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PROCES-VERBAL nr. 18 

al ședinței ordinare 

din 20.09.2016, ora 11:00 

 

Statut ședință: deliberativă 

Președinte al ședinței: dna Alina Russu 

Secretar al ședinței: dl Andrei Volentir 

 

Președintele a constatat prezența la începutul ședinței a 8 membri ai Comisiei (lipsește dl Veaceslav 

Agrigoroae), 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 cu 13 subiecte și a solicitat propuneri la ordinea de zi. 

Dna Alina Russu – a propus includerea în ordinea de zi a subiectului ce ține de  nivelul de realizare 

a punctului 4 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 111 din 18 august 2016 „Cu privire la 

rapoartele privind gestiunea financiară a partidelor politice pentru primul semestru al anului 2016” 

 

 

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. 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” 

Raportor: Vasile Gafton 

3. Pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 204 din 9 septembrie 2016 „Cu 

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

Raportor: Andrei Volentir 

4. Pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 206 din 9 septembrie 2016 „Cu 

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

5. Pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 214 din 9 septembrie 2016 „Cu 

privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Rîșcani nr. 27” 

Raportor: Vasile Gafton 

6. Cu privire la inițierea procedurii de validare a unui mandat de deputat în Parlamentul 

Republicii Moldova 

Raportor: Alina Russu 

7. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Anenii Noi, raionul 

Anenii Noi 

Raportor: Sergiu Gurduza 

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

Anenii Noi 
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Raportor: Andrei Volentir 

9. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Hîrbovăț, raionul Anenii 

Noi 

Raportor: Segiu Gurduza 

10. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Ialoveni 

Raportor: Sergiu Gurduza 

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

raionul Orhei 

Raportor: Sergiu Gurduza 

12. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Bădiceni, 

raionul Soroca 

Raportor: Sergiu Gurduza 

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

raionul Soroca  

Raportor: Sergiu Gurduza 

14. Privind nivelul de realizare a punctului 4 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale 

nr. 111 din 18 august 2016 „Cu privire la rapoartele privind gestiunea financiară a partidelor politice 

pentru primul semestru al anului 2016” 

Raportor: Alina Russu 
 

          În lipsa altor propuneri, președintele a supus votului proiectul ordinii de zi cu 14 subiecte: 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

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

prezenți. 

 

Dna Alina Russu – a anunțat absența motivată de la ședința Comisiei a secretarului, dl Veaceslav 

Agrigoroae și a solicitat membrilor să propună candidaturi pentru secretarul ședinței, care va semna 

hotărîrile adoptate. 

Sergiu Gurduza – l-a propus pe dl Andrei Volentir în calitate de secretar al ședinței. 

 

În lipsa altor propuneri, președintele a pus la vot propunerea respectivă. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

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

 

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 doi 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 doi pentru organizarea 

şi desfăşurarea alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din data de 30 

octombrie 2016”, în baza propunerilor înaintate de Consiliul electoral al circumscripţiei electorale 
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raionale Rîșcani nr.27 și Consiliul electoral al circumscripţiei electorale raionale Basarabeasca nr.5, 

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

 

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 doi 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 Rîșcani nr.27”,textul 

„Andrei Miron” la rubrica „Membrii degrevați” se exclude, iar la rubrica „Membrii convocați” se 

completează Loziuc Iurie, Membru. 

- la poziţia „Consiliul electoral al circumscripţiei electorale raionale Basarabeasca  nr.5 ”, 

textul „Renița Maria” la rubrica „Membrii degrevați” se substituie cu textul „Bradarschi Petru”. 

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

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.” 

 

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

 

 

Președintele a supus votului proiectul de hotărîre. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 270 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 

 

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 19 septembrie 2016, 

Partidul Liberal solicită înlocuirea domnului Calaraș Arcadie, înaintat de Partidul Liberal 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, cea a domnului Bularga Mihail.  

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 Calaraș Arcadie, înaintat de Partidul Liberal; 

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

nr. 24 dl Bularga Mihail – pedagog, pensionar, din partea Partidului Liberal.   

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 supus votului proiectul de hotărîre. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___. 
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S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 271 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 

 

3. S-A AUDIAT: 

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

modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 204 din 9 septembrie 2016 „Cu privire la 

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

 

„Prin demersul înregistrat la Comisia Electorală Centrală în data de 19 septembrie 2016, 

Partidul Liberal Democrat din Moldova solicită Comisiei înlocuirea doamnei Cojocari Anastasia, 

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

circumscripției electorale raionale Fălești nr. 17, în legătură cu depunerea cererii de demisie de către 

aceasta, cu o altă candidatură – a domnului Bejenaru Alexandru.  

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. 204 din 9 septembrie 2016 „Cu 

privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Fălești nr. 17” se 

modifică, după cum urmează: 

- se exclude din componenţa Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale 

Fălești nr. 17 dna Cojocari Anastasia, înaintată de Partidul Liberal Democrat din Moldova; 

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

nr. 17 dl Bejenaru Alexandru – economist, temporar neangajat 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 a supus votului proiectul de hotărîre. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 272 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 

 

4. S-A AUDIAT:  

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

modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 206 din 9 septembrie 2016 „Cu privire la 

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

 

„Prin demersul înregistrat la Comisia Electorală Centrală în data de 19 septembrie 2016, 

Consiliul raional Glodeni solicită Comisiei înlocuirea domnului Cobîlaș Constantin și, respeciv, a 

domnului Postolachi Vitalie, înaintați de Consiliul raional Glodeni pentru constituirea Consiliului 

electoral al circumscripției electorale raionale Glodeni nr. 19, în legătură cu depunerea cererilor de 

demisie de către aceștia, cu alte candidaturi, cea a domnului Gurău Ion și, respectiv, a doamnei 

Țurcan Natalia.  

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: 
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1. Punctul 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 206 din 9 septembrie 2016 „Cu 

privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Glodeni nr. 19” se 

modifică, după cum urmează:    

- se exclude din componenţa Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale 

Glodeni nr. 19 dl Cobîlaș Constantin și dl Postolachi Vitalie, înaintați de Consiliul raional Glodeni; 

- se include în componenţa Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale 

Glodeni nr. 19 dl Gurău Ion – agronom, șef, Secția economie, Consiliul raional Glodeni, din partea 

Consiliului raional Glodeni;  

- se include în componenţa Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale 

Glodeni nr. 19 dna Țurcan Natalia – economist, specialist principal, Secția economie, Consiliul 

raional Glodeni, din partea Consiliului raional Glodeni.   

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 supus votului proiectul de hotărîre. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 273 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 

 

 

5. S-A AUDIAT: 

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

modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centralenr. 214 din 9 septembrie 2016 „Cu privire la 

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

 

„Prin demersul înregistrat la Comisia Electorală Centrală în data de 19 septembrie 2016, 

Consiliul raional  Rîșcani solicită Comisiei înlocuirea doamnei Garașciuc Valentina, înaintată de 

Consiliul raional Rîșcani pentru constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale 

raionale Rîșcani nr. 27, în legătură cu depunerea cererii de demisie de către aceasta, cu o altă 

candidatură – a domnului Movilă Tudor.  

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. 214 din 9 septembrie 2016 „Cu 

privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Rîșcani nr. 27” se 

modifică, după cum urmează:    

- se exclude din componenţa Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale 

Rîșcani nr.27 dna Garașciuc Valentina, înaintată de Consiliul raional Rîșcani; 

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

nr.27 dl Movilă Tudor – jurist, jurist, Inspectoratul Fiscal de Stat raionul Rîșcani, din partea 

Consiliului raional Rîșcani.   

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 supus votului proiectul de hotărîre. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 
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Hotărîrea nr. 274 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 

 

 

6. S-A AUDIAT: 

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

cererea de înregistrare a grupului de iniţiativă pentru susținerea candidatului la funcția cu privire la 

inițierea procedurii de validare a unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova”:  

  

„Prin Hotărîrea nr. 216 din 29 iulie 2016, Parlamentul Republicii Moldova a luat act de 

cererea de demisie a deputatului Veaceslav Untilă ales din partea Partidului Liberal şi a declarat 

vacant mandatul de deputat care aparține acestui partid.  

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

deputat îi revine candidatului supleant Oleg Ogor de pe lista Partidului Liberal, confirmată prin 

hotărîrea Curții Constituționale nr. 29 din 9 decembrie 2014. La validarea mandatului se va ține cont 

de declarațiile candidaților supleanți Vasile Hîncu și Ion Cebanu de pe lista Partidului Liberal, prin 

care aceștia refuză atribuirea mandatului de deputat. 

În temeiul art. 62 din Constituția Republicii Moldova, art. 18, art. 22 alin. (1) lit. t), art. 88 

alin. (2) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală 

h o t ă r ă ș t e: 

 

1. Se ia act de vacanța unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, atribuit 

Partidului Liberal. 

2. Se propune Curții Constituționale de a valida mandatul de deputat în Parlamentul 

Republicii Moldova candidatului supleant Oleg Ogor de pe lista Partidului Liberal.  

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 a supus votului proiectul de hotărîre. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ___7_____, Contra ____0____, Abținere___1___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 275 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți. 

 

7. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Anenii Noi, raionul Anenii Noi”:  

 

„Primarul orașului Anenii Noi, raionul Anenii Noi, a transmis Comisiei Electorale Centrale 

cererea de demisie a consilierului Sencovschi Ivan 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 orășenesc Anenii Noi îi revine candidatului supleant Calmîc Vitali de pe lista 

Partidului Politic „Partidul Nostru”, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Anenii Noi din 20 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: 
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1. Se ridică, în legătură cu cererea de demisie, mandatul consilierului Sencovschi Ivan ales 

pe lista Partidului Politic „Partidul Nostru” în Consiliul orășenesc Anenii Noi.  

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

candidatului supleant Calmîc Vitali de pe lista Partidului Politic „Partidul Nostru”. 

3. Se preavizează consilierul Calmîc Vitali 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 supus votului proiectul de hotărîre. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 276 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 

 

 

8. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Botnărești, raionul Anenii Noi”:  

 

„Primarul comunei Botnărești, raionul Anenii Noi, a transmis Comisiei Electorale Centrale 

cererea de demisie a consilierului Tomulescu Serghei ales pe lista Partidului Liberal 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 Botnărești îi revine candidatului supleant Cojocari Anastasia de pe 

lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Anenii Noi 

din 20 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 Tomulescu Serghei 

ales pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul comunal Botnărești.  

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

candidatului supleant Cojocari Anastasia de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Cojocari Anastasia 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 supus votului proiectul de hotărîre. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 277 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 
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9. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Hîrbovăț, raionul Anenii Noi”:  

 

„Secretarul Consiliului sătesc Hîrbovăț, raionul Anenii Noi, a informat Comisia Electorală 

Centrală despre decesul consilierului Ghereg Tudor ales pe lista Partidului Național Liberal 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 sătesc Hîrbovăț îi revine candidatului supleant Burlac Zinaida de pe lista 

Partidului Național Liberal, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Anenii Noi din 20 iunie 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 sătesc Hîrbovăț.  

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Hîrbovăț, raionul Anenii Noi, 

candidatului supleant Burlac Zinaida de pe lista Partidului Național Liberal. 

3. Se preavizează consilierul Burlac Zinaida asupra obligației de a respecta termenul de 30 

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

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

Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.” 

 

 

Președintele a supus votului proiectul de hotărîre. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 278 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 

 

10. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Ialoveni”:  

 

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

Serghei ales pe lista Partidului Liberal în Consiliul raional Ialoveni, și declarația de consimțămînt a 

următorului candidat supleant. 

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

consilier în Consiliul raional Ialoveni îi revine candidatului supleant Decuseară Victor de pe lista 

Partidului Liberal, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Ialoveni din 26 iunie 2015.  

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

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

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 Cernat Serghei ales pe 

lista Partidului Liberal în Consiliul raional Ialoveni. 
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2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul raional Ialoveni, candidatului supleant 

Decuseară Victor de pe lista Partidului Liberal. 

3. Se preavizează consilierul Decuseară Victor 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 supus votului proiectul de hotărîre. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 279 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 

 

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 Ivancea, raionul Orhei”:  

 

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

ales pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul comunal Ivancea, raionul Orhei, precum 

și 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 Ivancea îi revine candidatului supleant Coniuc Pavel de pe lista 

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

La atribuirea mandatului s-a ținut cont de declarația candidatului supleant Ciolac Petru 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 Vacari Andrei ales pe 

lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul comunal Ivancea.    

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

candidatului supleant Coniuc Pavel de pe lista Partidului Democrat din Moldova.    

3. Se preavizează consilierul Coniuc Pavel 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 şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.” 

 

Președintele a supus votului proiectul de hotărîre. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 280 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 
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12. S-A AUDIAT: 

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

atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Bădiceni, raionul Soroca”:  

 

„Consiliul comunal Bădiceni, raionul Soroca, prin decizia nr. 7/1 din 9 august 2016, a ridicat, 

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

consilierilor Gulica Ion ales pe lista Partidului Democrat din Moldova și Palamarciuc Serghei ales 

pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”. Astfel, au devenit vacante 

două mandate de consilier atribuite formațiunilor respective. 

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

consilieri în Consiliul comunal Bădiceni le revin candidaților supleanți Cernatînschi Diana de pe 

lista Partidului Democrat din Moldova și Vlas Vasilii de pe lista Partidului Politic „Partidul 

Socialiștilor din Republica Moldova”. Listele candidaților supleanți au fost confirmate prin 

hotărîrea Judecătoriei Soroca din 25 iunie 2015. 

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

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

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

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

 

1. Se ia act de vacanţa a două mandate de consilier în Consiliul comunal Bădiceni.     

2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul comunal Bădiceni, raionul Soroca, 

candidaților supleanți Cernatînschi Diana de pe lista Partidului Democrat din Moldova și Vlas 

Vasilii de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”.        

3. Se preavizează consilierii Cernatînschi Diana și Vlas Vasilii 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 supus votului proiectul de hotărîre. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 281 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 

 

 

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 Vasilcău, raionul Soroca”:  

 

„Consiliul comunal Vasilcău, raionul Soroca, prin decizia nr. 9.14 din 18 august 2016, a 

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

mandatul consilierului Sârghi Vitalie ales pe lista Partidului Democrat din Moldova. Astfel, a 

devenit vacant un mandat de consilier atribuit formaţiunii respective. 

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

consilier în Consiliul comunal Vasilcău îi revine candidatului supleant Starîș Ion de pe lista 

Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Soroca din 22 iunie 2015. 

La atribuirea mandatului s-a ținut cont de declarația candidatului supleant Cioca Nina de pe lista 

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

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

noiembrie 1997 şi în conformitate cu pct. 18 lit. c) și pct. 25 și 29 din Regulamentul cu privire la 
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procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei 

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

 

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

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Vasilcău, raionul Soroca, 

candidatului supleant Starîș Ion de pe lista Partidului Democrat din Moldova.       

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

zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.    

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

Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.” 

 

 

Președintele a supus votului proiectul de hotărîre. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 282 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei. 

 

14. S-A AUDIAT: 

Raportorul Alina Russu – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Privind nivelul 

de realizare a punctului 4 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 111 din 18 august 2016 „Cu 

privire la rapoartele privind gestiunea financiară a partidelor politice pentru primul semestru al 

anului 2016”:  

 

„În conformitate cu prevederile Legii nr. 294-XVI din 21 decembrie 2007 privind partidele 

politice, ale art. 22 alin. (2) din Codul electoral și ale Regulamentului privind finanțarea activității 

partidelor politice, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 4401 din 23 decembrie 

2015, Comisia Electorală Centrală, în calitatea sa de organ independent de supraveghere și control 

privind finanțarea partidelor politice, colectează și sistematizează rapoartele privind gestiunea 

financiară a partidelor, iar în urma verificării și analizei acestora adoptă o hotărîre. 

În același timp, potrivit punctelor 93-94 din Regulamentul privind finanțarea activității 

partidelor politice, neprezentarea, de către partidele politice, la Comisie, a raportului privind 

gestiunea financiară, în termenul și formatul stabilit conform legii, se constată prin hotărîrea 

Comisiei Electorale Centrale. 

Astfel, la data de 18 august 2016, Comisia Electorală Centrală a adoptat hotărîrea nr. 111 

„Cu privire la rapoartele privind gestiunea financiară a partidelor politice pentru primul semestru al 

anului 2016. Conform acesteia, s-a constatat neprezentarea rapoartelor de către următoarele 

formațiuni politice: 

1. Partidul Politic Partidul Agrar din Moldova 

2. Partidul Socialist din Moldova 

3. Partidul Legii și Dreptății 

4. Partidul Popular Creștin Democrat 

5. Mișcarea Profesioniștilor „Speranța-Надежда” 

6. Partidul Politic pentru Unirea Moldovei 

7. Partidul Politic Noua Opțiune Istorică 

8. Partidul Republican din Moldova 

9. Partidul European 

10. Partidul Politic „Partidul Popular Democrat din Moldova” 

11. Partidul „Moldova Unită – Единая Молдова” 

12. Partidul Mișcarea „Acțiunea Europeană” 

13. Partidul Politic „PENTRU NEAM ȘI ȚARĂ” 
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14. Mișcarea Social-Politică a Romilor din Republica Moldova 

15. Partidul „Patrioții Moldovei” 

16. Partidul Politic „Partidul Societății Progresiste” 

17. Partidul Politic „DREAPTA” 

18. Partidul Politic Partidul „RENAȘTERE” 

Potrivit punctului 4 al hotărîrii menționate, partidele ce nu au prezentat rapoarte financiare 

au fost atenționate de a depune raportul pînă la 15 septembrie 2016, iar în caz de neprezentare a 

raportului, vor fi sancționate conform legislației în vigoare. 

Drept urmare, se constată că punctului 4 din hotărîrea CEC nr. 111 din 18 august 2016 s-au 

conformat următoarele partide politice: 

1. Partidul Popular Creștin Democrat 

2. Partidul „Moldova Unită – Единая Молдова” 

3. Partidul Politic „Partidul Societății Progresiste” 

 

Examinînd conținutul celor 3 rapoarte prezentate, Comisia, în limita competenței 

instituționale, reține că acestea corespund prevederilor pct. 67 din Regulamentul privind finanțarea 

activității partidelor politice, care statuează că raportul privind gestiunea financiară a partidului 

politic se prezintă Comisiei atît în formă electronică, cît și pe suport de hîrtie în două exemplare, 

conform modelului prestabilit, semnat de către conducătorul și trezorierul partidului politic. 

Totodată, se 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: 

1. Partidul Politic Partidul Agrar din Moldova 

2. Partidul Socialist din Moldova 

3. Partidul Legii și Dreptății 

4. Mișcarea Profesioniștilor „Speranța-Надежда” 

5. Partidul Politic pentru Unirea Moldovei 

6. Partidul Politic Noua Opțiune Istorică 

7. Partidul Republican din Moldova 

8. Partidul European 

9. Partidul Politic „Partidul Popular Democrat din Moldova” 

10. Partidul Mișcarea „Acțiunea Europeană” 

11. Partidul Politic „PENTRU NEAM ȘI ȚARĂ” 

12. Mișcarea Social-Politică a Romilor din Republica Moldova 

13. Partidul „Patrioții Moldovei” 

14. Partidul Politic „DREAPTA” 

15. Partidul Politic Partidul „RENAȘTERE” 

Formațiunile politice ce nu au prezentat raportul urmează a fi citate în conformitate cu 

punctele 95-96 din Regulamentul privind finanțarea activității partidelor politice pentru întocmirea 

procesului-verbal cu privire la contravenție. 

Avînd în vedere cele constatate mai sus și în temeiul art. 18, 22 alin. (2) din Codul electoral 

nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, art. 29, 30 alin. (1) din Legea nr. 294-XVI din 21 decembrie 

2007 privind partidele politice și în conformitate cu 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. Se ia act, conform anexei, de rapoartele privind gestiunea financiară a partidelor politice 

pentru primul semestru al anului 2016, constatîndu-se ca fiind conforme pct. 67 din Regulamentul 

privind finanțarea activității partidelor politice, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale 

nr. 4401 din 23 decembrie 2015. 

2. Se constată neprezentarea rapoartelor, conform art. 29 alin. (1) din Legea privind partidele 

politice și punctele 65, 94 din Regulamentul privind finanțarea activității partidelor politice, aprobat 

prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 4401 din 23 decembrie 2015, de către: Partidul Politic 

Partidul Agrar din Moldova, Partidul Socialist din Moldova, Partidul Legii și Dreptății, Mișcarea 
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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”. 

3. Se inițiază procedura contravențională în condițiile stabilite de art. 481 alin. (3) din Codul 

contravențional nr. 218 din 24 octombrie 2008. 

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

Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.” 

 

 

Președintele a supus votului proiectul de hotărîre. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

 

Hotărîrea nr. 283 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei. 

 

 

 

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

 

 

 

Președintele ședinței                                                                                                   Alina RUSSU 

 

 

Secretarul ședinței                                                                                            Andrei VOLENTIR 
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