiliului raional Rezina;  

- Socol Ruslan - masterat în managementul public, șef, Secția administrație 
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publică, Consiliul raional Rezina, din partea Consiliului raional 

Rezina; 

- Taban Irina - jurist, specialist principal, Serviciul resurse umane, Consiliul 

raional Rezina, din partea Partidului Democrat din Moldova; 

- Țurcan Iurie - jurist, maistru apeduct, Serviciul comunal locativ Rezina, din 

Registrul funcționarilor electorali; 

- Ursachi Crin - jurist, șef-adjunct, Oficiul teritorial Rezina al Cancelariei de Stat, 

din partea Partidului Liberal; 

- Vlas Victor - economist, jurist, Inspectoratul Fiscal de Stat raionul Rezina, din 

partea Judecătoriei Rezina; 

- Zingaliuc Elena - pedagog, pensionar, din partea Partidului Politic „Partidul 

Socialiștilor din Republica Moldova”. 

3. Secretarul Consiliului raional Rezina va convoca prima şedinţă a consiliului electoral 

de circumscripţie. 

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

desemnarea persoanelor cu respectarea echilibrului de gen. 

5. Consiliul electoral va constitui, pînă la 24 septembrie 2016, secţiile de votare şi, pînă la 

4 octombrie 2016, birourile electorale ale acestora. 

6. La propunerea birourilor electorale ale secțiilor de votare, pînă la 10 octombrie 2016, 

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

convocarea unei persoane din componența acestora. 

7. 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 de ședință a constatat lipsa întrebărilor, a propunerilor la proiect, după care a supus 

votului proiectul de hotărîre în redacția raportorului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___1___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

Hotărîrea nr. 213 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți în ședință. 

 

29. S-A AUDIAT: 

Raportorul Maxim Lebedinschi – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Rîșcani nr. 27”: 

 

”În vederea realizării Programului calendaristic privind acţiunile de organizare şi 

desfăşurare a alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din data de 30 

octombrie 2016, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 119 din 23 august 2016, 

Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor de organizare şi desfăşurare a alegerilor 

locale noi ale primarilor în unele localități, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale 

nr. 130 din 26 august 2016, şi în temeiul art. 18, 26 alin. (1) lit. c), 27, 28 lit. b), i), 29 alin. (2), 

(10), 97, 120 alin. (2), şi art. 121 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, 

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

 

1. Se constituie Consiliul electoral al circumscripției electorale raionale Rîșcani nr. 27 în 

componență numerică din 9 membri. 

2. Se aprobă componența nominală a Consiliului electoral al circumscripției electorale 

raionale Rîșcani nr. 27 după cum urmează: 

- Codreanu Rodica - jurist, specialist principal, Judecătoria Rîșcani, din partea 

Judecătoriei Rîșcani; 

- Culic Igor - inginer constructor, director, Compania de asigurări 

”Asterra grup” SA, reprezentanța Rîșcani, din partea 
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Partidului Liberal Democrat din Moldova; 

- Garașciuc Valentina - jurist, șef, Serviciul relații funciare și cadastru, Consiliul 

raional Rîșcani, din partea Consiliului raional Rîșcani; 

- Loziuc Iurie - jurist, pensionar, din Registrul funcționarilor electorali;  

- Lungu Svetlana - jurist, șef, Secretariatul Judecătoriei Rîșcani, din partea 

Judecătoriei Rîșcani; 

- Miron Andrei - jurist, inginer șef, SRL ”Bălți-Gaz”, filiala ”Rîșcani-

Gaz”, din partea Partidului Democrat din Moldova; 

- Sîrghi Tatiana - contabil, contabil-șef, SRL ,,Bonacta”, din partea 

Partidului Politic ,,Partidul Socialiștilor din Republica 

Moldova”; 

- Șarban Inga - pedagog, profesor, Colegiul Agroindustrial Rîșcani, din 

partea Partidului Liberal; 

- Zaincicovschi Anatolie - licențiat în administrație publică, specialist principal, 

Serviciul resurse umane, Aparatul președintelui raionului 

Rîșcani, din partea Consiliului raional Rîșcani. 

3. Secretarul Consiliului raional Rîșcani va convoca prima ședință a consiliului electoral 

de circumscripție. 

4. La alegerea președintelui, vicepreședintelui și a secretarului consiliului, se recomandă 

desemnarea persoanelor cu respectarea echilibrului de gen.  

5. Consiliul electoral va constitui: 

- pînă la 14 septembrie 2016, circumscripția electorală comunală Gălășeni; 

- pînă la 19 septembrie 2016, consiliul electoral al circumscripției comunale Gălășeni; 

- secțiile de votare pînă la 24 septembrie 2016, iar birourile electorale ale acestora pînă la 

4 octombrie 2016. 

6. La propunerea consiliului electoral al circumscripției comunale Gălășeni și, birourilor 

electorale ale secțiilor de votare pînă la 22 septembrie, și respectiv, 10 octombrie 2016 Consiliul 

electoral va adopta hotărîrea privind degrevarea de la locul de muncă permanent și/sau 

convocarea unei persoane din componența acestora.  

7. 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 de ședință a constatat lipsa întrebărilor, a propunerilor la proiect, după care a supus 

votului proiectul de hotărîre în redacția raportorului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___1___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

Hotărîrea nr. 214 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți în ședință. 

 

30. S-A AUDIAT: 

Raportorul Maxim Lebedinschi – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Sîngerei nr. 28”: 

 

”În vederea realizării Programului calendaristic privind acţiunile de organizare şi 

desfăşurare a alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din data de 30 

octombrie 2016, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 119 din 23 august 2016, 

şi în temeiul art. 18, 26 alin. (1) lit. c), 27, 28 lit. b), i), 29 alin. (2), (10) şi art. 97 din Codul 

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

 

1. Se constituie Consiliul electoral al circumscripţiei electorale raionale Sîngerei nr. 28 în 

componenţă numerică din 9 membri. 
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2. Se aprobă componenţa nominală a Consiliului electoral al circumscripţiei electorale 

raionale Sîngerei nr. 28 după cum urmează: 

- Cucoș Sergiu - jurist, temporar neangajat în cîmpul muncii, din partea 

Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica 

Moldova”; 

- Crucieru Vadim - jurist, șef stație, Stația de alimentare cu combustibil din or. 

Singerei, SRL „Bemol Retail”, din partea Partidului 

Democrat din Moldova; 

- Donos Tudor - jurist, specialist principal, Oficiul teritorial Bălți al 

Cancelariei de Stat, din partea Consiliului raional Sîngerei; 

- Galus Ion - medic, medic, IMPSP ”Spitalul raional Sîngerei”, din 

partea Partidului Liberal Democrat din Moldova;  

- Golimbovschi Serghei - jurist, specialist superior, Aparatul președintelui raionul 

Sîngerei, din partea Consiliului raional Sîngerei; 

- Iamandii Gheorghe - inginer electrician, director, SRL „Agroenergetica”, din 

Registrul funcționarilor electorali; 

- Pleșca Alexandru - jurist, avocat, Cabinetul avocatului ”Pleșca Alexandru”, 

din partea Judecătoriei Sîngerei;  

- Popescu Lina - jurist, asistent judiciar, Judecătoria Sîngerei, din partea 

Judecătoriei Sîngerei; 

- Slobodzean Veaceslav - jurist, pensionar, din Registrul funcționarilor electorali. 

3. Secretarul Consiliului raional Sîngerei va convoca prima şedinţă a consiliului electoral 

de circumscripţie. 

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

desemnarea persoanelor cu respectarea echilibrului de gen. 

5. Consiliul electoral va constitui, pînă la 24 septembrie 2016, secţiile de votare şi, pînă la 

4 octombrie 2016, birourile electorale ale acestora. 

6. La propunerea birourilor electorale ale secțiilor de votare, pînă la 10 octombrie 2016, 

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

convocarea unei persoane din componența acestora. 

7. 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 de ședință a constatat lipsa întrebărilor, a propunerilor la proiect, după care a supus 

votului proiectul de hotărîre în redacția raportorului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___1___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

Hotărîrea nr. 215 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți în ședință. 

 

31. S-A AUDIAT: 

Raportorul Andrei Volentir – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Soroca nr. 29”: 

 

”În vederea realizării Programului calendaristic privind acţiunile de organizare şi 

desfăşurare a alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din data de 30 

octombrie 2016, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 119 din 23 august 2016, 

şi în temeiul art. 18, 26 alin. (1) lit. c), 27, 28 lit. b), i), 29 alin. (2), (10) şi art. 97 din Codul 

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

 

1. Se constituie Consiliul electoral al circumscripţiei electorale raionale Soroca nr. 29 

în componenţă numerică din 9 membri. 
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2. Se aprobă componenţa nominală a Consiliului electoral al circumscripţiei electorale 

raionale Soroca nr. 29 după cum urmează: 

- Apreotesei Vasile - economist, specialist dispecerat, SRL „Florești-gaz”, din partea 

Partidului Liberal; 

- Cojocaru Polina - jurist, șef, Serviciul audit intern, Consiliul raional Soroca, din 

partea Partidului Democrat din Moldova; 

- Corețchii Ina  - jurist, șef, Secretariat, Judecătoria Soroca, din partea 

Judecătoriei Soroca; 

- Coșciug Rodion - economist, temporar neangajat în cîmpul muncii, din partea 

Partidului Liberal Democrat din Moldova; 

- Ilusca Ivan - jurist, temporar neangajat în cîmpul muncii, din partea 

Partidului Comuniștilor din Republica Moldova; 

- Istrati Maria - master în administrare publică, șef-adjunct, Direcția finanțe, 

Consiliul raional Soroca, din Registrul funcționarilor electorali; 

- Melnic Victoria - jurist, manager resurse umane, SRL „Debut-Sor”, din partea 

Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”; 

- Moscvin Valentin - jurist, specialist principal, Serviciul resurse umane, Judecătoria 

Soroca, din partea Judecătoriei Soroca; 

- Zabrian Stela - master în științe politice și administrație publică, secretarul 

Consiliului raional Soroca, din Registrul funcționarilor electorali. 

3. Secretarul Consiliului raional Soroca va convoca prima şedinţă a consiliului electoral 

de circumscripţie. 

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

desemnarea persoanelor cu respectarea echilibrului de gen. 

5. Consiliul electoral va constitui, pînă la 24 septembrie 2016, secţiile de votare şi, pînă la 

4 octombrie 2016, birourile electorale ale acestora. 

6. La propunerea birourilor electorale ale secțiilor de votare, pînă la 10 octombrie 2016, 

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

convocarea unei persoane din componența acestora. 

7. 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 de ședință a constatat lipsa întrebărilor pe marginea proiectului de hotărîre și a 

solicitat membrilor să înainteze propuneri. 
 

AU ÎNAINTAT PROPUNERI: 

dl Maxim Lebedinschi – a propus ca textul ”din partea Partidului Comuniștilor din Republicii 

Moldova” la poziția ”Ilusca Ivan” să fie înlocuit cu textul ”din Registrul funcționarilor 

electorali”. 

Raportorul Andrei Volentir – a menționat că dl Ilusca Ivan a fost propus în componența CECE 

de către PCRM conform cotei repartizate acestui partid parlamentar și consideră că titulatura 

”din partea Partidului Comuniștilor din Republicii Moldova” trebuie să rămînă, deoarece nu este 

nici o garanție că dl Ivan Ilusca este inclus în RFE. 

 

Președintele de ședință a supus votului propunerea dlui M. Lebedinschi privind înlocuirea 

textului ”din partea Partidului Comuniștilor din Republicii Moldova” la poziția ”Ilusca Ivan” cu 

textul ”din Registrul funcționarilor electorali”. 
 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____1____, Abținere___0___. 

 

Propunerea a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți în ședință. 
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Președintele de ședință a supus votului proiectul de hotărîre cu amendamentul înaintat de dl M. 

Lebedinschi și susținut de majoritatea membrilor Comisiei prezenți în ședință. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___1___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

Hotărîrea nr. 216 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți în ședință. 

 

32. S-A AUDIAT: 

Raportorul Iurie Ciocan – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Strășeni nr. 30”: 

 

”În vederea realizării Programului calendaristic privind acţiunile de organizare şi 

desfăşurare a alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din data de 30 

octombrie 2016, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 119 din 23 august 2016, 

Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor de organizare şi desfăşurare a alegerilor 

locale noi ale primarilor în unele localități, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale 

nr. 130 din 26 august 2016, şi în temeiul art. 18, 26 alin. (1) lit. c), 27, 28 lit. b), i), 29 alin. (2), 

(10), 97, 120 alin. (2), şi art.121 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, 

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

 

1. Se constituie Consiliul electoral al circumscripției electorale raionale Strășeni nr. 30 în 

componență numerică din 9 membri. 

2. Se aprobă componența nominală a Consiliului electoral al circumscripției electorale 

raionale Strășeni nr. 30 după cum urmează: 

- Avornic Eugenia - contabil, contabil-șef, Judecătoria Strășeni, din partea 

Judecătoriei Strășeni; 

- Baltaga Stela - jurist, șef, Secția evidență și documentare procesuală, 

Judecătoria Strășeni, din partea Judecătoriei Strășeni;  

- Cebotari Victor - jurist, lector, Academia ”Ștefan cel Mare” a MAI, din partea 

Partidului Politic ,,Partidul Socialiștilor din Republica 

Moldova”; 

- Dobler Liliana - pedagog, profesor, Liceul Teoretic „Mitropolit Nestor 

Vornicescu”, s. Lozova, din partea Partidului Liberal Democrat 

din Moldova; 

- Jereghi Alexandru - jurist, administrator, SRL „Prestigiu-Construct”, din partea 

Partidului Liberal; 

- Luca Tamara - economist, inspector principal, Inspectoratul Fiscal  de Stat 

Strășeni, din partea Partidului Democrat din Moldova; 

- Pînzari Savelie - inginer în tehnologii informaționale, specialist principal, 

Direcția învățămînt, Consiliul raional Strășeni, din partea 

Consiliului raional Strășeni; 

- Rus Pavel - jurist, temporar neangajat în cîmpul muncii, din Registrul 

funcționarilor electorali; 

- Stati Natalia - jurist, specialist, Direcția asistență socială și protecție a 

familiei, Consiliul raional Strășeni, din partea Consiliului 

raional Strășeni. 

3. Secretarul Consiliului raional Strășeni va convoca prima ședință a consiliului electoral 

de circumscripție. 

4. La alegerea președintelui, vicepreședintelui și a secretarului consiliului, se recomandă 

desemnarea persoanelor cu respectarea echilibrului de gen.  

5. Consiliul electoral va constitui: 

- pînă la 14 septembrie 2016, circumscripția electorală comunală Gălești; 
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- pînă la 19 septembrie 2016, Consiliul electoral al circumscripției comunale Gălești; 

- secțiile de votare pînă la 24 septembrie 2016, iar birourile electorale ale acestora pînă la 

4 octombrie 2016. 

6. La propunerea consiliului electoral al circumscripției comunale Gălești și, birourilor 

electorale ale secțiilor de votare pînă la 22 septembrie, și respectiv, 10 octombrie 2016, Consiliul 

electoral va adopta hotărîrea privind degrevarea de la locul de muncă permanent și/sau 

convocarea unei persoane din componența acestora.  

7. 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 de ședință a constatat lipsa întrebărilor, a propunerilor la proiect, după care a supus 

votului proiectul de hotărîre în redacția raportorului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___1___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

Hotărîrea nr. 217 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți în ședință. 

 

33. S-A AUDIAT: 

Raportorul Andrei Volentir – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Șoldănești nr. 31”: 

 

”În vederea realizării Programului calendaristic privind acţiunile de organizare şi 

desfăşurare a alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din data de 30 

octombrie 2016, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 119 din 23 august 2016, 

şi în temeiul art. 18, 26 alin. (1) lit. c), 27, 28 lit. b), i), 29 alin. (2), (10) şi art. 97 din Codul 

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

 

1. Se constituie Consiliul electoral al circumscripţiei electorale raionale Șoldănești nr. 31 

în componenţă numerică din 9 membri. 

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

raionale Șoldănești nr. 31 după cum urmează: 

- Corețchi Vladimir - jurist, jurist, Consiliul raional Șoldănești, din partea Consiliului 

raional Șoldănești;  

- Crangaci Galina - contabil, contabil-șef, Centrul de Poştă Şoldăneşti, ÎS ”Poşta 

Moldovei”, din partea Partidului Democrat din Moldova; 

- Donica Iurii - mecanic, mecanic, ÎS ”Calea ferată din Moldova”, din partea 

Partidului Comuniștilor din Republica Moldova; 

- Ioncu Cristina - jurist, secretarul Consiliului orășenesc Șoldănești, din partea 

Judecătoriei Șoldănești;  

- Leșan Nadejda - economist, specialist principal în resurse umane, Consiliul 

raional Șoldănești, din partea Judecătoriei Șoldănești; 

- Morar Valentina - manager, contabil, Primăria Șoldănești, din partea Partidului 

Liberal;  

- Semen Liuba  - jurist, inspector superior, Serviciul secretariat, Inspectoratul de 

poliție Șoldănești, din partea Partidului Politic ”Partidul 

Socialiștilor din Republica Moldova”; 

- Vidrașco Liubovi - metodist organizator, secretarul Consiliului raional Șoldănești, 

din partea Consiliului raional Șoldănești; 

- Volociuc Elena - pedagog, director, Liceul Teoretic ”Ștefan cel Mare” din or. 

Șoldănești, din partea Partidului Liberal Democrat din Moldova. 

3. Secretarul Consiliului raional Șoldănești va convoca prima şedinţă a consiliului 

electoral de circumscripţie. 
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4. La alegerea preşedintelui, vicepreședintelui şi a secretarului consiliului, se recomandă 

desemnarea persoanelor cu respectarea echilibrului de gen. 

5. Consiliul electoral va constitui, pînă la 24 septembrie 2016, secţiile de votare şi, pînă la 

4 octombrie 2016, birourile electorale ale acestora. 

6. La propunerea birourilor electorale ale secțiilor de votare, pînă la 10 octombrie 2016, 

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

convocarea unei persoane din componența acestora. 

7. 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 de ședință a constatat lipsa întrebărilor pe marginea proiectului de hotărîre și a 

solicitat membrilor să înainteze propuneri. 
 

AU ÎNAINTAT PROPUNERI: 

dl Maxim Lebedinschi – a propus ca textul ”din partea Partidului Comuniștilor din Republicii 

Moldova” la poziția ”Donica Iurii” să fie înlocuit cu textul ”din Registrul funcționarilor 

electorali” pentru consecvență în proiecte. 

Raportorul Andrei Volentir – a anunțat că nu acceptă propunerea înaintată de dl M. 

Lebedinschi, menționînd că dl Donica Iurii a fost înaintat în componența CECE de către PCRM 

conform cotei repartizate acestui partid parlamentar. În acest context, a solicitat să fie supusă 

votului propunerea înaintată de dl M. Lebedinschi. 

 

Președintele de ședință a supus votului propunerea dlui M. Lebedinschi privind înlocuirea 

textului ”din partea Partidului Comuniștilor din Republicii Moldova” la poziția ”Donica Iurii” cu 

textul ”din Registrul funcționarilor electorali”. 
 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____1____, Abținere___0___. 

 

Propunerea a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți în ședință. 

 

Președintele de ședință a supus votului proiectul de hotărîre cu amendamentul înaintat de dl M. 

Lebedinschi și susținut de majoritatea membrilor Comisiei prezenți în ședință. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___1___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

Hotărîrea nr. 218 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți în ședință. 

 

34. S-A AUDIAT: 

Raportorul Vladimir Șarban – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Ștefan Vodă nr. 32”: 

 

”În vederea realizării Programului calendaristic privind acţiunile de organizare şi 

desfăşurare a alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din data de 30 

octombrie 2016, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 119 din 23 august 2016, 

şi în temeiul art. 18, 26 alin. (1) lit. c), 27, 28 lit. b), i), 29 alin. (2), (10) şi art. 97 din Codul 

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

 

1. Se constituie Consiliul electoral al circumscripţiei electorale raionale Ștefan Vodă nr. 

32 în componenţă numerică din 9 membri. 

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

raionale Ștefan Vodă nr. 32 după cum urmează: 
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- Belibov Vasile - jurist, pensionar MAI, din partea Partidului Politic ,,Partidul 

Socialiștilor din Republica Moldova”; 

- Bragarenco Svetlana - jurist, asistent judiciar, Judecătoria Ștefan Vodă, din partea 

Judecătoriei Ștefan Vodă; 

- Burlacu Svetlana - pedagog, profesor, Liceul Teoretic „Ștefan Vodă”,  din 

partea Partidului Liberal Democrat din Moldova; 

- Ceban Nicolae - pedagog, specialist, Secția administrație publică, Consiliul 

raional Ștefan Vodă, din partea Consiliului raional Ștefan 

Vodă; 

- Danu Mihail - medii speciale, pensionar, din partea Partidului Liberal; 

- Danuța Vitalie - jurist, specialist, Direcția agricultură și alimentație, 

Consiliul raional Ștefan Vodă, din partea Consiliului raional 

Ștefan Vodă; 

- Melnicenco Ludmila - pedagog, specialist superior, Agenția pentru Ocuparea 

Forței de Muncă Ștefan Vodă, din partea Partidului Democrat 

din Moldova; 

- Mitrea Silviu - jurist, specialist în relații cu publicul, Judecătoria Ștefan 

Vodă, din partea Judecătoriei Ștefan Vodă; 

- Nicolenco Iurie - politolog, secretar, Consiliul orășenesc Ștefan Vodă, din 

Registrul funcționarilor electorali. 

3. Secretarul Consiliului raional Ștefan Vodă va convoca prima şedinţă a consiliului 

electoral de circumscripţie. 

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

desemnarea persoanelor cu respectarea echilibrului de gen. 

5. Consiliul electoral va constitui, pînă la 24 septembrie 2016, secţiile de votare şi, pînă la 

4 octombrie 2016, birourile electorale ale acestora. 

6. La propunerea birourilor electorale ale secțiilor de votare, pînă la 10 octombrie 2016, 

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

convocarea unei persoane din componența acestora. 

7. 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”. 

 

dl Andrei Volentir a ieșit din sala de ședințe (membri prezenți – 7) 

 

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

votului proiectul de hotărîre în redacția raportorului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

Hotărîrea nr. 219 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți în ședință. 

 

35. S-A AUDIAT: 

Raportorul Maxim Lebedinschi – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Taraclia nr. 33”: 

 

”În vederea realizării Programului calendaristic privind acţiunile de organizare şi 

desfăşurare a alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din data de 30 

octombrie 2016, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 119 din 23 august 2016, 

şi în temeiul art. 18, 26 alin. (1) lit. c), 27, 28 lit. b), i), 29 alin. (2), (10) şi art. 97 din Codul 

electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 
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1. Se constituie Consiliul electoral al circumscripţiei electorale raionale Taraclia nr. 33 

în componenţă numerică din 9 membri. 

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

raionale Taraclia nr. 33 după cum urmează: 

- Borimecicov Alexandru - magistru în administrația publică, specialist, Primăria or. 

Taraclia, din Registrul funcționarilor electorali; 

- Caireac Vitali - jurist, asistent judiciar, Judecătoria Taraclia, din partea 

Judecătoriei Taraclia; 

- Curatova Tatiana  - asistent social, temporar neangajată în cîmpul muncii, 

din partea Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din 

Republica Moldova”; 

- Cîrnaț Andrei - politolog, temporar neangajat în cîmpul muncii, din 

partea Partidului Liberal Democrat din Moldova; 

- Neiculova Natalia - jurist, secretarul Consiliului raional Taraclia, din 

Registrul funcționarilor electorali; 

- Neiculova Tatiana - contabil, specialist principal, Direcția financiară, 

Consiliul raional Taraclia, din partea Consiliului raional 

Taraclia; 

- Paslari Nadejda - contabil, temporar neangajată în cîmpul muncii, din 

partea Partidului Democrat din Moldova; 

- Tanov Andrei - jurist, asistent judiciar, Judecătoria Taraclia, din partea 

Judecătoriei Taraclia; 

- Zanfirova Olesea - jurist, specialist principal, Aparatul președintelui 

raionului Taraclia, din partea Consiliului raional Taraclia. 

3. Secretarul Consiliului raional Taraclia va convoca prima şedinţă a consiliului electoral 

de circumscripţie. 

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

desemnarea persoanelor cu respectarea echilibrului de gen. 

5. Consiliul electoral va constitui, pînă la 24 septembrie 2016, secţiile de votare şi, pînă la 

4 octombrie 2016, birourile electorale ale acestora. 

6. La propunerea birourilor electorale ale secțiilor de votare, pînă la 10 octombrie 2016, 

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

convocarea unei persoane din componența acestora. 

7. 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 de ședință a constatat lipsa întrebărilor, a propunerilor la proiect, după care a supus 

votului proiectul de hotărîre în redacția raportorului. 
 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___0___. 
 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

Hotărîrea nr. 220 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți în ședință. 
 

36. S-A AUDIAT: 

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

constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Telenești nr. 34”: 
 

”În vederea realizării Programului calendaristic privind acţiunile de organizare şi 

desfăşurare a alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din data de 30 

octombrie 2016, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 119 din 23 august 2016, 

şi în temeiul art. 18, 26 alin. (1) lit. c), 27, 28 lit. b), i), 29 alin. (2), (10) şi art. 97 din Codul 

electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 
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1. Se constituie Consiliul electoral al circumscripţiei electorale raionale Telenești nr. 34 

în componenţă numerică din 9 membri. 

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

raionale Telenești nr. 34 după cum urmează: 

- Codreanu Maria - economist, economist, șef, Agenţia Pentru Ocuparea Forţei de 

Muncă Teleneşti, din partea Partidului Democrat din Moldova; 

- Cotluș Cristina - jurist, asistent judiciar, Judecătoria Telenești, din partea 

Judecătoriei Telenești; 

- Draguș Marina - filolog, director, Centrul multifuncțional Telenești, din partea 

Partidului Liberal Democrat din Moldova; 

- Lazăr Sergiu - master în administrație publică, secretarul Consiliului raional 

Telenești, din partea Consiliului raional Telenești; 

- Nichifor Nadejda - jurist, șef, Serviciul arhivă, Consiliul raional Telenești, din 

partea Consiliului raional Telenești; 

- Polucciu Efrosinia - inginer tehnolog, pensionar, din partea Partidului Liberal; 

- Scripnic Tamara - pedagog, temporar neangajată în cîmpul muncii, din partea 

Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica 

Moldova”; 

- Turea Leonid - licențiat în administrație publică, pensionar, din Registrul 

funcționarilor electorali;  

- Ursu Valentin - jurist, traducător, Judecătoria Telenești, din partea Judecătoriei 

Telenești. 

3. Secretarul Consiliului raional Telenești va convoca prima şedinţă a consiliului electoral 

de circumscripţie. 

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

desemnarea persoanelor cu respectarea echilibrului de gen. 

5. Consiliul electoral va constitui, pînă la 24 septembrie 2016, secţiile de votare şi, pînă la 

4 octombrie 2016, birourile electorale ale acestora. 

6. La propunerea birourilor electorale ale secțiilor de votare, pînă la 10 octombrie 2016, 

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

convocarea unei persoane din componența acestora. 

7. 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 de ședință a constatat lipsa întrebărilor, a propunerilor la proiect, după care a supus 

votului proiectul de hotărîre în redacția raportorului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

Hotărîrea nr. 221 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți în ședință. 

 

37. S-A AUDIAT: 

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

constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Ungheni nr. 35”: 

 

”În vederea realizării Programului calendaristic privind acţiunile de organizare şi 

desfăşurare a alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din data de 30 

octombrie 2016, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 119 din 23 august 2016, 

şi în temeiul art. 18, 26 alin. (1) lit. c), 27, 28 lit. b), i), 29 alin. (2), (10) şi art. 97 din Codul 

electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 
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1. Se constituie Consiliul electoral al circumscripţiei electorale raionale Ungheni nr. 35 

în componenţă numerică din 9 membri. 

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

raionale Ungheni nr. 35 după cum urmează: 

- Arabadji Maria - jurist, avocat, Cabinetul avocatului ,,Arabadji Maria”, din 

partea Judecătoriei Ungheni; 

- Balan Eduard - jurist, viceprimarul or. Ungheni, din partea Partidului 

Liberal Democrat din Moldova; 

- Buluctaev Iurie - militar în rezervă, temporar neangajat în cîmpul muncii, 

din partea Partidului Politic ,,Partidul Socialiștilor din 

Republica Moldova”; 

- Chirinciuc Parascovia - inginer-tehnolog, director, Centrul de poștă Ungheni, ÎS 

”Poșta Moldovei”, din partea Partidului Democrat din 

Moldova; 

- Gavriliuc Violeta - jurist, specialist principal, Direcția educație, Consiliul 

raional Ungheni, din partea Consiliului raional Ungheni; 

- Gorun Adela - economist, specialist principal, Secția economie și 

reforme, Consiliul raional Ungheni, din partea Consiliului 

raional Ungheni; 

- Păduraru Inga - economist, temporar neangajată în cîmpul muncii, din 

partea Partidului Liberal; 

- Rotari Alexandru - jurist, avocat, Uniunea avocaților, din partea Judecătoriei 

Ungheni; 

- Zmău Sorin - inginer-mecanic, inginer-mecanic, SA „Comgaz Plus”, 

din Registrul funcționarilor electorali. 

3. Secretarul Consiliului raional Ungheni va convoca prima şedinţă a consiliului electoral 

de circumscripţie. 

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

desemnarea persoanelor cu respectarea echilibrului de gen. 

5. Consiliul electoral va constitui, pînă la 24 septembrie 2016, secţiile de votare şi, pînă la 

4 octombrie 2016, birourile electorale ale acestora. 

6. La propunerea birourilor electorale ale secțiilor de votare, pînă la 10 octombrie 2016, 

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

convocarea unei persoane din componența acestora. 

7. 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 de ședință a constatat lipsa întrebărilor, a propunerilor la proiect, după care a supus 

votului proiectul de hotărîre în redacția raportorului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

Hotărîrea nr. 222 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți în ședință. 

 

38. S-A AUDIAT: 

Raportorul Maxim Lebedinschi – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale UTA Găgăuzia nr. 36”: 

 

”În vederea realizării Programului calendaristic privind acţiunile de organizare şi 

desfăşurare a alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din data de 30 

octombrie 2016, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 119 din 23 august 2016, 
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şi în temeiul art. 18, 26 alin. (1) lit. c), 27, 28 lit. b), i), 29 alin. (2), (10) şi art. 97 din Codul 

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

 

1. Se constituie Consiliul electoral al circumscripţiei electorale raionale UTA Găgăuzia 

nr. 36 în componenţă numerică din 9 membri. 

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

raionale UTA Găgăuzia nr. 36 după cum urmează: 

- Arabadji Valentina - jurist, jurist, Direcția generală tineret și sport, UTA Găgăuzia, 

din Registrul funcționarilor electorali; 

- Bratunova Elena - jurist, contabil, Biroul notarial Gradinar Ludmila, din partea 

Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica 

Moldova”; 

- Cazanji Elena - jurist, șef, Direcția administrativă, Adunarea Populară a 

Găgăuziei, din partea Adunării Populare a Găgăuziei; 

- Cîssa Elena - jurist, temporar neangajată în cîmpul muncii, din partea Curții 

de Apel Comrat; 

- Comur Ivan - manager, președinte, Comisia Electorală Centrală a 

Găgăuziei, din partea Adunării Populare a Găgăuziei; 

- Pavalachi Corina - pedagog, director, Școala Tehnică Profesională Vulcănești, 

din partea Partidului Liberal;  

- Pîntea Denis - jurist, director, Teatrul municipal muzical-dramatic „S. 

Chiosea” din mun. Comrat, din partea Curții de Apel Comrat; 

- Ostaș Lidia - profesor, educator, Grădinița de copii nr. 9, or. Comrat, din 

partea Partidului Liberal Democrat din Moldova; 

- Zelenscaia Irina -jurist, șef, Secția de eliberare a actelor de identitate Comrat, ÎS 

”CRIS „Registru”, din partea Partidului Democrat din 

Moldova. 

3. Președintele Adunării Populare a Găgăuziei va convoca prima şedinţă a consiliului 

electoral de circumscripţie. 

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

desemnarea persoanelor cu respectarea echilibrului de gen. 

5. Consiliul electoral va constitui, pînă la 24 septembrie 2016, secţiile de votare şi, pînă la 

4 octombrie 2016, birourile electorale ale acestora. 

6. La propunerea birourilor electorale ale secțiilor de votare, pînă la 10 octombrie 2016, 

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

convocarea unei persoane din componența acestora. 

7. 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 de ședință a constatat lipsa întrebărilor, a propunerilor la proiect, după care a supus 

votului proiectul de hotărîre în redacția raportorului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

Hotărîrea nr. 223 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți în ședință. 

 

Dl Vladimir Șarban – s-a referit la faptul că, practic, în toate proiectele de hotărîre privind 

constituirea CECE aprobate mai sus, la punctul 5 a fost stabilit că „Consiliul electoral va 

constitui, pînă la 24 septembrie 2016, secţiile de votare”. În legătura cu asta, a sugerat dnei Alina 

Russu să le dea indicații funcționarilor din Aparatul CEC să modifice Regulamentul cu privire la 

Registrul de Stat al Alegătorilor, iar la aplicația ”Verifică-te în RSA” de pe site-ul Comisiei să 

scoată punctul cu adresa secției de votare, deoarece după constituirea acesteia adresa poate fi altă 
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decât cea inițial indicată. Deci, pînă la constituirea secțiilor de votare, își propune să asigure 

cetățenilor posibilitatea de a verifica prin aplicația respectivă dacă ei sunt incluși în lista 

alegătorilor.  

Dna Alina Russu – o consideră judicioasă propunerea dlui Șarban, mai ales, că la moment se 

face arondarea cetățenilor cu drept de vot la secțiile de votare. 

 

39. S-A AUDIAT: 

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

de membri ai organelor electorale care pot fi degrevaţi de atribuţiile de la locul de muncă 

permanent şi termenul degrevării la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova 

din data de 30 octombrie 2016”: 

 

”În scopul organizării şi desfăşurării alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii 

Moldova din data de 30 octombrie 2016 şi în temeiul art. 18, 26 (1) lit.m), 28 lit. i) şi 32 alin. (4) 

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

h o t ă r ă ș t e: 

 

1. Se stabileşte numărul de membri ai consiliilor electorale de circumscripţie de nivelul 

doi care pot fi degrevaţi de la locul de muncă permanent pentru un termen de 50 de zile (13 

septembrie – 01 noiembrie 2016 , inclusiv), conform anexei. 

2. Consiliile electorale ale circumscripţiilor municipale Chişinău şi Bălţi, raionale şi UTA 

Gagauzia vor degreva de la locul de muncă permanent cîte un membru al birourilor electorale ale 

secţiilor de votare pentru un termen de 22 de zile  (10 octombrie  – 31 octombrie 2016, inclusiv). 

 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. ___ din 9 septembrie 2016 

Numărul de membri ai consiliilor electorale de circumscripţie  

care pot fi degrevaţi de atribuţiile de la locul de muncă permanent 

 

Nr. circumscripţiei 
Denumirea 

circumscripţiei electorale 
Numărul de membri 

1. Chişinău 8 

2. Bălţi 3 

4. Anenii Noi 3 

5. Basarabeasca 2 

6. Briceni 3 

7. Cahul 3 

8. Cantemir 3 

9. Călăraşi 3 

10. Căuşeni 3 

11. Cimişlia 3 

12. Criuleni 3 

13. Donduşeni 3 

14. Drochia 3 

15. Dubăsari 2 

16. Edineţ 3 

17. Făleşti 3 

18. Floreşti 4 
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19. Glodeni 3 

20. Hînceşti 4 

21. Ialoveni 3 

22. Leova 3 

23. Nisporeni 3 

24. Ocniţa 3 

25. Orhei 4 

26. Rezina 3 

27. Rîşcani 3 

28. Sîngerei 3 

29. Soroca 4 

30. Străşeni 3 

31. Şoldăneşti 3 

32. Ştefan Vodă 3 

33. Taraclia 3 

34. Teleneşti 3 

35. Ungheni 4 

36. UTA Găgăuzia 3 

Total 113 

”. 

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

votului proiectul de hotărîre în redacția raportorului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

Hotărîrea nr. 224 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți în ședință. 

 

40. S-A AUDIAT: 

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

de membri ai organelor electorale care pot fi degrevaţi de atribuţiile de la locul de muncă 

permanent şi termenul degrevării la alegerile locale noi ale primarilor comunei Iserlia, raionul 

Basarabeasca, satului Bucuria, raionul Cahul, comunei Gălășeni, raionul Rîșcani și comunei 

Gălești, raionul Strășeni, din data de 30 octombrie 2016”: 

 

”În scopul organizării şi desfăşurării alegerilor locale noi ale primarilor comunei Iserlia, 

raionul Basarabeasca, satului Bucuria, raionul Cahul, comunei Gălășeni, raionul Rîșcani, și 

comunei Gălești, raionul Strășeni, din data de 30 octombrie 2016 şi în temeiul art. 18, 26 (1) lit. 

m), 28 lit. i) şi 32 alin.4) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia 

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

 

1. Consiliul electoral al circumscripţiei electorale raionale Basarabeasca nr. 5 va degreva 

de la locul de muncă permanent un membru al Consiliului electoral al circumscripției electorale 

comunale Iserlia pentru un termen de 40 de zile, începînd cu 22 septembrie pînă la 31 octombrie 

2016, inclusiv. 

2. Consiliul electoral al circumscripţiei electorale raionale Cahul nr. 7 va degreva de la 

locul de muncă permanent un membru al Consiliului electoral al circumscripției electorale sătești 

Bucuria pentru un termen de 40 de zile, începînd cu 22 septembrie pînă la 31 octombrie 2016, 

inclusiv. 
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3. Consiliul electoral al circumscripţiei electorale raionale Rîșcani nr. 27 va degreva de la 

locul de muncă permanent un membru al Consiliului electoral al circumscripției electorale 

comunale Gălășeni pentru un termen de 40 de zile, începînd cu 22 septembrie pînă la 31 

octombrie 2016, inclusiv. 

4. Consiliul electoral al circumscripţiei electorale raionale Strășeni nr. 30 va degreva de 

la locul de muncă permanent un membru al Consiliului electoral al circumscripției electorale 

comunale Gălești pentru un termen de 40 de zile, începînd cu 22 septembrie pînă la 31 octombrie 

2016, inclusiv. 

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 de ședință a constatat lipsa întrebărilor, a propunerilor la proiect, după care a supus 

votului proiectul de hotărîre în redacția raportorului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

Hotărîrea nr. 225 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți în ședință. 

 

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

 

 

 

Președintele ședinței 

 

 

 

Alina RUSSU 

Secretarul ședinței Veaceslav AGRIGOROAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ex.: Iana Cozîriuc 

Tel.: 022-201-898 


