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PROCES-VERBAL nr. 15 

al ședinței ordinare 

din 13.09.2016, ora 16:00 

 

Statut ședință: deliberativă 

Președinte al ședinței: dna Alina Russu 

Secretar al ședinței: dl Veaceslav Agrigoroae 

 

Președintele a constatat prezența la începutul ședinței a tuturor celor 9 membri ai Comisiei, după 

care a declarat ședința deliberativă și deschisă publicului.  

 

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

 

Președintele a anunțat ordinea de zi ce conține 13 puncte: 

 

ORDINEA DE ZI 
 

1. Cu privire la responsabilităţile suplimentare ale unor autorităţi ale administraţiei  publice 

centrale,  ale autorităților administrației publice locale, precum şi ale unor instituţii, ce ţin de 

asigurarea desfăşurării în bune condiţii alegerilor prezidențiale din 30 octombrie 2016 

Raportor: Maxim Lebedinschi 

2. Cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „Democrație, 

Egalitate, Cooperare, Accesibilitate și Suport” în vederea monitorizării alegerilor 

Președintelui Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 

Raportor: Rodica Ciubotaru 

3. Cu privire la stabilirea numărului persoanelor de încredere ale concurenților electorali la 

alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

4. Cu privire la stabilirea plafonului mijloacelor financiare ce pot fi transferate pe contul „Fond 

electoral” al concurentului electoral la alegerile prezidențiale din 30 octombrie 2016 

Raportor: Alina Russu 

5. Cu privire la stabilirea cuantumului creditului  fără dobîndă acordat concurenților electorali la 

alegerile prezidențiale din 30 octombrie 2016 

Raportor: Alina Russu 

6. Cu privire la degrevarea de atribuţiile de la locul de muncă permanent şi convocarea unor 

membri ai consiliilor electorale de circumscripţie de nivelul doi pentru organizarea şi 

desfăşurarea alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din data de 

30 octombrie 2016 

Raportor: Alina Russu 

7. Cu privire la aprobarea statelor de personal ale aparatelor consiliilor electorale de 

circumscripţie la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din data de 

30 octombrie 2016 

Raportor: Alina Russu 
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8. Pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 203 din 2 septembrie 2016 „Cu 

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

Raportor: Vladimir Șarban 

9. Cu privire la  cererea de înregistrare a dlui Mihai Ghimpu în calitate de candidat la funcţia de 

Președinte al Republicii Moldova, desemnat de către Partidul Liberal, a simbolului electoral 

şi confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi 

a persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) 

Raportor: Sergiu Gurduza 

10. Cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi ale primarilor în unele localități 

Raportor: Iurie Ciocan 

11. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Florești 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

12. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Ungheni 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

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

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

 

Președintele a constatat lipsa propunerilor la proiect, după care l-a supus votului: 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

Ordinea de zi ce conține 14 puncte a fost aprobată cu votul unanim al  membrilor Comisiei 

prezenți. 

 

1. S-A AUDIAT: 

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

responsabilităţile suplimentare ale unor autorităţi ale administraţiei publice centrale,  ale 

autorităților administrației publice locale, precum şi ale unor instituţii, ce ţin de asigurarea 

desfăşurării în bune condiţii a alegerilor prezidențiale din 30 octombrie 2016”:  

„În scopul asigurării condiţiilor pentru buna desfăşurare a alegerilor prezidențiale din 30 

octombrie 2016 şi potrivit prevederilor art. 18 alin. (2), 22 alin. (1) lit. g) şi art. 26 din Codul 

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

1. Se stabilesc pentru unele autorități ale administrației publice centrale și pentru 

autoritățile publice locale, precum și pentru unele instituții, responsabilități suplimentare în 

perioada electorală, ce țin de asigurarea desfășurării în bune condiții a alegerilor prezidențiale din 

30 octombrie 2016, conform domeniului de activitate al acestora. Autoritățile administrației 

publice centrale și instituțiile enumerate mai jos, precum și autoritățile administrației publice 

locale, vor asigura, după cum urmează: 

Ministerul Economiei – fiabilitatea  alimentării fără întrerupere cu energie electrică a 

tuturor sediilor organelor electorale; 

Ministerul Afacerilor Interne: 

a) securitatea în egală măsură a tuturor persoanelor care participă la alegeri; 

b) securitatea și ordinea publică în locurile și localurile de desfășurare a întîlnirilor în 

teritoriu ale concurenților electorali cu alegătorii; 

c) asistența organelor electorale și autorităților administrației publice locale în vederea 

organizării păstrării bunurilor materiale la consiliile și birourile electorale, escortarea transportării 

buletinelor de vot și asigurarea integrității acestora și a altei documentații electorale; 

d) prevenirea, contracararea și constatarea contravențiilor și infracțiunilor în procesul 

electoral; 
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e) acordarea asistenței președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare la asigurarea 

ordinii publice în ziua alegerilor, în localul de votare și pe teritoriul din preajmă, în rază de 100 de 

metri de la localul votării; 

f) supravegherea de stat asupra asigurării apărării împotriva incendiilor la obiectivele unde 

vor fi amplasate secțiile de votare și desfășurate întîlnirile cu alegătorii; 

Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene:  

a) acordarea asistenţei necesare, în limitele competenței și a cadrului legal corespunzător, 

la organizarea şi desfăşurarea alegerilor în secţiile de votare constituite în străinătate; 

b) asigurarea cu personalul necesar şi acordarea asistenţei logistice în procesul de 

constituire şi funcţionare a organelor electorale din străinătate; 

c) coordonarea procesului de organizare şi funcţionare a birourilor electorale ale secţiilor 

de votare din străinătate; 

d) colaborarea în vederea acreditării mass-media din străinătate pentru reflectarea 

procesului electoral din Republica Moldova; 

e) asigurarea securităţii în procesul de transportare, transmitere către şi returnare de la 

birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate a buletinelor de vot, precum şi a tuturor 

materialelor electorale ce ţin de organizarea şi desfăşurarea alegerilor. 

Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor: 

a) actualizarea datelor despre cetățeni conținute în Registrul de Stat al Populației; 

b) la solicitarea cetăţenilor Republicii Moldova, eliberarea, în termen rezonabil, dar nu mai 

tîrziu de ziua alegerilor, a actelor de identitate necesare pentru participarea la alegeri; 

c) pe întreg teritoriul ţării, asigurarea difuzării neîntrerupte a programelor radio şi de 

televiziune conform legislaţiei în vigoare. 

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor: 

a) practicabilitatea căilor de acces către secțiile de votare; 

b) în caz de necesitate, la solicitarea autorităților administrației publice locale și/sau 

organelor electorale, asistența informațională și logistică privind antrenarea agenților 

transportatori din teritoriu la efectuarea transporturilor; 

Serviciul de Informaţii şi Securitate: 

a) securitatea acțiunilor ce țin de confecționarea matriței buletinelor de vot, tipărirea și 

distribuirea buletinelor de vot, precum și lichidarea matriței; 

b) neadmiterea accesului neautorizat la mijloacele tehnice, inclusiv la tipărirea buletinelor 

de vot și a altei documentații electorale; 

c) în limita competenței și cadrului legal existent, securitatea informațională a conexiunilor 

în cadrul Sistemului informațional automatizat de stat „Alegeri” (SIAS „Alegeri”), inclusiv 

securitatea cibernetică a activității Comisiei Electorale Centrale de organizare și desfășurare a 

alegerilor; 

Serviciul Stării Civile în comun cu ÎS ”CRIS ”Registru” și autoritățile administrației 

publice locale - fortificarea eforturilor pentru actualizarea datelor despre cetățeni; 

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia 

Informaţiei – supravegherea funcționării rețelelor mobile și fixe în perimetrul sediilor consiliilor 

electorale și  birourilor electorale ale secțiilor de votare; 

ÎS ”Centrul de Telecomunicaţii Speciale”: 

a) asigurarea conexiunii securizate în cadrul rețelei informaționale, parte componentă a 

SIAS „Alegeri”; 

b) asigurarea securității cibernetice a sistemului informațional în sediul Comisiei Electorale 

Centrale în limitele sistemului de telecomunicații al autorităților administrației publice; 

SA „Moldtelecom”: 
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a) pe întreg teritoriul țării, funcționarea fără întrerupere a rețelelor telefonice, în special în 

sediile consiliilor electorale și ale birourilor electorale ale secțiilor de votare; 

b) la solicitare, accesul funcționarilor electorali la serviciile rețelei Internet; 

Autoritățile administrației publice locale: 

a) asigurarea actualizării dispozițiilor privind desemnarea persoanelor responsabile de 

listele electorale din cadrul autorităților administrației publice locale; 

b) asigurarea actualizării listelor electorale de către persoanele desemnate în acest scop; 

c) adoptarea deciziilor privind stabilirea și garantarea unui minim de locuri speciale de 

afișaj electoral și asigurarea unui minim de localuri pentru desfășurarea întîlnirilor cu alegătorii, 

cu punerea lor la dispoziție de la data de 29 septembrie 2016; 

d) asigurarea respectării principiului egalității între femei și bărbați în procesul de 

desemnare a persoanelor în componența organelor electorale; 

e) în limita competenței, asigurarea accesibilității localurilor destinate secțiilor de votare 

pentru persoanele cu dizabilități. 

2. Prezenta hotărîre se remite subiecților vizați în vederea desemnării persoanelor 

responsabile de conlucrare cu organele electorale și concurenții electorali. 

3. Concurenţilor electorali şi organelor electorale, în scopul executării prevederilor sus-

menţionate, li se recomandă să conlucreze cu persoanele responsabile din cadrul autorităţilor 

publice centrale şi instituţiilor nominalizate. 

4. Despre mersul executării prezentei hotărîri organele nominalizate, cu excepția 

autorităților administrației publice locale, vor informa Comisia Electorală Centrală o dată în 10 

zile pe parcursul perioadei electorale.   

5. Prezenta hotărîre se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova”. 

 

Pînă a fi prezentat proiectul de către raportorul M. Lebedinschi, președintele a solicitat să se facă 

apelul instituțiilor enumerate în proiect.  

În urma apelului nominal al autorităților și instituțiilor enumerate în proiectul de hotărîre, s-a 

constatat că nu toate și-au delegat reprezentanți pentru această ședință. 

 

DISCUȚII DE PROCEDURĂ: 

I. Ciocan – A menționat că ar fi de înțeles dacă nu ar fi venit unul sau doi reprezentanți, dar nu 

este nici un reprezentant, iar astăzi expiră termenul limită cînd trebuie adoptată această hotărîre, 

de aceea propune amînarea ședinței pentru ziua de mîine, oricum toți membrii CEC vor fi la locul 

de muncă, ca să se mai facă o invitație, iar aprobarea deciziei să se facă în ședința de mîine, 

deoarece Comisia poate solicita anumite informații de care să depindă conținutul hotărîrii, deși 

conform Programului calendaristic astăzi e ultima zi stabilită pentru aceasta. În acest context, a 

propus să fie trimise telefonograme către conducătorii tuturor instituțiilor respective ca acestea să-

și trimită reprezentanții la ședința care va fi organizată mîine la o oră ce va fi stabilită acum, 

dedicată examinării acestui proiect. 

A. Russu – A făcut o remarcă în sensul că majoritatea instituțiilor au delegat persoanele 

responsabile în ședință și a rugat prezența să se exprime dacă lipsa persoanelor delegate împiedică 

examinarea subiectului. 

M. Lebedinschi – Nu a fost de acord pentru amînarea ședinței, a propus să fie azi adoptată decizia, 

ca să fie respectat Programul calendaristic, iar autoritățile care au neglijat invitația să fie somate 

să-și delege reprezentanții cînd vor fi examinate următoarele rapoarte. Dacă autoritățile azi lipsă 

vor prezenta informații care să schimbe esențial conținutul hotărîrii, CEC poate aproba ulterior 

amendamente la hotărîrea adoptată în ședința de azi. Toate autoritățile nominalizate au primit 

proiectul prin poștă, au avut posibilitatea să formuleze propuneri la el. 

V. Șarban – Consideră că prezența delegaților din partea autorităților antrenate în organizarea 

alegerilor este o chestiune de principiu. De exemplu, el are întrebări față de Ministerul Afacerilor 
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Externe și Integrării Europene: pe de o parte ministerul lansează în presă o listă foarte exactă cu 

persoanele aflate peste hotare, ar vrea să afle cum a apărut această listă, de unde are ministerul 

aceste cifre. Multe întrebări sînt față de ÎS „CRIS „Registru”, față de Serviciul Stare Civilă – CEC 

este învinuită că face liste electorale în cimitire și acum nu avem cui să adresăm niște întrebări 

simple. Propune să fie amînată pentru mîine examinarea acestei chestiuni, nu este foarte grav dacă 

o să fie încălcat Programul calendaristic pe care tot CEC l-a aprobat. 

S. Gurduza – A spus că acest subiect este pe ordinea de zi, procedural acum poate începe 

examinarea, raportorul să prezinte proiectul, iar procedura de vot să se desfășoare în ședința de 

mîine, adică să fie invitate încă o dată autoritățile, reprezentanții acestora să vină în ședință și să 

răspundă la întrebări, iar decizia finală să se ia mîine sau poimîine cînd se va întruni ședința CEC. 

A. Russu – A propus o soluție amiabilă: să fie dezbătut și aprobat proiectul în ședința de azi, 

întrucît prevede responsabilități suplimentare pentru autorități publice centrale, dar și locale, 

conform dispozițiilor legale, iar la o ședință următoare să fie invitate autoritățile respective și să 

răspundă la toate întrebările. 

V. Gafton – În legătură cu faptul că trebuie respectat Programul calendaristic, iar proiectul este 

pregătit, a propus să fie introdus în hotărîre un nou punct prin care conducerea autorităților publice 

să fie atenționată asupra inadmisibilității lipsei reprezentanților la ședința CEC și somată ca la 

ședința următoare, cînd va fi examinată chestiunea în cauză, să delege reprezentanți care să 

prezinte rapoartele. În caz contrar, ei pot să nu se prezinte nici la ședința următoare, nici la celelalte. 

Este o lipsă de respect față de autoritatea noastră, față de CEC, și trebuie atenționate ca publicul 

să știe că aceste autorități nu-și execută obligațiile de serviciu care le revin. 

M. Lebedinschi – Consideră că nu este obligatoriu ca întrebările către instituțiile nominalizate să 

fie adresate direct în ședință, deoarece există și alte modalități – corespondența/interpelările prin 

poștă, email, telefon, prezentarea rapoartelor. De aceea insistă asupra adoptării hotărîrii prin care 

să fie stabilite responsabilități suplimentare, iar dacă va fi ignorată, atunci CEC să se adreseze 

Procuraturii pentru inacțiuni, neîndeplinirea obligațiilor de serviciu. CEC nu poate amîna la 

nesfîrșit examinarea acestui subiect, dacă cineva nu s-a prezentat la ședință. 

 

Președintele a supus votului propunerea de continuare a examinării acestui subiect în prezenta 

ședință:  

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

 

Pentru ____7____, Contra ____1____, Abținere___1___. 

 

În continuare raportorul, M. Lebedinschi, a dat citire proiectului. 

 

Președintele a oferit cuvîntul pentru a pune întrebări raportorului pe marginea proiectului 

prezentat. 

 

ÎNTREBĂRI: 

V. Șarban – Referindu-se la responsabilitatea suplimentară dispusă Ministerului Tehnologiei 

Informaţiei şi Comunicaţiilor privind actualizarea datelor despre cetățeni conținute în Registrul de 

Stat al Populației, a întrebat dacă aceasta e o responsabilitate suplimentară și de ce se dispune 

această obligație ca suplimentară, dacă ministerul o are în regim automat și permanent. 

M. Lebedinschi – A explicat că, într-adevăr, e vorba de o atribuție ce se realizează în regim 

automat și permanent, dar CEC are obligația să transmită cu 20 de zile înainte de alegeri listele 

electorale generate de RSA în baza RSP, de aceea pentru a respecta acest termen și a nu fi învinuiți 

de nerespectarea unor careva norme, consideră necesar să fie evidențiată această obligație a MTIC. 

A. Volentir – Cu privire la responsabilitatea Ministerului Afacerilor Interne prevăzută la litera a) 

din proiect: „a) securitatea în egală măsură a tuturor persoanelor care participă la alegeri”, a 

întrebat dacă e vorba de persoanele care participă în calitate de candidați sau și de alegători. 
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M. Lebedinschi – A explicat că se au în vedere alegătorii, funcționarii electorali, observatorii, 

candidații și alte persoane care sub orice formă sînt implicate în procesul electoral. Trebuie folosită 

o noțiune atotcuprinzătoare pentru cei care într-un fel sau altul au tangență cu procesul electoral. 

 

Președintele a constatat lipsa altor întrebări, după care a oferit cuvîntul pentru înaintarea 

propunerilor la proiect. 

 

PROPUNERI: 

V. Șarban – A propus includerea unui punct care să prevadă raportarea informației cu privire la 

dinamica referitoare la populație cu o periodicitate de cel puțin o dată pe săptămînă, în prima zi de 

luni a fiecărei săptămîni, mai ales de către MTIC, ÎS „CRIS „Registru”, Oficiul Stare Civilă. 

Consideră că trebuie stabilite măsuri organizatorice mai eficiente, mai concrete cu privire la acest 

subiect sensibil pentru opinia publică – calitatea listelor electorale. 

M. Lebedinschi – A acceptat propunerea dlui V. Șarban de a completa punctul 4 cu prevederea 

că MTIC împreună cu Oficiul Stare Civilă să prezinte săptămînal, nu mai tîrziu de ziua de vineri, 

informații privind actualizarea la zi a RSP, mai departe după text. 

 

Președintele a constatat lipsa altor propuneri la proiect, după care a supus votului proiectul de 

hotărîre prezentat cu amendamentul acceptat de autor: de completare a punctului 4, acesta fiind 

dat în următoarea redacție: 

„4. Despre mersul executării prezentei hotărîri organele nominalizate, cu excepția autorităților 

administrației publice locale, vor informa Comisia Electorală Centrală, pe parcursul perioadei 

electorale, o dată în 10 zile, iar Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor și Serviciul 

Stare Civilă vor prezenta informații vizavi de datele actualizate ale cetățenilor care se regăsesc în 

Registrul de Stat al Populației săptămînal, pînă în ziua de vineri”. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

 

Pentru ____9____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 237 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei. 

 

 

2. S-A AUDIAT: 

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

acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „Democrație, Egalitate, 

Cooperare, Accesibilitate și Suport” în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii 

Moldova din 30 octombrie 2016”:  

„Asociația obștească „Democrație, Egalitate, Cooperare, Accesibilitate și Suport” a 

înaintat Comisiei Electorale Centrale un demers privind acreditarea a 104 persoane în calitate de 

observatori naționali pentru monitorizarea alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 30 

octombrie 2016. 

Asociația obștească „Democrație, Egalitate, Cooperare, Accesibilitate și Suport” 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: 
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1. Se acreditează în calitate de observatori naționali 104 persoane (conform listei anexate) 

din partea Asociației obștești „Democrație, Egalitate, Cooperare, Accesibilitate și Suport” 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. 

 

Anexă 

la hotărîrea Comisei Electorale Centrale 

 nr. __ din 13 septembrie 2016 

 
Lista 

 persoanelor acreditate din partea Asociației obștești „Democrație, Egalitate, Cooperare, 

Accesibilitate și Suport” 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.  Aculici Oxana 

 
 

2.  Albu Vera 

 
 

3.  Andronic Alexandru 

 
 

4.  Armăsaru Ion 

 
 

5.  Balica Igor 

 
 

6.  Balica Natalia 

 
 

7.  Banaru Veronica 

 
 

8.  Baraliuc Andrei 

 
 

9.  Bivol Constantin 

 
 

10.  Bocoev Natalia 

 
 

11.  Bodiu Ecaterina 

 
 

12.  Bojonca Iulia 

 
 

13.  Borta Veronica 

 
 

14.  Bostan Cristina 

 
 

15.  Bostan Eugeniu  

16.  Bujac Aurelia 

 
 

17.  Bujac Elena 

 
 

18.  Bujac Maria 

 
 

19.  Bujac Vitalie 

 
 

20.  Cadu Dmitrii 
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21.  Calmuțchi Iurie 

 
 

22.  Calmuțchi Licu 

 
 

23.  Carabadjac  Valentin 

 
 

24.  Casian Serghei 

 
 

25.  Ceban Sergiu 

 
 

26.  Ceban Vadim 

 
 

27.  Cecan Alina 

 
 

28.  Cecan Constatin 

 
 

29.  Cecan Dan 

 
 

30.  Cerap Iulian 

 
 

31.  Cerchina Denis 

 
 

32.  Cerchina Mihaela 

 
 

33.  Ciuclea Nichita 

 
 

34.  Cojocaru Renat 

 
 

35.  Covrig Victoria 

 
 

36.  Cristea Cristina 

 
 

37.  Cristea Lilia 

 
 

38.  Cristea Simion 

 
 

39.  Dihor Vitalie 

 
 

40.  Foca Daniel 

 
 

41.  Frunză Elena 

 
 

42.  Ghilaș Ana-Maria 

 
 

43.  Ghimet Radu 

 
 

44.  Gîrlea Victoria 

 
 

45.  Grigoriță Maria 

 
 

46.  Grumeza Elena 

 
 

47.  Iorga Olesea 

 
 

48.  Istratuc Ghenadie 

 
 

49.  Istratuc Ghenadie  

50.  Jardan Pavel 

 
 

51.  Jumir Doina  

52.  Jupețchi Mihai 

 
 

53.  Jurbițkaia Natalia 

 
 

54.  Jurbițkaia Natalia  

55.  Litvinov Nichita 

 
 

56.  Lupacescu Veronica 
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57.  Lupu Vasile 

 
 

58.  Lupu Victor 

 
 

59.  Mândru Igor 

 
 

60.  Minciuna Eugenia 

 
 

61.  Mîndru Cristian 

 
 

62.  Mîrza Serghei 

 
 

63.  Morari Vasile 

 
 

64.  Moscaliuc Alexandr 

 
 

65.  Munteanu Dorin 

 
 

66.  Osmatesco Alexandru 

 
 

67.  Osmatesco Nadejda 

 
 

68.  Pantilei   Diana 

 
 

69.  Petrica Nicolae 

 
 

70.  Pindiuc Iurie 

 
 

71.  Pindiuc Veronica 

 
 

72.  Pranițchi Maria 

 
 

73.  Purcel Viorica 

 
 

74.  Roșior Ecaterina 

 
 

75.  Rotari Elena 

 
 

76.  Rotari Petru 

 
 

77.  Rusu Elena 

 
 

78.  Rusu Sergiu 

 
 

79.  Samarțeva Ludmila 

 
 

80.  Scalschi Vitali 

 
 

81.  Sîpco Evgheni 

 
 

82.  Sîrbu Tatiana 

 
 

83.  Sîrbu Victor 

 
 

84.  Slutu Augustin 

 
 

85.  Suvorov Mariana 

 
 

86.  Tereșcenco Nichita 

 
 

87.  Tereșciuc Tatiana 

 
 

88.  Toaca Dan 

 
 

89.  Tofan Vasile 

 
 

90.  Tuceac Victor 

 
 

91.  Turculeț Constantin 

 
 

92.  Țapu Daniela 
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93.  Țihoțkaia Liudmila 

 
 

94.  Țoncu Nadejda 

 
 

95.  Țurcan Alexandru 

 
 

96.  Țurcan Sergiu 

 
 

97.  Ungureanu Cristina 

 
 

98.  Ursu Alexandru 

 
 

99.  Ursu Liliana 

 
 

100.  Vesiolîi Alexandr 

 
 

101.  Vesiolîi Vitali 

 
 

102.  Vioară Viorelia 

 
 

103.  Vlas Cristian 

 
 

104.  Zara Mihail 

 
 

”. 

 

Pînă a fi prezentat proiectul, a întrebat dacă în sală este prezent reprezentatul asociației. 

Reprezentantul s-a ridicat în picioare. 

 

Președintele a oferit cuvîntul pentru a pune întrebări raportorului pe marginea proiectului 

prezentat. 

 

ÎNTREBĂRI: 

S. Gurduza – A întrebat prin ce această organizație este calificată, dacă poate fi comparată, de 

exemplu, cu AO „Promo-LEX” și care ar fi actele confirmative pentru ca o organizație să fie 

calificată, pentru că a avea în față doar statutul nu este suficient. 

R. Ciubotaru – A dat citire prevederii statutare, conform căreia organizația se ocupă de 

promovarea drepturilor și valorilor democratice. 

A. Russu – A intervenit cu mențiunea că la art. 63 (4) CE se spune că „Se consideră calificată 

asociaţia obştească ce se ocupă, conform statutului ei, de apărarea drepturilor omului sau a 

valorilor democratice”. Întrebarea către reprezentanții  asociației este: care au fost ultimele 

activități în acest domeniu desfășurate de aceasta? 

R. Ciubotaru – În calitate de completare la cele prezentate în proiect, a precizat că 13 din 104 

persoane propuse spre acreditare au trecut instruirea la CICDE. 

Președintele asociației – A spus că majoritatea persoanelor au activat ca observatori la alegeri, 

acele 13 persoane au trecut instruirea pentru că sunt la debutul activității. Asociația face parte 

dintr-o entitate internațională care desfășoară activitatea statutară, iar asociația a participat la 

observarea alegerilor în Ucraina în anul 2015. 

S. Gurduza – A menționat că reprezentantul asociației a vorbit atît de convingător că mai l-ar fi 

crezut pe cuvînt, dar ar fi cazul să prezinte un portofoliu, un CV cu activitățile desfășurate de 

asociație. 

Președintele asociației – A răspuns că există site-ul cu informația respectivă, iar acele 104 

persoane vor face în acest fel portofoliul. 

S. Gurduza – În replică, a observat că domnul reprezentant consideră că CEC nu are altceva de 

făcut decît să se uite pe site-uri. A întrebat la ce dată asociația a fost înregistrată la Ministerul 

Justiției al RM, cîți fondatori au fost la momentul înregistrării, dacă persoanele propuse ca 

observatori sunt membri ai asociației. 
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Președintele asociației – A răspuns că asociația a fost înregistrată la Ministerul Justiției al RM în 

august 2015, la momentul înregistrării au fost 5 fondatori, membri ai asociației sunt 3 persoane 

din cele 104 propuse spre acreditare. 

S. Gurduza – Bănuiește că aceste 3 persoane sunt și fondatori. 

Președintele asociației – A răspuns afirmativ. 

S. Gurduza – A spus că totul este clar. 

 

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

proiectul de hotărîre prezentat. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

 

Pentru ____6____, Contra ____0____, Abținere___3___. 

 

V. Șarban – În ordine de procedură a spus că s-a pronunțat pentru aprobarea acestei hotărîri doar 

pentru a fi asigurată o participare cît mai largă a observatorilor în alegeri – acesta e unicul motiv. 

În ceea ce privește declarația reprezentantului asociației că „noi cu 104 observatori vom face 

efortul…, mare efort…, vom face acest portofoliu…” o consideră deplasată și necorectă. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 238 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei. 

 

Președintele i-a oferit cuvîntul dlui V. Agrigoroae să prezinte următorul proiect de hotărîre „Cu 

privire la stabilirea numărului persoanelor de încredere ale concurenţilor electorali la alegerile 

pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din 30 octombrie 2016”. Membrul I. Ciocan a 

solicitat să ia cuvîntul referitor la procedură. Președintele i-a oferit cuvîntul să vorbească „de 

procedură”. 

I. Ciocan – A precizat că este un proiect ce conține multe detalii tehnice, și anume cifre. Toate 

aceste cifre au fost anterior discutate, cîntărite, examinate sub toate aspectele, inclusiv raportate la 

practica anterioară. Propune ca raportorul să prezinte doar partea rezolutivă a proiectului, ca „să 

putem să ne mișcăm înainte”. 

 

3. S-A AUDIAT: 

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

stabilirea numărului persoanelor de încredere ale concurenţilor electorali la alegerile pentru funcția 

de Președinte al Republicii Moldova din 30 octombrie 2016”:  

„În temeiul art. 18 alin. (2), 26 şi 45 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 

şi ]n conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la activitatea persoanelor de încredere 

ale concurenţilor electorali, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 382 din 12 

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

1. Se stabileşte pentru fiecare concurent electoral la alegerile pentru funcția de Președinte al 

Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 un număr de 585 de persoane de încredere, repartizate 

pe fiecare circumscripţie electorală, după cum urmează: 

 

Circumscripţia electorală municipală Chişinău, nr. 1  - 90 

Circumscripţia electorală municipală Bălţi, nr. 2  - 20 

Circumscripţia electorală municipală Bender, nr. 3  - 10 

Circumscripţia electorală raională Anenii Noi, nr. 4  - 15 

Circumscripţia electorală raională Basarabeasca, nr. 5   - 10 
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Circumscripţia electorală raională Briceni, nr. 6  - 15 

Circumscripţia electorală raională Cahul, nr. 7  - 20 

Circumscripţia electorală raională Cantemir, nr. 8   - 10 

Circumscripţia electorală raională Călăraşi, nr. 9   - 15 

Circumscripţia electorală raională Căuşeni, nr. 10  - 15 

Circumscripţia electorală raională Cimişlia, nr. 11  - 10 

Circumscripţia electorală raională Criuleni, nr. 12  - 10 

Circumscripţia electorală raională Donduşeni, nr. 13   - 10 

Circumscripţia electorală raională Drochia, nr. 14  - 15 

Circumscripţia electorală raională Dubăsari, nr. 15  - 10 

Circumscripţia electorală raională Edineţ, nr. 16  - 15 

Circumscripţia electorală raională Făleşti, nr. 17  - 15 

Circumscripţia electorală raională Floreşti, nr.18  - 15 

Circumscripţia electorală raională Glodeni, nr. 19  - 10 

Circumscripţia electorală raională Hînceşti, nr. 20  - 15 

Circumscripţia electorală raională Ialoveni, nr. 21  - 15 

Circumscripţia electorală raională Leova, nr. 22  - 10 

Circumscripţia electorală raională Nisporeni, nr. 23   - 10 

Circumscripţia electorală raională Ocniţa, nr. 24   - 10 

Circumscripţia electorală raională Orhei, nr. 25   - 20 

Circumscripţia electorală raională Rezina, nr. 26  - 10 

Circumscripţia electorală raională Rîşcani, nr. 27  - 10 

Circumscripţia electorală raională Sîngerei, nr. 28  - 15 

Circumscripţia electorală raională Soroca, nr. 29  - 20 

Circumscripţia electorală raională Străşeni, nr. 30   - 15 

Circumscripţia electorală raională Şoldăneşti, nr. 31    - 10 

Circumscripţia electorală raională Ştefan Vodă, nr. 32  - 10 

Circumscripţia electorală raională Taraclia, nr. 33  - 10 

Circumscripţia electorală raională Teleneşti, nr. 34  - 15 

Circumscripţia electorală raională Ungheni, nr. 35  - 20 

Circumscripţia electorală a U.T.A. Găgăuzia, nr. 36  - 20 

Circumscripţia electorală pentru localităţile din stînga Nistrului, nr. 37  - 20 

 

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

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova”.   

 

Președintele a constatat lipsa întrebărilor către raportor, după care a oferit cuvîntul pentru 

înaintarea propunerilor la proiect. 

 

PROPUNERI: 

V. Șarban – A propus completarea punctului 1 cu mențiunea despre numărul maxim de persoane 

de încredere pe care îl pot avea concurenți, pentru că așa cum este formulat acum punctul ar rezulta 

că CEC îi obligă să aibă acest număr de persoane de încredere. Dacă va fi scris număr „maxim”, 

atunci concurentul are marja de 585 persoane și respectiv un număr maxim pe fiecare 

circumscripție, fără a se subînțelege că e o cifră obligatorie. 

V. Agrigoroae – A acceptat propunerea. 
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Președintele a constatat lipsa altor propuneri la proiect, după care a supus votului proiectul de 

hotărîre prezentat cu propunerea acceptată de raportor, deci cu punctul 1 în următoarea redacție. 

„1. Se stabileşte pentru fiecare concurent electoral la alegerile pentru funcția de Președinte al 

Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 un număr de maxim 585 de persoane de încredere, 

repartizate pe fiecare circumscripţie electorală, după cum urmează”: 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

 

Pentru ____9____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 239 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei. 

 

  

4. S-A AUDIAT: 

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

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

concurentului electoral la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din data de 

30 octombrie 2016”: 

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

mijloacelor financiare ce pot fi transferate pe contul „Fond electoral” al concurentului electoral se 

stabileşte de către Comisia Electorală Centrală, luînd ca bază de calcul un coeficient înmulţit cu 

numărul de alegători din circumscripţia electorală în care au loc alegerile.  

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

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

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

2015 constituie 4610,90 lei, astfel mărimea coeficientului calculat este 23,05 lei.  
Numărul total de alegători din circumscripţiile electorale de nivelul al doilea constituite 

pentru desfășurarea alegerilor prezidențiale, potrivit datelor din Registrul de stat al alegătorilor, la 

situația din  13 septembrie 2016, constituie 2 854 557 de alegători. 

În temeiul art.18, 38 alin. (2) lit. d) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, 

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

1. Se stabileşte plafonul general al  mijloacelor financiare ce pot fi transferate pe contul 

„Fond electoral” al concurentului electoral alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii 

Moldova din data de 30 octombrie 2016 în mărime 65 797 538, 85 lei. 

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

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova”. 

 

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

proiectul de hotărîre prezentat. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

 

Pentru ____9____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 240 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei. 
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5. S-A AUDIAT: 

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

cuantumului creditului  fără dobîndă acordat concurenților electorali la alegerile pentru funcția de 

Președinte al Republicii Moldova din data de 30 octombrie 2016”: 

„În temeiul art.18 şi 37 alin. (1) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, 

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

1. Se stabileşte cuantumul de 30 000,00 lei al creditului fără dobîndă acordat concurenţilor 

electorali la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din data de 30 octombrie 

2016.  

2. Ministerul Finanţelor va elabora şi aproba Regulamentul privind modul de acordare a 

creditelor fără dobîndă concurenţilor electorali în vederea desfăşurării campaniei electorale pentru 

alegerile prezidențiale din 30 octombrie 2016.   

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

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

 

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

proiectul de hotărîre prezentat. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

 

Pentru ____9____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 241 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei. 

 

 

6. S-A AUDIAT: 

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

de atribuţiile de la locul de muncă permanent şi convocarea unor membri ai consiliilor electorale 

de circumscripţie de nivelul al doilea pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru funcția 

de Președinte al Republicii Moldova din data de 30 octombrie 2016”:  

„În temeiul art. 18, 26 alin. (1) lit. m) şi art. 32 alin. (4) din Codul electoral nr.1381-XIII 

din 21 noiembrie 1997, în conformitate cu hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 224 din 9 

septembrie 2016 cu privire la numărul de membri ai organelor electorale care pot fi degrevați de 

atribuțiile de la locul de muncă permanent și termenul degrevării la alegerile pentru funcția de 

Președinte al Republicii Moldova din data de 30 octombrie 2016 şi în baza propunerilor înaintate 

de consiliile electorale de circumscripţie de nivelul al doilea, Comisia Electorală Centrală 

h o t ă r ă ş t e:         

1. Începînd cu data de 13 septembrie 2016 şi pînă la 1 noiembrie 2016 inclusiv, se 

degrevează de atribuţiile de la locul de muncă permanent şi se convoacă, pe perioada activităţii în 

componenţa consiliilor electorale de circumscripţie de nivelul al doilea constituite pentru 

organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din data 

de 30 octombrie 2016, unii membri ai consiliilor electorale, conform anexei.    

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

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

la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale 

nr. __ din 13 septembrie 2016  

 

Membrii degrevați/convocați ai consiliilor electorale de circumscripție de nivelul al doilea 

 

  Membri degrevați  Membri convocați  

Circumscripţiile electorale de nivelul al 

doilea 
Numele, prenumele 

Funcția în cadrul 

consiliului electoral 
Numele, prenumele 

Funcția în cadrul 

consiliului electoral 

Consiliul electoral al circumscripției 

electorale municipale Chişinău, nr. 1 

    

    

    

    

    

    

    

    

Consiliul electoral al circumscripției 

electorale municipale Bălți, nr. 2 

 

    

    

    

Consiliul electoral al circumscripției 

electorale raionale Anenii Noi, nr. 4 

 

    

    

    

Consiliul electoral al circumscripției 

electorale raionale Basarabeasca, nr. 5 
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Consiliul electoral al circumscripției 

electorale raionale Briceni, nr. 6 

    

    

Consiliul electoral al circumscripției 

electorale raionale Cahul, nr. 7 

    

    

    

Consiliul electoral al circumscripției 

electorale raionale Cantemir, nr. 8 

    

    

    

Consiliul electoral al circumscripției 

electorale raionale Călăraşi, nr. 9 

    

    

    

Consiliul electoral al circumscripției 

electorale raionale Căușeni, nr. 10 

    

    

    

Consiliul electoral al circumscripției 

electorale raionale Cimişlia, nr. 11 

    

    

    

Consiliul electoral al circumscripției 

electorale raionale Criuleni, nr. 12 

    

    

    

Consiliul electoral al circumscripției 

electorale raionale Donduşeni, nr. 13 

    

    

    

Consiliul electoral al circumscripției 

electorale raionale Drochia, nr. 14 
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Consiliul electoral al circumscripției 

electorale raionale Dubăsari, nr. 15 

    

    

Consiliul electoral al circumscripției 

electorale raionale Edineţ, nr. 16 

    

    

    

Consiliul electoral al circumscripției 

electorale raionale Făleşti, nr. 17 

    

    

    

    

Consiliul electoral al circumscripției 

electorale raionale Floreşti, nr.18 

    

    

    

    

Consiliul electoral al circumscripției 

electorale raionale Glodeni, nr. 19 

    

    

    

Consiliul electoral al circumscripției 

electorale raionale Hînceşti, nr. 20 

    

    

    

    

Consiliul electoral al circumscripției 

electorale raionale Ialoveni, nr. 21 

    

    

    

Consiliul electoral al circumscripției 

electorale raionale Leova, nr. 22 
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Consiliul electoral al circumscripției 

electorale raionale Nisporeni, nr. 23 

    

    

    

Consiliul electoral al circumscripției 

electorale raionale Ocniţa, nr. 24 

    

    

    

Consiliul electoral al circumscripției 

electorale raionale Orhei, nr. 25 

    

    

    

    

Consiliul electoral al circumscripției 

electorale raionale Rezina, nr. 26 

    

    

    

Consiliul electoral al circumscripției 

electorale raionale Rîşcani, nr. 27 

    

    

    

Consiliul electoral al circumscripției 

electorale raionale Sîngerei, nr. 28 

    

    

    

Consiliul electoral al circumscripției 

electorale raionale Soroca, nr. 29 

    

    

    

    

Consiliul electoral al circumscripției 

electorale raionale Străşeni, nr. 30 
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Consiliul electoral al circumscripției 

electorale raionale Şoldăneşti, nr. 31 

    

    

Consiliul electoral al circumscripției 

electorale raionale Ştefan Vodă, nr. 32 

    

    

    

Consiliul electoral al circumscripției 

electorale raionale Taraclia, nr. 33 

    

    

    

Consiliul electoral al circumscripției 

electorale raionale Teleneşti, nr. 34 

    

    

    

Consiliul electoral al circumscripției 

electorale raionale Ungheni, nr. 35 

    

    

    

    

Consiliul electoral al circumscripției 

electorale a U.T.A. Găgăuzia, nr. 36 
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Președintele a constatat lipsa întrebărilor, a propunerilor la proiect, după care a supus votului 

proiectul de hotărîre prezentat. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

 

Pentru ____9____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 242 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei. 

 

(S. Gurduza a părăsit ședința. Membri prezenți – 8.) 

 

7. S-A AUDIAT: 

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

statelor de personal ale aparatelor consiliilor electorale de circumscripţie 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 şi 27 alin.(10) din Codul electoral 

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

1. Se aprobă statele de personal ale aparatelor consiliilor electorale de circumscripţie de 

nivelul al doilea, conform anexei. 

2. Personalul încadrat în aparatele consiliilor electorale de circumscripţie de nivelul al doilea 

va activa în perioada 13 septembrie 2016  – 1 noiembrie 2016, inclusiv. 

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. 

Anexă  

la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale 

nr. __ din 13 septembrie 2016 

 

Statele de personal ale aparatelor consiliilor electorale de circumscripţie de nivelul doi 
 

Nr. 

circumscripției 

electorale 

Denumirea 

circumscripției 

electorale 

Contabili (inclusiv 

cîte un contabil-șef, 

casier și  contabili 

operatori), unități 

Şoferi, unități Specialiști 
(inclusiv 

consultanți, 
operatori ), 

unități 

1. Chişinău 12 5 16 

2. Bălţi 3 1 3 

4. Anenii Noi 3 1 3 

5. Basarabeasca 3 1 2 

6. Briceni 3 1 3 

7. Cahul 4,5 2 3,5 

8. Cantemir 3 1 3 

9. Călăraşi 3 1 3 

10. Căuşeni 3 1 3 

11. Cimişlia 3 1 3 

12. Criuleni 2,5 1 3 

13. Donduşeni 2 1 2,5 

14. Drochia 3 1 3 
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15. Dubăsari 1,5 1 3 

16. Edineţ 3 1 3 

17. Făleşti 3,5 2 3,5 

18. Floreşti 4 2 4 

19. Glodeni 2,5 1 3 

20. Hînceşti 3,5 2 4 

21. Ialoveni 3 1 3 

22. Leova 3 1 3 

23. Nisporeni 3 1 3 

24. Ocniţa 2,5 1 3 

25. Orhei 4 2 4 

26. Rezina 3 1 3 

27. Rîşcani 4 1 3 

28. Sîngerei 3,5 2 3 

29. Soroca 4 2 4 

30. Străşeni 4 1 3 

31. Şoldăneşti 2,5 1 2,5 

32. Ştefan Vodă 2,5 1 2,5 

33. Taraclia 2,5 1 2,5 

34. Teleneşti 3 1 3 

35. Ungheni 4 2 4 

36. UTA Găgăuzia 4 2 4 

”.  

 

Președintele a constatat lipsa întrebărilor, după care oferit cuvîntul pentru înaintarea propunerilor la 

proiect.  

 

ÎNTREBĂRI: 

A. Volentir – A propus înlocuirea sintagmei „în perioada 13 septembrie 2016  –” din pct. 2 al 

dispozitivului cu sintagma „pînă la”, pentru a evita neclaritățile, deoarece fiecare persoană va fi 

angajată printr-un contract individual de muncă și data intrării în vigoare a contractului este data 

semnării, cineva va semna contractul la 13 septembrie, altcineva îl va putea semna mai tîrziu, de 

exemplu la 15 septembrie, și activitatea lor va începe la date diferite, din momentul semnării 

contractului, dar își vor desfășura activitatea nu mai tîrziu de 1 noiembrie. 

A. Russu – A acceptat propunerea. 

 

Președintele a constatat lipsa altor propuneri la proiect, după care a supus votului proiectul de 

hotărîre prezentat cu amendamentul acceptat de a expune punctul 2 în următoarea redacție: „2. 

Personalul încadrat în aparatele consiliilor electorale de circumscripţie de nivelul al doilea va activa 

pînă la data de 1 noiembrie 2016, inclusiv”. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

 

Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 243 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 
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8. S-A AUDIAT: 

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

hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 203 din 9 septembrie 2016 „Cu privire la constituirea 

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

„Prin demersul înregistrat la Comisia Electorală Centrală în data de 13 septembrie 2016, 

secretarul Consiliului raional  Edineț solicită Comisiei înlocuirea domnului Fedorișin Boris, înaintat 

de Consiliul raional Edineț pentru constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale 

raionale Edineț nr. 16, în legătură cu depunerea cererii de demisie de către acesta, cu o altă 

candidatură – a doamnei Caminschi Valentina.  

În temeiul art. 18, 26 alin. (1) lit. c) şi 33 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 

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

1. Punctul 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 203 din 9 septembrie 2016 „Cu 

privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Edineț nr.16” se 

modifică, după cum urmează:    

- se exclude din componenţa Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale 

Edineț nr.16 dl Fedorișin Boris, înaintat de Consiliul raional Edineț; 

- se include în componenţa Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Edineț 

nr.16 dna Caminschi Valentina – master în administrație publică, bibliotecar, Biblioteca pentru 

copii, or. Edineț, din partea Consiliului raional Edineț.   

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

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova”.   

 

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

proiectul de hotărîre prezentat. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

 

Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 244 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 

 

În legătură cu absența raportorului următorului proiect, dl S. Gurduza, președintele l-a rugat pe 

secretarul ședinței, V. Agrigoroae, să prezinte subiectul. 

 

 

9. S-A AUDIAT: 

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

înregistrarea dlui Mihai Ghimpu în calitate de candidat la funcția de Președinte al Republicii 

Moldova, desemnat de către Partidul Liberal din Moldova, a simbolului electoral şi confirmarea 

reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei 

responsabile de finanţe (trezorierul)”: 

 „La 6 septembrie 2016, dl Mihai Ghimpu, candidat la funcţia de Președinte al Republicii 

Moldova, desemnat de către Partidul Liberal, a depus la Comisia Electorală Centrală demersul de 

înregistrare în calitate de candidat la alegerile prezidențiale din 30 octombrie 2016, cu următoarele 

documente anexate: 

 a) listele de subscripție numerotate și sistematizate; 

 b) datele biografice ale candidatului; 
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 c) declaraţia candidatului privind consimţămîntul de a candida la alegerile pentru funcţia de 

Președinte al Republicii Moldova, conţinînd şi declaraţia pe propria răspundere despre lipsa 

interdicţiilor legale/judecătoreşti de a candida. 

d) declaraţia candidatului privind averea imobiliară și mobilă, depunerile bancare, hîrtiile de 

valoare, sumele primite ca moştenire şi veniturile din ultimii 2 ani precedenţi anului în care se 

efectuează alegerile, precum şi sursele acestor venituri, inclusiv veniturile din fondurile de investiţii, 

sub formă de dobîndă, din darea în arendă a proprietăţii etc.; 

e) certificatul de sănătate al candidatului pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, 

eliberat de instituţia medicală la care acesta se află în evidenţă; 

f) copia de pe actul de identitate al candidatului, cu fişa de însoţire; 

g) demersul privind desemnarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia 

Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanţe (trezorierul); 

Comisia constată că declarația despre suspendarea, pe durata campaniei electorale, a funcţiilor 

deţinute pentru persoanele care cad sub incidența art. 13 alin. (3) din Codul electoral nu trebuie să fie 

depusă, deoarece funcția de deputat, deținută la moment de dl Mihai Ghimpu, nu cade sub incidența 

acestor prevederi legale.  

 La setul de documente prezentat Comisiei este anexat simbolul electoral al candidatului Mihai 

Ghimpu în vederea imprimării în buletinul de vot – simbol ce reprezintă mişcarea în aceeaşi direcţie 

a doi oameni uniţi, unul dintre ei ţinînd în mînă o stea care simbolizează Republica Moldova şi scopul 

Partidului Liberal de integrare europeană, înconjuraţi de un semicerc format de stele ce reprezintă 

ţările membre ale Uniunii Europene, iar semicercul este închis de iniţialele Partidului Liberal în limba 

română – PL. 

În calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ al candidatului în Comisia Electorală 

Centrală a fost desemnat dl Radu Stratuța, pentru care a fost prezentat actul ce atestă deținerea 

studiilor superioare juridice. În calitate de persoană responsabilă de finanţele candidatului 

(trezorierul) a fost desemnată dna Maria Josanu. 

Materialele depuse au fost verificate şi s-a constatat că acestea corespund rigorilor Codului 

electoral. 

Conform actului de predare-recepționare a documentelor și listelor de subscripție prezentate de 

dl Mihai Ghimpu, Comisia Electorală Centrală a recepționat spre verificare 870 de liste de subscripție 

cu 25000 de semnături ale susținătorilor, numeric declarate de candidat, din 28 de unități 

administrativ-teritoriale de nivelul al doilea, pentru susținerea dlui Mihai Ghimpu în calitate de 

candidat la funcția de Președinte al Republicii Moldova. Totodată, Comisia reține că 85 de liste au 

fost restituite fără a fi supuse verificării, deoarece numărul de semnături depășea plafonul maxim 

stabilit.  

În urma verificării autenticității datelor din listele de subscripție, în număr de 870, conţinînd 

24 975 semnături, 5 865 semnături au fost declarate nule și neavenite. Totodată, s-a stabilit că din 

totalul de semnături procesate, 19 110 semnături se consideră valabile și întrunesc cerințele legale 

pentru susținerea candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova, încadrîndu-se în limita 

cerințelor stabilite în art. 102 alin. (1) și (2) din Codul electoral. 

Totodată, Comisia reține că grupul a informat despre faptul că nu a deschis contul cu menţiunea 

”Destinat grupului de inițiativă” și a desfășurat doar activități ce nu implică cheltuieli financiare, 

conform pct.5 al Regulamentului privind finanțarea grupurilor de inițiativă, aprobat prin hotărîrea 

CEC nr. 114 din 18 august 2016. 

Pornind de la faptul că prevederile legale ce țin de desemnarea și înregistrarea candidatului 

la funcția de Președinte al Republicii Moldova au fost respectate, în temeiul art. 13, 15, 18, 26, 38 

alin. (2) lit. a), 41, 44, 48 alin. (4), 100, 101 și 102 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 

1997 și în conformitate cu prevederile 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, și a Regulamentului privind 

modul de întocmire, autentificare, prezentare şi verificare a listelor de subscripţie, aprobat prin 
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hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2682 din 1 octombrie 2014, Comisia Electorală Centrală  

hotărăște: 

 1. Se înregistrează dl Mihai Ghimpu în calitate de candidat la funcţia de Președinte al 

Republicii Moldova din partea Partidului Liberal pentru alegerile prezidențiale din 30 octombrie 

2016. 

 2. Se înregistrează simbolul electoral pentru imprimare în buletinul de vot la alegerile pentru 

funcția de Președinte al Republicii Moldova din 30 octombrie 2016 care reprezintă mişcarea în 

aceeaşi direcţie a doi oameni uniţi, unul dintre ei ţinînd în mână o stea care simbolizează Republica 

Moldova şi scopul Partidului Liberal de integrare europeană, înconjuraţi de un semicerc format de 

stele ce reprezintă ţările membre ale Uniunii Europene, iar semicercul este închis de iniţialele 

Partidului Liberal în limba română – PL. 

3. Se confirmă în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală 

Centrală pentru perioada campaniei electorale dl Radu Stratuţa. 

 4. Se confirmă în calitate de persoană responsabilă de finanţe (trezorier) dna Maria Josanu. 

 5. Se ia act de faptul că grupul de inițiativă nu a deschis contul cu menţiunea ”Destinat 

grupului de inițiativă” şi a desfășurat doar activități ce nu implică cheltuieli financiare, conform pct.5 

al Regulamentului privind finanțarea grupurilor de inițiativă, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 114 din 

18 august 2016. 

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

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova”. 

 

ÎNTREBĂRI: 

A. Russu (către Valeriu Munteanu, vicepreședintele PL) – A rugat reprezentantul să comenteze ce 

cheltuieli a suportat grupul la colectarea semnăturilor în susținerea candidatului Mihai Ghimpu.   

Valeriu Munteanu – A spus că această activitate a fost realizată de membrii Partidului Liberal. 

 

Președintele a constatat lipsa altor întrebări din partea altor membri, a propunerilor la proiect, după 

care a supus votului proiectul de hotărîre prezentat. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___1___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 245 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei. 

 

 

10. S-A AUDIAT: 

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

datei alegerilor locale noi ale primarilor în unele localități”: 

„Prin decizia nr. 4/3 din 18 august 2016, Consiliul comunal Pervomaisc, raionul Căușeni, a 

luat act de demisia primarului comunei Pervomaisc.  

Consiliul comunal Țipala, raionul Ialoveni, prin decizia nr. 05-08 din 24 august 2016, a luat 

act de demisia primarului comunei Țipala în legătură cu numirea sa în funcția de membru al Curții 

de Conturi prin Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr. 214 din 29 iulie 2016. 

Consiliul sătesc Ulmu, raionul Ialoveni, prin decizia nr. 6/1 din 26 august 2016, a luat act de 

demisia primarului satului Ulmu pe motiv de sănătate.  

În baza materialelor prezentate, în temeiul art. 18, 26 alin. (1) lit. n) şi 139 alin. (1) lit. b), 

alin. (21), alin. (3) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, art. 28 alin. (2) lit. a) 

din Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală şi art. 5 alin. (4) 
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lit. e) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local şi în conformitate 

cu hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 706 din 13 septembrie 2011 ,,Cu privire la desfăşurarea 

alegerilor locale noi”, cu modificările ulterioare, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:  

1. Se ia act de vacanța mandatelor de primar în comuna Pervomaisc, raionul Căușeni, 

comuna Țipala, raionul Ialoveni și satul Ulmu, raionul Ialoveni.  

2. Se stabileşte pentru data de 14 mai 2017 desfăşurarea alegerilor locale noi ale primarilor 

comunei Pervomaisc, raionul Căușeni, comunei Țipala, raionul Ialoveni și satului Ulmu, raionul 

Ialoveni. 

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

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova”.  

 

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

proiectul de hotărîre prezentat. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

 

Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 246 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 

 

 

11. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Florești”: 

„Secretarul Consiliului raional Florești a transmis Comisiei Electorale Centrale cererea de 

demisie a consilierului Mandatii Aliona aleasă pe lista Partidului Democrat din Moldova în 

Consiliul raional Florești, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier 

următorului candidat supleant.  

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

consilier în Consiliul raional Florești îi revine candidatului supleant Antoci Valeriu de pe lista 

Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Florești, din 23 iunie 2015. 

Totodată, Comisia constată că cererea privind ridicarea mandatului de consilier a dnei 

Mandatii Aliona a fost depusă la consiliu pe 31 mai 2016, iar documentele necesare atribuirii 

mandatului de consilier candidatului supleant au parvenit la Comisie la data de 1 septembrie 2016, 

fapt ce denotă nerespectarea de către secretarul Consiliului raional Florești a termenului stabilit la 

pct. 23 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, 

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

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

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

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

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

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

1. Se ridică, în legătură cu cererea de demisie, mandatul consilierului Mandatii Aliona aleasă 

pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul raional Florești.  

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul raional Florești candidatului supleant Antoci 

Valeriu de pe lista Partidului Democrat din Moldova.                                                 

3. Se preavizează consilierul Antoci Valeriu asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30 

de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia. 
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4. Se atenţionează secretarul Consiliului raional Florești asupra necesităţii respectării 

termenului stabilit la pct. 23 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi validare a 

mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 

2013. 

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

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova”. 
 

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

proiectul de hotărîre prezentat. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

 

Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 

Hotărîrea nr. 247 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 

 

 

12. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Ungheni”: 

„Secretarul Consiliului raional Ungheni a transmis Comisiei Electorale Centrale cererea de 

demisie a consilierului Cebotaru Corina aleasă pe lista Partidului Liberal în Consiliul raional 

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

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

consilier în Consiliul raional Ungheni îi revine candidatului supleant Șecman Igor de pe lista 

Partidului Liberal, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Ungheni din 24 iunie 2015. La atribuirea 

mandatului de consilier s-a ținut cont de adeverința Primăriei orașului Nisporeni prin care se 

confirmă aflarea peste hotare a candidatului supleant Ursu Alexandru de pe lista Partidului Liberal, 

precum și de declarația candidatului supleant Paladi Dumitru de pe lista aceluiași partid, prin care 

acesta refuză atribuirea mandatului de consilier. 

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

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

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

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

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

1. Se ridică, în legătură cu cererea de demisie, mandatul consilierului Cebotaru Corina aleasă 

pe lista Partidului Liberal în Consiliul raional Ungheni. 

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

Șecman Igor de pe lista Partidului Liberal. 

3. Se preavizează consilierul Șecman Igor asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30 de 

zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia. 

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

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova”. 

 

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

proiectul de hotărîre prezentat. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 
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Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___1___. 
 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 
 

Hotărîrea nr. 248 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei. 
 

 

13. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Taraclia”: 

„Președintele raionului Taraclia a transmis Comisiei Electorale Centrale cererea de demisie 

a consilierului Stoianov Alexandr ales pe lista Partidului Politic „Partidul Nostru” și documentele 

necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.  

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

consilier în Consiliul raional Taraclia îi revine candidatului supleant Șișcov Demian de pe lista 

Partidului Politic „Partidul Nostru”, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Taraclia din 24 iunie 

2015. La atribuirea mandatului s-a ținut cont de declarațiile candidaților supleanți Filipova Galina, 

Bișir Ivan și Stoianova Anastasia de pe lista aceluiași partid, prin care aceștia refuză atribuirea 

mandatului de consilier.   

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

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

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

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

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

1. Se ridică, în legătură cu cererea de demisie, mandatul consilierului Stoianov Alexandr ales 

pe lista Partidului Politic „Partidul Nostru” în Consiliul raional Taraclia.  

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul raional Taraclia candidatului supleant Șișcov 

Demian de pe lista Partidului Politic „Partidul Nostru”.    

3. Se preavizează consilierul Șișcov Demian asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30 

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

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

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova”. 

  

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

proiectul de hotărîre prezentat. 
 

REZULTATUL VOTĂRII: 
 

Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___. 
 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 
 

Hotărîrea nr. 249 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 
 

Președintele a anunțat că toate subiectele de pe ordinea de zi au fost examinate și a declarat ședința 

închisă. 
 

Președintele ședinței                                                                                               Alina RUSSU 
 
 

Secretarul ședinței                                                                                         Veaceslav AGRIGOROAE 
 
 

 

Ex.: Angela Musteața 

Tel.: 022-251-477  


