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COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ 

A REPUBLICII MOLDOVA 

 

 

 

 

PROCES-VERBAL nr. 16 

al ședinței ordinare 

din 16.09.2016, ora 14:00 

 

Statut ședință: deliberativă 

Președinte al ședinței: dna Alina Russu 

Secretar al ședinței: dl Veaceslav Agrigoroae, dl Iurie Ciocan 

 

Președintele de ședință a constatat prezența la începutul ședinței a 7 membri ai Comisiei (lipsesc 

dl Andrei Volentir și dna Rodica Ciubotaru), 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 14 

puncte: 

 

ORDINEA DE ZI 

 

1. Pentru modificarea anexei la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 242 din 13.09.2016 

„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 

2. Cu privire la modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 211 din 9 septembrie 2016 

„Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Ocnița 

nr. 24” 

Raportor: Vasile Gafton 

3. Cu privire la modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 216 din 9 septembrie 2016 

„Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Soroca 

nr. 29” 

Raportor: Andrei Volentir 

4. Cu privire la modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 219 din 9 septembrie 2016 

„Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Ștefan 

Vodă nr. 32” 

Raportor: Vladimir Șarban 

5. Cu privire la modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 220 din 9 septembrie 2016 

„Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Taraclia 

nr. 33” 

Raportor: Maxim Lebedinschi 

6. Cu privire la cererea de înregistrare a dlui Iurie Leancă în calitate de candidat la funcţia de 

Președinte al Republicii Moldova, desemnat de către Partidul Politic „Partidul Popular 

European din Moldova”, a simbolului electoral şi confirmarea persoanei responsabile de 

finanţe (trezorierul) 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

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

alegerile locale noi ale primarilor comunei Iserlia, raionul Basarabeasca, satului Bucuria, 
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raionul Cahul, comunei Gălășeni, raionul Rîșcani și comunei Gălești, raionul Strășeni, din 

data de 30 octombrie 2016 

Raportor: Alina Russu 

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

contul „Fond electoral” al  concurentului electoral la 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 

9. Pentru modificarea anexelor la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 112 din 18 august 

2016 „Cu privire la stabilirea cuantumului lunar al subvențiilor de la bugetul de stat pentru 

anul 2016 destinate partidelor politice conform performanțelor obținute la alegerile 

parlamentare din 30 noiembrie 2014 și alegerile locale generale din 14 iunie 2015”  

Raportor: Alina Russu 

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

Cantemir 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

11.Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Sipoteni, raionul 

Călărași 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

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

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

13.Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Grinăuți, raionul 

Rîșcani 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

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

Vodă 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 
 

dl A. Volentir s-a alăturat ședinței CEC (membri prezenți – 8) 
 

Președintele de ședință a constatat lipsa propunerilor la ordinea de zi și a supus-o votului: 
 

REZULTATUL VOTĂRII: 

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

Ordinea de zi ce conține 14 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. 
 

1. S-A AUDIAT: 

Raportorul Alina Russu – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Pentru modificarea 

anexei la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 242 din 13.09.2016 „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), 32 alin. (4) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 

21 noiembrie 1997, în conformitate cu hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 242 din 13 

septembrie 2016 „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” şi în baza propunerilor înaintate de Consiliul electoral al 

circumscripţiei electorale raionale Edineț nr. 16, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 
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1. Anexa la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 242 din 13 septembrie 2016 „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” se 

modifică, după cum urmează: 

- la poziţia „Consiliul electoral al circumscripţiei electorale raionale Edineț nr. 16”, textul 

de la rubrica „Membrii degrevați” va avea următorul cuprins: 

Belitei Stela, Președinte 

Caminschi Valentina, Secretar 

Selezniov Nina, Membru 

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

2. S-A AUDIAT: 

Raportorul Vasile Gafton – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Pentru modificarea 

hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 211 din 9 septembrie 2016 „Cu privire la constituirea 

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

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

Partidul Liberal Democrat din Moldova solicită Comisiei înlocuirea domnului Melnic Veaceslav, 

înaintat de Partidul Liberal Democrat din Moldova pentru constituirea Consiliului electoral al 

circumscripției electorale raionale Ocnița nr. 24, în legătură cu depunerea cererii de demisie de 

către acesta, cu o altă candidatură – a domnului Scorenco Piotr.  

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. 211 din 9 septembrie 2016 

„Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Ocnița nr. 

24” se modifică, după cum urmează: 

- se exclude din componenţa Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale 

Ocnița nr. 24 dl Melnic Veaceslav, înaintat de Partidul Liberal Democrat din Moldova; 

- se include în componenţa Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale 

Ocnița nr. 24 dl Scorenco Piotr – economist, manager, ÎI „Scorenco-SPROS”, din partea 

Partidului Liberal Democrat din Moldova. 

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 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. 251 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți în ședință. 
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3. S-A AUDIAT: 

Raportorul Andrei Volentir – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Pentru 

modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 216 din 9 septembrie 2016 „Cu privire la 

constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Soroca nr. 29”:  

 

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

Partidul Liberal Democrat din Moldova solicită Comisiei înlocuirea domnului Coșciug Rodion, 

înaintat de Partidul Liberal Democrat din Moldova pentru constituirea Consiliului electoral al 

circumscripției electorale raionale Soroca nr. 29, în legătură cu depunerea cererii de demisie de 

către acesta, cu o altă candidatură – a doamnei Gorceag Ina. 

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. 216 din 9 septembrie 2016 

„Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Soroca nr. 

29” se modifică, după cum urmează: 

- se exclude din componenţa Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale 

Soroca nr. 29 dl Coșciug Rodion, înaintat de Partidul Liberal Democrat din Moldova; 

- se include în componenţa Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale 

Soroca nr. 29 dna Gorceag Ina – master în administrație publică, temporar neangajată în cîmpul 

muncii, din partea Partidului Liberal Democrat din Moldova. 

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

 

4. S-A AUDIAT: 

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

modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 219 din 9 septembrie 2016 „Cu privire la 

constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Ștefan Vodă nr. 32”: 

 

”Prin demersul înregistrat la Comisia Electorală Centrală în data de 14 septembrie 2016, 

Judecătoria Ștefan Vodă solicită Comisiei înlocuirea doamnei Bragarenco Svetlana, înaintată de 

Judecătoria Ștefan Vodă pentru constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale 

raionale Ștefan Vodă nr. 32, în legătură cu depunerea cererii de demisie de către aceasta, cu o 

altă candidatură – a domnului Șchiopu Ion.  

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. 219 din 9 septembrie 2016 

„Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Ștefan Vodă 

nr. 32” se modifică, după cum urmează: 

- se exclude din componenţa Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale 

Ștefan Vodă nr. 32 dna Bragarenco Svetlana, înaintată de Judecătoria Ștefan Vodă; 

- se include în componenţa Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale 

Ștefan Vodă nr. 32 dl Șchiopu Ion – jurist, asistent judiciar, Judecătoria Ștefan Vodă, din partea 

Judecătoriei Ștefan Vodă. 
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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 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. 253 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți în ședință. 

 

5. S-A AUDIAT: 

Raportorul Maxim Lebedinschi – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Pentru 

modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 220 din 9 septembrie 2016 „Cu privire la 

constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Taraclia nr. 33”: 

 

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

Partidul Liberal Democrat din Moldova solicită Comisiei înlocuirea domnului Cîrnaț Andrei, 

înaintat de Partidul Liberal Democrat din Moldova pentru constituirea Consiliului electoral al 

circumscripției electorale raionale Taraclia nr. 33, în legătură cu depunerea cererii de demisie de 

către acesta, cu o altă candidatură – a doamnei Broșcova Olga.  

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. 220 din 9 septembrie 2016 

„Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Taraclia nr. 

33” se modifică, după cum urmează: 

- se exclude din componenţa Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale 

Taraclia nr. 33 dl Cîrnaț Andrei, înaintat de Partidul Liberal Democrat din Moldova; 

- se include în componenţa Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale 

Taraclia nr. 33 dna Broșcova Olga – contabil, pensionar, din partea Partidului Liberal Democrat 

din Moldova. 

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

 

6. S-A AUDIAT: 

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

la cererea de înregistrare a dlui Iurie Leancă în calitate de candidat la funcţia de Președinte al 

Republicii Moldova, desemnat de către Partidul Politic „Partidul Popular European din 

Moldova”, a simbolului electoral şi confirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul)”:  

 

”La 9 septembrie 2016, dl Iurie Leancă, candidat la funcţia de Președinte al Republicii 

Moldova, desemnat de către Partidul Politic „Partidul Popular European din Moldova”, a depus 
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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; 

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 președintelui Partidul Politic „Partidul Popular European din Moldova” 

privind desmenarea 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 Iurie Leancă, nu cade 

sub incidența acestor prevederi legale.  

La setul de documente prezentat Comisiei este anexat Extrasul nr. 2 din Procesul-verbal al 

ședinței Consiliului Național al Partidului Politic „Partidul Popular European din Moldova”, la 

care a fost aprobat simbolul electoral al candidatului Partidului Politic „Partidul Popular 

European din Moldova”, pentru alegerile prezidențiale, în vederea imprimării în buletinul de vot 

– un cerc format din 12 stele de culoare gri-închis, pe fon alb, iar în centrul cercului este încadrat 

numele candidatului PPEM, în limba de stat „Iurie Leancă” cu font Arial de culoare neagră. 

În calitate de persoană responsabilă de finanţele candidatului (trezorierul) a fost 

desemnată dna Tatiana Melnic. 

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

Codului electoral. 

În rezultatul procesării cantitative a listelor de subscripție prezentate de dl Iurie Leancă, 

Comisia Electorală Centrală constată că a recepționat spre verificare 825 de liste de subscripție 

cu 20363 de semnături ale susținătorilor, numeric declarate de candidat, din 21 de unități 

administrativ-teritoriale de nivelul al doilea, pentru susținerea dlui Iurie Leancă în calitate de 

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

restituite 93 de liste fără a fi supuse verificării și 57 de liste necompletate, iar 25 de liste nu au 

fost restituite Comisiei.  

În urma verificării autenticității datelor din listele de subscripție, în număr de 825, 

conţinînd 20458 semnături, 3380 semnături au fost declarate nule și neavenite. Totodată, s-a 

stabilit că din totalul de semnături procesate, 17078 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 de inițiativă constituit în susținerea candidatului Iurie 

Leancă a respectat prevederile pct. 16 lit. a) al Regulamentului privind finanțarea grupurilor de 

inițiativă, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 114 din 18 august 2016, și la 12 septembrie 2016 a 

depus raportul privind fluxul mijloacelor bănești. Potrivit informației conținute în raport, grupul 

de inițiativă în perioada de activitate a acumulat venituri sub forma de donații din partea 

persoanelor juridice în sumă de 3409 lei și a efectuat cheltuieli pentru materiale promoționale 

(postere, stegulețe, tricouri, chipiuri, carnețele, pixuri, afișe, fluturași etc.) în sumă de 2565 lei, 

pentru servicii bancare în sumă de 444 lei, precum și pentru materiale (rechizite de birou etc., 

necesare activității grupului de inițiativă) în sumă de 400 lei . 

Informația privind fluxul mijloacelor bănești în contul ”Destinat grupului de inițiativă” 

pentru perioada 7-9 septembrie 2016 a fost prezentată la data de 09 septembrie curent de 

instituția bancară unde a fost deschis contul.  
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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, 

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 hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2682 din 1 octombrie 2014, 

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

 

1. Se înregistrează dl Iurie Leancă în calitate de candidat la funcţia de Președinte al 

Republicii Moldova din partea Partidul Politic „Partidul Popular European din Moldova”, 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 – un cerc format din 

12 stele de culoare gri-închis, pe fon alb, iar în centrul cercului este încadrat numele candidatului 

PPEM, în limba de stat „Iurie Leancă” cu font Arial de culoare neagră. 

3. Se confirmă în calitate de persoană responsabilă de finanţe (trezorier) dna Melnic 

Tatiana.  

4. Se ia act de raportul grupului de inițiativă privind fluxul mijloacelor bănești conform 

situației din 12 septembrie 2016, constatîndu-se ca fiind întocmit în corespundere cu prevederile 

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

18 august 2016. 

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 solicitat membrilor să înainteze întrebări pe marginea proiectului de 

hotărîre.  

 

AU LUAT CUVÎNTUL: 

Dl Sergiu Gurduza – a întrebat dacă la proiectul de hotărîre este anexată nota informativă 

privind rezultatele verificării listelor de subscripţie prezentate de către dl Iurie Leancă, solicitînd-

o pentru a lua cunoștință de aceasta. 

Raportorul Veaceslav Agrigoroae – l-a informat pe dl Sergiu Gurduza că nota informativă va 

fi prezentată de către grupul de recepționare după perfectarea finală a acesteia. 

 

Președintele de ședință a constatat lipsa întrebărilor către raportor pe marginea proiectului de 

hotărîre și l-a întrebat pe dl Ruslan Codreanu, conducătorul grupului de inițiativă pentru 

susținerea candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova, dl Iurie Leancă, dacă are 

anumite obiecții cu privire la procedura de verificare a autenticității datelor din listele de 

subscripție și a setului de documente depus pentru înregistrarea dlui Iurie Leancă în calitate de 

candidat la alegerile prezidențiale din 30 octombrie 2016. 

dl Ruslan Codreanu – a declarat că nu are obiecții. 

Președintele de ședință, dna Alina Russu – a menționat că grupul de inițiativă constituit în 

susținerea candidatului Iurie Leancă a respectat prevederile pct. 16 lit. a) al Regulamentului 

privind finanțarea grupurilor de inițiativă, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 114 din 18 august 

2016, și la 12 septembrie 2016 a depus raportul privind fluxul mijloacelor bănești. Totodată, a 

constatat că contul bancar cu mențiunea ”Destinat grupului de inițiativă” a fost deschis de către 

acest grup la data de 8 septembrie 2016, deși listele de subscripție și legitimațiile au fost 

recepționate de către acesta la data de 2 septembrie 2016. În acest context, a întrebat care au fost 

cauzele deschiderii cu întîrziere a contului bancar. 

dl Ruslan Codreanu – a răspuns că nu cunoaște cauzele care au dus la deschiderea cu întîrziere 

a respectivului cont bancar, întrucît dna Melnic Tatiana a fost desemnată în calitate de persoana 

responsabilă de finanţe și nu dumnealui. 
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Președintele de ședință, dna Alina Russu – a întrebat dacă dl Codreanu poate să declare cu 

toată responsabilitate că suma reflectată în raportul financiar, într-adevăr, a fost utilizată în 

vederea organizării activității grupului de inițiativă și pentru achitarea plăților specificate în acest 

raport pe articole de cheltuieli. 

dl Ruslan Codreanu – a răspuns afirmativ. 

 

Președintele de ședință a solicitat membrilor să înainteze propuneri la proiectul de hotărîre. 

 

AU ÎNAINTAT PROPUNERI: 

dl Sergiu Gurduza – a propus înlocuirea sintagmei ”în limba de stat” cu sintagma ”în limba 

română” în partea descriptivă a proiectului de hotărîre și în punctul 2 al părții rezolutive. 

 

Președintele de ședință a oferit cuvîntul dlui Ruslan Codreanu, conducătorul grupului de 

inițiativă pentru susținerea candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova, dl Iurie 

Leancă, pentru a-și expune poziția pe marginea propunerii înaintate.  

 

dl Ruslan Codreanu – a acceptat propunerea înaintată de dl Gurduza, apreciind-o drept 

judicioasă. 

 

Președintele de ședință a solicitat raportorului să-și formuleze punctul de vedere vizavi de 

propunerea dlui S. Gurduza. 

 

Raportorul Veaceslav Agrigoroae – a declarat că își menține poziția. 

 

Președintele de ședință a supus votului propunerea dlui Sergiu Gurduza privind înlocuirea 

sintagmei ”în limba de stat” cu sintagma ”în limba română” în partea descriptivă a proiectului de 

hotărîre și în punctul 2 al părții rezolutive. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____6____, Contra ____0____, Abținere___2___. 

 

Propunerea a fost acceptată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți în ședință 

 

Președintele de ședință a oferit cuvîntul membrilor la rubrica „Dezbateri”. 

 

AU LUAT CUVÎNTUL: 

dl Sergiu Gurduza – a declarat că se va abţine de la susținerea proiectui de hotărîre pe motiv că 

nu a reușit să se documenteze vizavi de subiectul invocat în acest proiect și nu a avut acces la 

nota informativă privind rezultatele verificării listelor de subscripţie prezentate de dl Iurie 

Leancă. 

 

Președintele de ședință a supus votului proiectul de hotărîre cu amendamentul acceptat. 
 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___1*___. 
 

*Dl S. Gurduza s-a abținut de la votarea proiectului de hotărîre pe motiv că nu a luat cunoștință 

de nota informativă întocmită de grupul de lucru în urma verificării listelor de subscripţie 

prezentate de dl Iurie Leancă (mențiune făcută în procesul-verbal la solicitarea în acest sens 

expusă în ședință de dl S. Gurduza – n.n.). 
 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

Hotărîrea nr. 255 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți în ședință. 
 

dl Veaceslav Agrigoroae a ieșit din sala de ședințe (membri prezenți – 7) 
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7. S-A AUDIAT: 

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

stabilirea cuantumului creditului fară dobândă acordat concurenţilor electorali 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 conformitate cu 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 creditului fără dobîndă acordat concurenţilor electorali 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: 

- pentru fiecare partid, organizaţie social-politică, bloc electoral: 30 000,00 lei;  

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

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 locale noi 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”.  

 

Înaintea procedurii de votare a proiectului de hotărîre, dl Iurie Ciocan a atras atenția asupra 

necesității de a alege o persoană din cadrul membrilor Comisiei care va contrasemna hotărîrile în 

locul secretarului CEC absent la moment de la ședința. 

 

Președintele de ședință a solicitat membrilor să înainteze propuneri vizavi de candidatura 

persoanei responsabile de contrasemnare a hotărîrilor ce vor fi aprobate în continuare la ședința 

de astăzi. 

 

AU ÎNAINTAT PROPUNERI: 

dl Sergiu Gurduza – a propus candidatura dlui Iurie Ciocan în calitate de semnatar al 

hotărîrilor. 

 

Membrii Comisiei prezenți în ședință au acceptat propunerea. 

 

Președintele de ședință a constatat lipsa întrebărilor, a propunerilor la proiectul de hotărîre, după 

care l-a supus votului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

Hotărîrea nr. 256 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți în ședință. 

 

8. S-A AUDIAT: 

Raportorul Alina Russu – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Pentru modificarea 

anexelor la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 112 din 18 august 2016 ”Cu privire la 

stabilirea cuantumului lunar al subvențiilor de la bugetul de stat pentru anul 2016 destinate 

partidelor politice conform performanțelor obținute la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 

2014 și alegerile locale generale din 14 iunie 2015”: 

 

”La data de 18 august 2016 Comisia Electorală Centrală a aprobat hotărîrea nr. 112 ”Cu 

privire la stabilirea cuantumului lunar al subvențiilor de la bugetul de stat pentru anul 2016 



10/18 

destinate partidelor politice conform performanțelor obținute la alegerile parlamentare din 30 

noiembrie 2014 și alegerile locale generale din 14 iunie 2015”. 

În textul hotărîrii este indicat că potrivit alin. (2) al art. 27 din Legea nr. 294-XVI din 21 

decembrie 2007 privind partidele politice, în cazul blocurilor electorale, alocația se va împărți 

conform înțelegerii prealabile între membrii blocului electoral sau, în lipsa unei înțelegeri, 

conform numărului de mandate obținute de fiecare componentă.  

Astfel, dat fiind faptul că la situația din 18 august 2016 Comisia nu deținea informația 

privind înțelegerea de împărțire a subvențiilor de la bugetul de stat între membrii Blocului 

electoral „ALEGEREA MOLDOVEI – UNIUNEA VAMALĂ”, înregistrat pentru alegerile 

parlamentare din 30 noiembrie 2014, precum și între membrii Blocului electoral „LISTA 

POPORULUI”, înregistrat pentru alegerile locale generale din 14 iunie 2015, s-a dispus conform 

pct. 1 din hotărîre a obliga formațiunile politice Partidul Social Democrat și Partidul Regiunilor 

din Moldova, membri componenți ai Blocului electoral „ALEGEREA MOLDOVEI – 

UNIUNEA VAMALĂ”, înregistrat pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014, și 

formațiunile politice - Partidul Social Democrat și Partidul Politic Uniunea Centristă din 

Moldova, membri ai Blocului electoral „ LISTA POPORULUI”, înregistrate pentru alegerile 

locale generale din 14 iunie 2015, să prezinte Comisiei Electorale Centrale, pînă la data de 15 

septembrie 2016 inclusiv, informația privind modul de împărțire a subvențiilor de la bugetul de 

stat între membrii blocurilor electorale. 

La 15 septembrie 2016, în vederea executării hotărîrii nr. 112 din 18 august 2016, 

subiecții vizați au depus la Comisie Acordurile privind împărțirea subvențiilor de la bugetul de 

stat.  

Prin urmare, în baza acordului din 14 septembrie 2016, membrii componenți ai Blocului 

electoral „ALEGEREA MOLDOVEI – UNIUNEA VAMALĂ” au convenit ca alocațiile lunare 

ce urmează a fi făcute către formațiunile politice - Partidul Social Democrat și Partidul 

Regiunilor din Moldova, se vor distribui în proporție de 50% către fiecare din aceste formațiuni. 

De asemenea, membrii componenți ai Blocului electoral „LISTA POPORULUI” în baza 

acordului din 14 septembrie 2016 au convenit că alocațiile lunare ce urmează a fi făcute către 

formațiunile politice - Partidul Social Democrat și Partidul Politic Uniunea Centristă din 

Moldova, se vor distribui în proporție de 50% către fiecare din aceste formațiuni. 

În contextul celor menționate supra şi în temeiul art. 27 alin. (2) din Legea nr. 294-XVI 

din 21 decembrie 2007 privind partidele politice, art. 2 alin. (9) din Legea nr. 154 din 1 iulie 

2016 privind bugetul de stat pe anul 2016, art. 18 alin. (2) și art. 22 alin. (2) lit. a) din Codul 

electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3103 

din 5 decembrie 2014 cu privire la totalizarea rezultatelor alegerilor în Parlamentul Republicii 

Moldova din 30 noiembrie 2014, precum și în conformitate cu punctele 38-46 din Regulamentul 

privind finanțarea activității partidelor politice, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale 

Centrale nr. 4401 din 23 decembrie 2015, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:  

 

1. Anexa nr. 1 la hotărîrea nr. 112 din 18 august 2016 ”Cu privire la stabilirea 

cuantumului lunar al subvențiilor de la bugetul de stat pentru anul 2016 destinate partidelor 

politice conform performanțelor obținute la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 și 

alegerile locale generale din 14 iunie 2015” se modifică după cum urmează:  

 

- textul și sumele de la poziția 9 vor avea următorul conținut: 

 

 

 

9 

Blocul 

electoral 

„Alegerea 

Moldovei 

– Uniunea 

Vamală” 

Partidul 

Social 

Democrat 

 

 

 

55089 

 

 

 

1.1060957 

 

 

 

60933.71 

 

30466.85 

 

 

 

731204.47 

 

365602.23 

Partidul 

Regiunilor 

din 

Moldova 

 

30466.85 

 

365602.23 
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2. Anexa nr. 2 la hotărîrea nr. 112 din 18 august 2016 ”Cu privire la stabilirea 

cuantumului lunar al subvențiilor de la bugetul de stat pentru anul 2016 destinate partidelor 

politice conform performanțelor obținute la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 și 

alegerile locale generale din 14 iunie 2015” se modifică după cum urmează:  

 

- textul și sumele de la poziția 13 vor avea următorul conținut: 

 

 

 

 

 

13 

Blocul  

electoral 

„LISTA 

POPORULUI” 

Partidul 

Social 

Democrat 

 

 

 

6487 

 

 

 

0.4682758 

 

 

 

3037.71 

 

1518.85 

 

 

 

36452.46 

 

18226.23 

Partidul 

Politic 

Uniunea 

Centristă 

din 

Moldova 

 

1518.85 

 

18226.23 

 

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”. 

 

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

votului proiectul în redacția raportorului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

Hotărîrea nr. 257 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți în ședință. 

 

Președintele de ședință a adus la cunoștință despre obligativitatea formațiunilor politice vizate în 

acest proiect de hotărîre de a deschide un cont bancar special destinat subvențiilor bugetare. Or, 

pînă în prezent, doar Partidul Liberal, Partidul Liberal Democrat din Moldova, Partidul 

Democrat din Moldova și Partidul Politic ”Partidul Socialiștilor din Moldova” au deschis 

asemenea conturi și, respectiv, au beneficiat deja de subvențiile de la bugetul de stat pentru 

perioada a 9 luni a anului 2016. 

 

9. S-A AUDIAT: 

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

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

electoral” al concurentului electoral la alegerile locale noi 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”: 

 

”Potrivit prevedrilor 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.  
În conformitate cu art. 18 şi 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: 
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1. Se stabileşte plafonul mijloacelor financiare ce pot fi virate în fondul electoral al 

concurentului electoral 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, pornind de la normativul de 23,05 lei 

pentru un alegător: 

- comuna Iserlia, raionul Basarabeasca-23,05 lei x 931 (numărul de alegători) = 21459,55 lei; 

- satul Bucuria, raionul Cahul – 23,05 lei x 634 (numărul de alegatori) = 14613,70 lei; 

- comuna Gălășeni, raionul Rîșcani – 23,05 lei x 1326 (numărul de alegători) = 30564,30 lei; 

- comuna Gălești, raionul Strășeni – 23,05 lei x 2462 (numărul de alegători) = 56749,10 lei. 

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

sătești să informeze concurenţii electorali despre mărimea plafonului mijloacelor financiare ce 

pot fi virate în fondul electoral al concurentului electoral aprobat prin prezenta hotărîre. 

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

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

 

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

votului proiectul în redacția raportorului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

Hotărîrea nr. 258 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți în ședință. 

 

Președintele de ședință a adus la cunoștință că următoarele patru subiecte incluse pe ordinea de zi 

urma să le raporteze dl V. Agrigoroae și, deoarece dumnealui lipsește, a propus amînarea 

examinării acestora pentru ședința următoare. 

 

dl Sergiu Gurduza – a menționat că, întrucît la una din ședințele anterioare, dl V. Agrigoroae a 

raportat proiectul de hotărîre în locul dumnealui, în semn de colegialitate și reciprocitate, dînsul 

va putea să raporteze cel puțin un proiect hotărîre inclus pe ordinea de zi. 

Președintele de ședință l-a întrebat pe dl Sergiu Gurduza dacă își va asuma responsabilitatea de 

a raporta toate cele 4 subiecte rămase pe ordinea de zi. 

dl Sergiu Gurduza – și-a dat acordul. 

 

Președintele de ședință a supus votului propunerea privind raportarea de către dl Sergiu Gurduza 

a ultimelor proiecte de hotărîre incluse pe ordinea de zi. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

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

 

10. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Cania, raionul Cantemir”: 

 

”Secretarul Consiliului comunal Cania, raionul Cantemir, a transmis Comisiei Electorale 

Centrale cererea de demisie a consilierului Țurcan Sergiu ales pe lista Partidului Democrat din 

Moldova și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat 

supleant.  

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

de consilier în Consiliul comunal Cania îi revine candidatului supleant Manole Gheorghe de pe 
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lista Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Cantemir din 24 

iunie 2015. 

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

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

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 Țurcan Sergiu ales 

pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul comunal Cania. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Cania, raionul Cantemir, 

candidatului supleant Manole Gheorghe de pe lista Partidului Democrat din Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Manole Gheorghe 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 de ședință a constatat lipsa întrebărilor, a propunerilor la proiect, după care a supus 

votului proiectul în redacția raportorului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

Hotărîrea nr. 259 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți în ședință. 

 

11. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Sipoteni, raionul Călărași”: 

 

”Secretarul Consiliului comunal Sipoteni, raionul Călărași, a transmis Comisiei 

Electorale Centrale cererea de demisie a consilierului Chitoroga Ion ales pe lista Blocului 

electoral „Platforma Popular Europeană din Moldova – Iurie Leancă” și documentele necesare 

atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.  

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

de consilier în Consiliul comunal Sipoteni îi revine candidatului supleant Trifan Ion de pe lista 

Blocului electoral „Platforma Popular Europeană din Moldova – Iurie Leancă”, confirmată prin 

hotărîrea Judecătoriei Călărași din 25 iunie 2015. 

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

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

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 Chitoroga Ion ales 

pe lista Blocului electoral „Platforma Popular Europeană din Moldova – Iurie Leancă” în 

Consiliul comunal Sipoteni. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Sipoteni, raionul Călărași, 

candidatului supleant Trifan Ion de pe lista Blocului electoral „Platforma Popular Europeană din 

Moldova – Iurie Leancă”.  

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

zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate, în cazul apariției acesteia. 
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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 de ședință a constatat lipsa întrebărilor, a propunerilor la proiect, după care a supus 

votului proiectul în redacția raportorului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

Hotărîrea nr. 260 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți în ședință. 

 

12. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Hîncești”: 

 

”Secretarul Consiliului raional Hîncești a transmis Comisiei Electorale Centrale cererea 

de demisie a consilierului Musteață Lilian ales pe lista Partidului Democrat din Moldova, 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 Hîncești îi revine candidatului supleant Levinschi Iurie de pe 

lista Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Hîncești din 3 iulie 

2015. 

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

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

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 Musteață Lilian ales 

pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul raional Hîncești. 

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

Levinschi Iurie de pe lista Partidului Democrat din Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Levinschi Iurie 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 de ședință a constatat lipsa întrebărilor, a propunerilor la proiect, după care a supus 

votului proiectul în redacția raportorului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

Hotărîrea nr. 261 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți în ședință. 

 

13. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Grinăuți, raionul Rîșcani”: 

 

”Secretarul Consiliului comunal Grinăuți, raionul Rîșcani, a informat Comisia Electorală 

Centrală despre decesul consilierului Botnari Gheorghe ales pe lista Partidului Politic „Partidul 
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Socialiștilor din Republica Moldova” și a transmis documentele necesare atribuirii mandatului de 

consilier următorului candidat supleant.  

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

de consilier în Consiliul comunal Grinăuți îi revine candidatului supleant Ignatiuc Natalia de pe 

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

Judecătoriei Rîșcani din 2 iulie 2015.  
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 lit. v), art. 133 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381-

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

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

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

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

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

Centrală h o t ă r ă ș t e: 

 

1. Se declară vacant un mandat de consilier în Consiliul comunal Grinăuți, raionul 

Rîșcani. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Grinăuți, raionul Rîșcani, 

candidatului supleant Ignatiuc Natalia de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din 

Republica Moldova”. 

3. Se preavizează consilierul Ignatiuc Natalia asupra obligației de a respecta termenul de 

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

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

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

 

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

votului proiectul în redacția raportorului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

Hotărîrea nr. 262 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți în ședință. 

 

14. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Alava, raionul Ștefan Vodă”: 

 

”La Comisia Electorală Centrală a parvenit cererea de demisie a consilierului Antonov 

Igor ales pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul comunal Alava, raionul 

Ștefan Vodă și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat 

supleant.  

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

de consilier în Consiliul comunal Alava, îi revine candidatului supleant Țurcan Ștefan de pe lista 

Partidului Liberal Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Ștefan Vodă 

din 22 iunie 2015. La atribuirea mandatului de consilier s-a ținut cont de adeverința Primăriei 

comunei Alava, prin care se confirmă aflarea peste hotare a candidatului supleant Șelist Anatoli 

de pe lista aceluiași partid. 

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

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

februarie 2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 23 şi 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: 
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1. Se ridică, în legătură cu cererea de demisie, mandatul consilierului Antonov Igor ales 

pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul comunal Alava. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Alava, raionul Ștefan Vodă, 

candidatului supleant Țurcan Ștefan de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Țurcan Ștefan 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 de ședință a constatat lipsa întrebărilor, a propunerilor la proiect, după care a supus 

votului proiectul în redacția raportorului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

Hotărîrea nr. 263 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți în ședință. 

 

 

Înainte de a declara ședința închisă, președintele de ședință a adus la cunoștință audienței că, 

ieri, 15 septembrie 2016, a fost ultima zi de prezentare la Comisia Electorală Centrală a 

rapoartelor privind gestiunea financiară pentru primul semestru al anului 2016 de către 

partidele politice care nu au depus aceste rapoarte în termen. Totodată, Comisia Electorală 

Centrală constată că pînă la termenul stabilit, 15 septembrie curent, nu au prezentat rapoartele 

privind gestiunea financiară pentru primul semestru al anului 2016 următoarele formațiuni 

politice: Partidul Politic Partidul Agrar din Moldova, Partidul Socialist din Moldova, Partidul 

Legii și Dreptății, Mișcarea Profesioniștilor „Speranța-Надежда”, Partidul Politic pentru 

Unirea Moldovei, Partidul Politic Noua Opțiune Istorică, Partidul Republican din Moldova, 

Partidul European, Partidul Politic „Partidul Popular Democrat din Moldova”, Partidul 

Mișcarea „Acțiunea Europeană”, Partidul Politic „PENTRU NEAM ȘI ȚARĂ”, Mișcarea 

Social-Politică a Romilor din Republica Moldova, Partidul „Patrioții Moldovei”, Partidul 

Politic „DREAPTA”, Partidul Politic Partidul „RENAȘTERE”. Astfel, în conformitate cu 

legislația în vigoare, aceste formațiuni politice vor fi citate pentru întocmirea procesului-verbal 

cu privire la contravenție. 
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