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COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ 

A REPUBLICII MOLDOVA 

 

 

 

 

 

PROCESUL-VERBAL nr. 21 

al ședinței ordinare 

din 27.09.2016, ora 13:00 

 

Statut ședință: deliberativă 

Președinte al ședinței: dna Alina Russu 

Secretar al ședinței: dl Veaceslav Agrigoroae 

 

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

dl Andrei Volentir), 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 8 

puncte: 

 

ORDINEA DE ZI 

 

1.  Despre mersul executării hotărîrii nr. 237 din 13 septembrie 2016 „Cu privire la 

responsabilităţile suplimentare ale unor autorităţi ale administraţiei publice centrale, ale 

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

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

Raportor: Maxim Lebedinschi 

2.  Cu privire la organizarea secţiilor de votare în străinătate pentru alegerile prezidențiale din 30 

octombrie 2016 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

3.  Cu privire la confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală 

Centrală a candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova, desemnat de Partidul 

Politic „Partidul Popular European din Moldova”, dl Iurie Leancă 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

4.  Pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 255 din 16 septembrie 2016 „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 

5.  Cu privire la modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 205 din 9 septembrie 2016 

„Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Florești 

nr. 18” 

Raportor: Andrei Volentir 

6.  Cu privire la modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 212 din 9 septembrie 2016 

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

25” 

Raportor: Sergiu Gurduza 

7.  Cu privire la aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor de organizare și 

defășurare a referendumului local privind revocarea primarului satului Pitușca, raionul 

Călărași din data de 30 octombrie 2016 

Raportor: Alina Russu 
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8.  Cu privire la constituirea circumscripției electorale sătești Pitușca nr. 17, raionul Călărași, 

pentru organizarea și desfășurarea referendumului local privind revocarea primarului 

Raportor: Alina Russu 

 

AU ÎNAINTAT PROPUNERI: 

Dl Sergiu Gurduza – a propus ca subiectul sub nr. 2 de pe ordinea de zi „Cu privire la 

organizarea secţiilor de votare în străinătate pentru alegerile prezidențiale din 30 octombrie 

2016” să fie examinat ultimul pe ordinea de zi, deoarece a fost puțin timp pentru examinarea 

acestui proiect. 

Dna Alina Russu – a precizat că la discutarea subiectului nr. 2 de pe ordinea de zi urmează să 

participe și reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene (MAEIE), de 

aceea a întrebat membrii Comisiei dacă acest subiect să fie examinat ultimul. 

Dl Iurie Ciocan – a sugerat că ar fi oportun să fie întrebați și reprezentanții Ministerului dacă 

sunt dispuși, conform agendei dînșilor, să aștepte un timp mai îndelungat pînă la sfîrșitul 

ședinței. 

Dl S. Odainic, şef-adjunct al Direcţiei Generale Afaceri Consulare din cadrul Ministerului 

Afacerilor Externe şi Integrării Europene – a solicitat ca subiectul sus-menționat să fie 

discutat sub nr. 2 de pe ordinea de zi, din motivul unei agende încărcate a reprezentanților 

MAEIE prezenți în ședință. 

 

Președintele de ședință a supus votului propunerea dlui S. Gurduza privind examinarea 

subiectului sub nr. 2 ultimul pe ordinea de zi. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____3____, Contra ____1____, Abținere___4___. 

 

Propunerea nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi acceptată. 

 

Președintele de ședință a supus votului proiectul inițial al ordinii de zi. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

Ordinea de zi cu 8 subiecte a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 

 

Preşedintele de ședință a propus să se treacă la examinarea subiectelor înscrise pe ordinea de zi. 

 

1. S-A AUDIAT: 

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

executării hotărîrii nr. 237 din 13 septembrie 2016 „Cu privire la responsabilităţile suplimentare 

ale unor autorităţi ale administraţiei publice centrale, ale autorităților administrației publice 

locale, precum şi ale unor instituţii, ce ţin de asigurarea desfăşurării în bune condiţii a alegerilor 

prezidențiale din 30 octombrie 2016”:  

 

„În temeiul art. 18, 22 şi 26 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 

1997 şi în conformitate cu pct. 4 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 237 din 13 

septembrie 2016 „Cu privire la responsabilităţile suplimentare ale unor autorităţi ale 

administraţiei publice centrale, ale autorităților administrației publice locale, precum şi ale unor 

instituţii, ce ţin de asigurarea desfăşurării în bune condiţii a alegerilor prezidențiale din 30 

octombrie 2016” Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 

 

1. Se ia act de informațiile ce țin de asigurarea desfășurării în bune condiții a alegerilor 

pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din data de 30 octombrie 2016, conform 

situației din 27 septembrie 2016, prezentate de următoarele autorități ale administrației publice 

centrale şi instituții: 
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1)  Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene; 

2)  Ministerul Afacerilor Interne; 

3)  Ministerul Tehnologiei Informației şi Comunicațiilor; 

4)  Serviciul Stare Civilă; 

5)  Ministerul Economiei; 

6)  Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor; 

7)  Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice şi Tehnologia 

Informației; 

8)  ÎS „Centrul de Telecomunicații Speciale”; 

9)  SA „Moldtelecom”. 

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”. 
 

După prezentarea proiectului, dl M. Lebedinschi și-a cerut scuze în numele Comisiei de la 

reprezentanții autorităților publice pentru eroarea comisă și dezinformarea cu privire la data și 

ora primei ședințe și și-a exprimat încrederea că vor conlucra constructiv pe toată perioada 

electorală. 
 

Președintele de ședință, dna Alina Russu, a menționat că la data de 13 septembrie curent cînd a 

fost adoptată hotărîrea nr. 237 din 13 septembrie 2016 „Cu privire la responsabilităţile 

suplimentare ale unor autorităţi ale administraţiei publice centrale, ale autorităților administrației 

publice locale, precum şi ale unor instituţii, ce ţin de asigurarea desfăşurării în bune condiţii a 

alegerilor prezidențiale din 30 octombrie 2016”, CEC a avut avizul tuturor autorităților pe care îi 

vizează hotărîrea respectivă. De aceea Comisia a adoptat hotărîrea în lipsa acestora. 
 

Președintele de ședință a solicitat membrilor să înainteze întrebări raportorului pe marginea 

proiectului de hotărîre. 
 

AU LUAT CUVÎNTUL: 

Dl Vasile Gafton – a întrebat dacă în lista autorităților implicate în alegeri poate fi inclus și 

Biroul pentru Relații cu Diaspora, deoarece există o astfel de solicitare din partea Guvernului. 

Dna Alina Russu – a întrebat pentru precizare dacă dl Gafton propune includerea Biroului 

pentru Relații cu Diaspora în lista autorităţilor implicate în alegeri. 

Dl Vasile Gafton – a confirmat acest fapt. 

Dna Alina Russu – a solicitat dlui Gafton să identifice responsabilităţile suplimentare 

respectivului Birou. 

Dl Vasile Gafton – a menționat că este nevoie de anunțat adresele unde vor fi constituite secțiile 

de votare de peste hotare, lucru ce se poate face cu ajutorul Biroului pentru Relații cu Diaspora. 

Raportorul, dl Maxim Lebedinschi – a fost de acord cu această sugestie și a precizat că în 

sarcina Biroului poate fi pusă informarea promptă și rapidă a cetățenilor aflați peste hotare. Însă 

consideră că propunerea dlui V. Gafton trebuie să se regăsească într-un proiect separat de 

completare a hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 237 din 13 septembrie 2016. 

Dl Vladimir Șarban – afirmînd că la scrutinele precedente imaginea Comisiei Electorale 

Centrale și organelor electorale inferioare a avut de suferit din cauza unei căderi a rețelei 

informaționale, a întrebat dacă în această perioadă s-au examinat cauzele și situația tehnică a 

rețelei informaționale și care au fost concluziile și propuneri pentru neadmiterea în acest scrutin a 

unor astfel de situații. 

Raportorul, dl Maxim Lebedinschi – a precizat că în cadrul alegerilor locale generale din 2015 

nu au fost asemenea cazuri, ci numai în cadrul alegerilor parlamentare din 2014. SIAS ”Alegeri” 

este unul nou, dar tehnica oricînd poate da lucrurile peste cap. La moment, se iau toate măsurile 

ca acest sistem să funcționeze la capacitate maximă și în regim continuu, în scopul de a nu 

admite situații similare alegerilor parlamentare din 2014. Totodată, a informat că ÎS „Centrul de 

Telecomunicații Speciale” lucrează activ la capitolul consolidării rețelei Intranet în baza căreia 

funcționează acest sistem și care nu permite accesul din exterior în cazul unei defecțiuni de rețea. 

De asemenea, raportorul a mai informat că în cadrul acestui scrutin prezidențial fiecare birou 

electoral este dotat cu cîte 2 computatoare pentru care vor fi asigurate și 2 operatori de rețea 

diferiți pentru funcționarea eficientă a sistemului. 
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Dl Vladimir Șarban – a sugerat instituțiilor specializate să asigure fiabilitatea și fezabilitatea a 

SIAS ”Alegeri” în așa fel ca Comisia să fie sigură că asemenea lacune nu se vor mai întîmpla în 

acest scrutin. 

 

În timpul discuțiilor, dl A. Volentir s-a alăturat ședinței CEC (membri prezenți – 9) 

 

Dl Sergiu Gurduza – a solicitat să fie precizată ora la care au fost transmise materialele aferente 

acestui proiect de hotărîre membrilor Comisiei pentru documentare. 

Raportorul, dl Maxim Lebedinschi – a informat că materialele aferente proiectului au fost 

prezentate cu 2 ore mai devreme debutului ședinței, iar autoritățile implicate au fost anunțate în 

seara zilei anterioare ședinței. 

Dna Alina Russu – cu titlu de informare, a comunicat că, conform pct. 4 al hotărîrii nr. 237 din 

13 septembrie 2016, organele nominalizate, cu excepția autorităților administrației publice 

locale, au fost obligați să informeze Comisia Electorală Centrală, pe parcursul perioadei 

electorale, o dată în 10 zile, despre mersul executării acestei hotărîri. 

Dl Sergiu Gurduza – a sugerat ca, în situația în care autoritățile au fost anunțate tîrziu despre 

ședință, examinarea proiectului să fie transferată pentru o altă ședință, pentru o documentare 

exactă. 

Raportorul, dl Maxim Lebedinschi – a precizat că toți reprezentanții autorităților vizate, cu 

excepția celor de la Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova (SIS), sunt 

prezenți în sală și pot da răspunsuri la întrebări, iar acest proiect de hotărîre poartă mai mult un 

caracter informativ. Comisia Electorală Centrală doar ia act de acțiunile întreprinse de aceste 

autorități. În caz de necesitate, în urma ședinței de astăzi, Comisia poate să se adreseze cu 

demersuri scrise către anumite autorități pentru clarificarea eventualelor întrebări sau îi va audia 

pe reprezentanții respectivelor autorități la următoarea ședință. 

 

Președintele de ședință a oferit cuvîntul membrilor Comisiei pentru a fi puse întrebări 

reprezentanților autorităților nominalizate pe marginea proiectului prezentat. 

 

AU LUAT CUVÎNTUL: 

Dl Sergiu Gurduza – adresîndu-se reprezentantului ÎS ”CRIS „Registru”, a precizat că 

participarea la alegeri a cetățenilor de pe teritoriul RM, se face în baza actului de identitate 

valabil la împlinirea vîrstei de 18 ani. După informația oferită de această autoritate, numărul de 

alegători potențiali la data de 27.09.2016 este de 2896424. În acest context, a întrebat dacă cirfa 

respectivă a alegătorilor potențiali este una reală. 

Dna Svetlana Rotaru, șef-adjunct al Departamentului acte de identitate, ÎS ”CRIS 

„Registru” – a precizat că instituția a prezentat datele statistice cu privire la numărul potențial 

de alegători cu acte în regulă la data de 20 septembrie. Reprezentantul a mai precizat că obligația 

instituției respective este asigurarea cetățenilor cu acte de identitate valabile, sau cu buletine de 

identitate provizorii care se eliberează în schimbul actului de identitate nevalabil/declarat 

deteriorat sau în cazul în care persoana a atins vîrsta de 18 ani, dar nu a reușit pînă la data 

alegerilor să obțină actul de identitate. 

Dl Sergiu Gurduza – a insistat să se confirme dacă cifra aproximativ de 2900000 de alegători 

potențiali este o cifră reală. 

Dna Svetlana Rotaru – a confirmat că aceasta nu este o cifră reală, ci una statistică din 

Registrul de Stat al Populației (RSP) despre numărul de persoane cu vîrsta de peste 18 ani, unele 

dintre care pot să nu aibă dreptul la vot. ÎS ”CRIS „Registru” nu are obligația de a deține 

informația cîte persoane din acest număr au dreptul de vot. Instituția a prezentat Comisiei numai 

informația despre situația curentă la data de 20 de septembrie vizavi de numărul cetățenilor ai 

Republicii Moldova cu vîrsta de peste 18 ani, care au acte de identitate valabile și sunt 

înregistrați la domiciliu și/sau reședință; care nu posedă acte de identitate; care posedă buletin de 

identitate nevalabil sau cu termen de valabilitate expirat; care posedă pașaport al cetățeanului 

Republicii Moldova etc. 

Dl Sergiu Gurduza – a întrebat dacă cele 2896424 de persoane întrunesc condițiile generale 

necesare pentru a-și putea exercita dreptul de vot. 
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Dna Svetlana Rotaru – a confirmat că cele 2896424 de persoane reprezintă potențialii alegători 

la data de 20 septembrie, reiterînd în același timp că ÎS ”CRIS „Registru” nu are obligația de a 

stabili dacă aceștia au dreptul la vot. Totodată, a menționat că persoanele care între timp pot să se 

înregistreze la domiciliu/reședință sau să obțină acte de identitate valabile etc. tot sunt potențialii 

alegători. În acest context, a subliniat că ÎS ”CRIS „Registru” nu prezintă informația vizavi de 

numărul persoanelor care urmează să fie incluși în lista electorală de bază în mod obligatoriu, ci 

numai date statistice referitoare la cetățenii Republicii Moldova cu vîrsta peste 18 ani, luați în 

evidență în Registrul de Stat al Populației. Totodată, a atenționat că toate evenimente vizavi de 

cetățenii RM se actualizează zilnic în Registrul de Stat al Populației și concomitent în Registrul 

de Stat al Alegătorilor în baza contractului de prestări servicii care a fost încheiat cu Comisia 

Electorală Centrală în anul 2014. Deci, Registrul de Stat al Populației se actualizează zilnic 

online cu persoanele care între timp ating vârsta de 18 ani, cu cele care-și modifică domiciliul, 

reședința, numele, cu decesele înregistrate, cu persoanele care renunță la cetățenie etc., toate 

aceste date fiind transmise Comisiei Electorale Centrale. De aceea, datele de azi în raport cu cele 

de la 20 septembrie sunt puțin diferite. 

Dna Alina Russu – a precizat că cetățenii care în această perioadă identifică că buletinul de 

identitate e pe cale de a expira, ar trebui să-și perfecteze un nou act pentru a-și putea exercita 

dreptul de vot pe 30 octombrie.  

Dl Sergiu Gurduza – a întrebat dacă e posibil ca pe pagina web a ÎS ”CRIS „Registru” să existe 

un tablou de bord unde să figureze datele statistice cu privire la situația la zi despre numărul de 

cetățeni cu buletine de identitate valabile și cu acel număr de cetățeni ale căror acte fac excepție 

de la regula generală și necesită perfectare, ca fiecare cetățean al RM să vadă modificările 

operate și să nu aibă întrebări în acest sens nici față de CEC, nici față de ÎS ”CRIS „Registru”. 

Dna Svetlana Rotaru – a informat că RSP este doar o sursă în baza căruia se actualizează 

Registrul de Stat al Alegătorilor. RSP conține informaţii despre toți cetăţenii Republicii 

Moldova, și nu anume despre cetățenii cu drept de vot. Totodată, i-a asigurat pe dl Gurduza că pe 

pagina web a ÎS ”CRIS „Registru” se afișează date statistice din Registrul de stat al populatiei 

referitor la cetăţenii Republicii Moldova cu vîrsta de peste 18 ani care dețin acte de identitate 

valabile și sunt înregistrați la domiciliu și/sau reședință. 

Dna Alina Russu – precizînd că pe 29 septembrie 2016 se încheie perioada de colectare a 

semnăturilor pentru susținerea candidaților la funcția de Președinte al Republicii Moldova, a 

întrebat dacă pe parcursul perioadei de colectare a semnăturilor au fost depuse plîngeri sau cereri 

în adresa Inspectoratului General al Poliției sau a inspectoratelor din teritoriu cu privire la 

încălcarea procedurii de colectare a semnăturilor. 

Dl Marin Maxian, șef al Direcției generale securitate publică a Inspectoratului General al 

Poliției – a precizat că în nota informativă prezentată Comisiei s-a făcut referire la 3 cazuri de 

acest fel. Pe 23 septembrie 2016, ora 16.00, în mun. Chișinău a fost depistat un afișaj electoral cu 

imaginea candidatului la funcția de Președinte a RM care a fost amplasat ilegal. În acest caz 

urmează a fi constatat dacă afișajul respectiv este cu tentă de agitaţie electorală sau de promovare 

politică. La 22 septembrie 2016, prin apel telefonic, i s-a informat despre faptul că 2 susținători 

ai candidatului Partidului Politic „Platforma Demnitate și Adevăr” fac agitație electorală. Urmare 

examinării, s-a constatat că aceste persoane în perioada colectării semnăturilor în susținerea 

candidatului din partea partidului nominalizat distribuiau pliante cu emblema partidului. 

Materialul la moment se află în procedură. Pe 26 septembrie 2016 a parvenit o sesizare a 

Consiliului electoral de circumscripție electorală mun. Bălți nr. 2 prin care s-a informat despre 

faptul că la 20 septembrie post local de televiziune ”BTV” a difuzat informații precum că în 

mun. Bălți au fost depistate persoane suspecte care colectau semnăturile false la domiciliile 

semnatarilor după expirarea termenului de colectare a semnăturilor pentru candidatul la funcția 

de Preşedinte al Republicii Moldova din partea Partidului Politic „Partidului Nostru”. În acest 

context, reprezentantul IGP a confirmat că momentan se desfășoară acțiuni de verificare a 

sesizării și urmează calificarea juridică a acestor acțiuni. Despre rezultate, Comisia va fi 

informată suplimentar. La inspectoratele de poliție pînă la acest moment nu au fost înregistrate 

alte cazuri. 
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Dna Alina Russu – a solicitat reprezentantului ÎS „Centrul de Telecomunicații Speciale” să se 

expună asupra asigurării conexiunii securizate în cadrul rețelei informaționale și a funcționării 

securizate a SIAS „Alegeri” inclusiv în ziua alegerilor. 

Dl Croitorov Eugeniu, reprezentant al ÎS ”Centrul de Telecomunicații Speciale” – a 

informat că CTS împreună cu CEC efectuează testări ale SIAS ”Alegeri” și verificări ale 

deficiențelor depistate în funcționarea calculatoarelor la secțiile de votare. Reprezentantul a 

precizat de asemenea că sistemul informațional se află în incinta Comisiei, iar CTS elaborează și 

o platformă de rezervă similară alegerilor locale generale din 2015.  

Dl Iurie Ciocan – a amintit despre atacurile cibernetice a paginilor web și aplicațiilor a mai 

multor instituții, inclusiv a CEC, și a întrebat dacă CTS este gata să intervină în cazul unor 

eventuale situații similare. 

Dl Croitorov Eugeniu – a răspuns că Centrul lucrează asupra soluționării acestor tipuri de 

impedimente, deoarece asemenea atacuri încă au loc. 

 

Președintele de ședință a supus votului proiectul de hotărîre. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___1___.  

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

Hotărîrea nr. 306 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei. 

 

2. S-A AUDIAT: 

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

la organizarea secţiilor de votare în străinătate pentru alegerile prezidențiale din 30 octombrie 

2016”:  

 

”La 26 septembrie 2016, Guvernul Republicii Moldova, prin hotărîrea nr. 1080, a aprobat 

lista secțiilor de votare propuse pentru a fi organizate în străinătate. 

În baza propunerilor parvenite din partea Guvernului Republicii Moldova şi în temeiul 

art. 18, 26 şi 291 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 organizarea secţiilor de votare în străinătate pentru alegerile prezidențiale 

din 30 octombrie 2016, la propunerea Guvernului Republicii Moldova (conform anexei). 

2. Prezenta hotărîre se înaintează Guvernului în vederea demarării procedurilor de 

identificare a sediilor localurilor pentru secţiile de votare din străinătate.  

3. Consiliul electoral al circumscripţiei electorale municipale Chişinău nr. 1, în comun cu 

Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, vor constitui secţiile de votare şi birourile 

electorale ale acestora. 

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. 

Anexă 

la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale 

 nr. ___ din 27 septembrie 2016  

LISTA  

localităților din străinătate unde se vor organiza secţii de votare pentru alegerile 

prezidențiale din 30 octombrie 2016 

 

Nr. 

d/o 
Denumirea țării Denumirea localității 

Numărul secțiilor 

de votare 

1.  CANADA 

Ottawa (sediul misiunii) 1 

Montreal 1 

Toronto 1 

2.  CONFEDERAŢIA ELVEŢIANĂ Geneva (sediul misiunii) 1 
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3.  FEDERAŢIA RUSĂ 

Moscova 2 

Sankt-Petersburg 2 

Krasnoyarsk 1 

Nijnevartovsk 1 

Soci 1 

Kursk 1 

4.  IRLANDA Dublin 1 

5.  JAPONIA Tokyo (sediul misiunii) 1 

6.  PRINCIPATUL MONACO Monaco 1 

7.  REGATUL BELGIEI Bruxelles (sediul misiunii) 1 

8.  REGATUL SPANIEI 

Madrid (sediul misiunii) 1 

Barcelona 1 

Santander 1 

Castello de la Plana 1 

9.  REGATUL SUEDIEI Stockholm (sediul misiunii) 1 

10.  REGATUL ŢĂRILOR DE JOS Haga (sediul misiunii) 1 

11.  
REGATUL UNIT AL MARII BRITANII 

ŞI AL IRLANDEI DE NORD 
Londra 2 

12.  REPUBLICA AUSTRIA Viena (sediul misiunii) 1 

13.  REPUBLICA AZERBAIDJAN Baku (sediul misiunii) 1 

14.  REPUBLICA BELARUS Minsk (sediul misiunii) 1 

15.  REPUBLICA BULGARIA Sofia (sediul misiunii) 1 

16.  REPUBLICA CEHĂ Praga (sediul misiunii) 1 

17.  REPUBLICA ELENĂ  Atena  2 

18.  REPUBLICA ESTONIA Tallin (sediul misiunii) 1 

19.  REPUBLICA FEDERALĂ GERMANIA 
Berlin (sediul misiunii) 1 

Frankfurt (sediul misiunii) 1 

20.  REPUBLICA FRANCEZĂ 

Paris (sediul misiunii) 1 

Strasbourg (sediul misiunii) 1 

Villeneuve-Saint-Georges 1 

Montreuil 1 

Lyon 1 

Bordeaux  1 

21.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPUBLICA ITALIANĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ancona 1 

Bergamo 1 

Bologna  1 

Brescia  1 

Firenze 1 

Ferrara 1 

Mestre 1 

Milano  2 

Modena 1 

Napoli 1 

Padova  2 

Parma 1 

Perugia 1 

Pesaro 1 

Roma  2 

Torino  2 

Trento 1 

Treviso 1 

Verona 1 

Vicenza 1 

Udine 1 
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22.  REPUBLICA LETONIA Riga (sediul misiunii) 1 

23.  REPUBLICA LITUANIA Vilnius (sediul misiunii) 1 

24.  REPUBLICA POLONIA Varşovia (sediul misiunii) 1 

25.  REPUBLICA POPULARĂ CHINEZĂ Beijing (sediul misiunii) 1 

26.  REPUBLICA PORTUGHEZĂ 

Lisabona (sediul misiunii) 1 

Portimao 1 

Faro 1 

Setubal 1 

27.  REPUBLICA TURCIA 

Ankara (sediul misiunii) 1 

Istanbul (sediul misiunii) 1 

Antalya 1 

28.  
ROMÂNIA 

 

Bucureşti  2 

Iaşi (sediul misiunii) 1 

Galaţi 1 

Timişoara 1 

Braşov 1 

Cluj 1 

Constanţa 1 

Bacău 1 

Suceava 1 

Craiova 1 

29.  STATELE UNITE ALE AMERICII 

New York (sediul misiunii) 1 

Washington (sediul misiunii) 1 

Sacramento 1 

Chicago 1 

Seattle 1 

Atlanta 1 

Raleigh 1 

30.  
STATUL ISRAEL Tel Aviv (sediul misiunii) 1 

Haifa 1 

31.  STATUL QATAR Doha (sediul misiunii) 1 

32.  UCRAINA 
Kiev (sediul misiunii) 1 

Odessa (sediul misiunii 1 

33.  UNGARIA Budapesta (sediul misiunii) 1 

TOTAL 100 

”. 

Președintele de ședință a solicitat membrilor să înainteze întrebări raportorului pe marginea 

proiectului de hotărîre.  

 

AU LUAT CUVÎNTUL: 

Dl M. Lebedinschi – a întrebat în cîte localități de peste hotarele țării din cele 670 de localități, 

unde alegătorii s-au înregistrat prealabil, a fost întrunit numărul minim de 30 de alegători, 

necesar pentru deschiderea unei secții de votare, reieșind din datele înregistrării prealabile a 

cetățenilor RM aflați în străinătate. 

Raportorul, dl V. Agrigoroae – s-a referit la faptul că hotărîrea Guvernului nr. 1080 „Cu privire 

la organizarea secţiilor de votare din străinătate” a fost aprobată ieri, pe 26 septembrie 2016, și 

de aceea a avut puțin timp pentru a o studia. Totuși, în baza analizei informației deținute și prin 

prisma celor două criterii: înregistrarea prealabilă a cetăţenilor aflaţi în străinătate și numărul 

alegătorilor care au participat la scrutinul precedent, s-a constatat că la alegerile parlamentare din 

2014 alegătorii au votat în secţiile de votare deschise în 4 orașe din Republica Franceză, orașe 

care de altfel se regăsesc și în prezenta listă, adică în anexa la respectiva hotărîre, în care sînt 

indicate localitățile din străinătate unde se vor organiza secţii de votare pentru alegerile 

prezidențiale din 30 octombrie 2016.  
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Totodată, în baza înregistrării prealabile au fost identificate alte 2 orașe – Bordeaux și Lyon, 

unde s-au înregistrat prealabil mai mult de 30 de alegători. Respectiv, în aceste două localități se 

propune de organizat cîte o secție de votare. Anume în baza acestui criteriu au fost identificate 

mai multe localități din mai multe țări unde a apărut necesitatea de a deschide secții de votare 

suplimentare. Aici ne referim la acele localități unde a fost constatată o concentrație mai mare a 

cetățenilor înregistrați prealabil și unde vor fi deschise secții de votare suplimentare. E de 

remarcat că localitățile în care s-au înregistrat prealabil doar cîte 1-2 persoane nu au fost luate în 

calcul. 

Dl M. Lebedinschi – a menționat că întrebarea lui a fost adresată pentru a constata în cîte 

localități a fost întrunit numărul minim de 30 de alegători, necesar pentru deschiderea unei secții 

de votare. 

Dna Alina Russu – i-a atras atenția dlui Lebedinschi că numărul de 30 de cetățeni stabilit în 

Codul electoral se referă la constituirea secțiilor de votare pe teritoriul Republicii Moldova. 

Dna R. Ciubotaru – a întrebat dacă hotărîrea Guvernului nr. 1080 a fost publicată deja în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova.  

Raportorul, dl V. Agrigoroae – a confirmat faptul publicării hotărîrii menționate.  

Dl S. Gurduza – a întrebat pînă la ce data, conform Codului electoral și Programului 

calendaristic, aprobat prin hotărîrea CEC nr. 119 din 23 august 2016, trebuia să parvină la CEC 

demersul de la Guvern și urma să fie aprobată hotărîrea cu privire la organizarea secţiilor de 

votare în străinătate. 

Raportorul, dl V. Agrigoroae – a răspuns că secțiile de votare peste hotare urmau a fi 

constituite cu 35 de zile înainte de ziua alegerilor, iar întrucît nu s-a reușit organizarea secțiilor 

de votare în termenul prevăzut, acestea urmează a fi constituite cu întîrziere, avînd în acest sens o 

scrisoare a Cancelariei de stat în care se comunică că hotărîrea Guvernului a fost aprobată 

imediat după revenirea Prim-ministrului de la lucrările sesiunii a 71-a a Adunării Generale ONU, 

care s-a desfăşurat la New York. 

Dl S. Gurduza – a întrebat dacă prin această întîrziere se atestă încălcarea de către Comisia 

Electorală Centrală a normelor Codului electoral. 

Dna A. Russu – a atras atenția că potrivit Programului calendaristic, Comisia este obligată pînă 

la 4 octombrie curent să constituie birourile electorale ale secțiilor de votare. Totodată, a 

menționat că de hotărîrea adoptată astăzi depinde cît de operativ vor fi constituite birouri 

electorale ale acestor secții de votare. 

Raportorul, dl V. Agrigoroae – a menționat că în lipsa propunerilor Guvernului expuse într-o 

hotărîre, Comisia nu poate decide organizarea secţiilor de votare în străinătate. Comisia trebuie 

să fie constructivă în asemenea chestiuni. Raportorul a solicitat membrilor CEC să susțină acest 

proiect de hotărîre. 

Dl M. Lebedinschi – a menționat că prin raportarea numărului secțiilor de votare în SUA (7) la 

numărul cetățenilor Republicii Moldova aflați în SUA (47554) confirmat prin scrisoarea MAEIE 

nr. DC/2/462/10649 din 26 august 2016, înregistrată sub nr. CEC7/637 din 01 septembrie 2016, 

se constată că este asigurat pe deplin dreptul de a alege al cetățenilor aflați peste hotarele țării, or 

potrivit datelor colectate, în Statele Unite ale Americii s-au înregistrat prealabil în 99 de 

localități. În cazul Republicii Franceze, la numărul de 3127 de cetățeni avem înregistrări 

prealabile în 53 de localități și se propune deschiderea a 6 secții de votare. Asemenea disproporții 

se constată și în cazul Republicii Elene, Republicii Italiene, Federației Ruse, României și altor 

state. În acest context, a întrebat cum explică raportorul deschiderea într-un mod disproporțional 

a secțiilor de votare în diferite state. 

Raportorul, dl V. Agrigoroae – a spus că a răspuns anterior la această întrebare și l-a rugat pe 

dl Lebedinschi să nu inducă în eroare cetățenii RM. Totodată, a reiterat că a analizat lista 

localităților din străinătate unde s-au înregistrat prealabil cetățenii RM și a identificat numărul de 

cetățeni și țarile în care s-au înregistrat prealabil. E de remarcat că localitățile în care cetățenii 

RM au participat concentrat la votare în cadrul scrutinului din 2014 se vor regăsi în lista sus-

menționată pentru alegerile prezidențiale din 30 octombrie 2016, iar în localitățile unde 

concentrat s-au înregistrat prealabil, vor fi deschise secții de votare suplimentare. 
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Dna A. Russu – a menționat, cu titlu de informare, că la 6 secții de votare în SUA la alegerile 

parlamentare din 2014 au participat 211 de cetățeni ai RM per secție, în Franța – 1812 cetățeni 

per secție. 

Dl Vl. Șarban – a întrebat dacă Comisia poate să facă abstracție de hotărîrea Guvernului și să 

înainteze alte propuneri privind constituirea secțiilor de votare în străinătate. 

Raportorul, dl V. Agrigoroae – a răspuns că potrivit prevederilor Codului electoral, Comisia 

Electorală Centrală organizează secțiile de votare doar la propunerea Guvernului. Numai 

Guvernul în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene (MAEIE) pot 

stabili numărul secțiilor de votare din străinătate.  

Dl S. Gurduza – a întrebat, pentru precizare, dacă informația din demersul MAEIE a parvenit la 

CEC pe data de 1 septembrie și are un caracter oficial. Totodată, s-a referit la hotărîrea Curții 

Constituționale nr. 29 din 09.12.2014 prin care au fost validate alegerile parlamentare din 2014, 

și prin care Curtea a precizat că informația prezentată de un concurent electoral nu este 

confirmată prin acte oficiale naționale. Curtea a subliniat că o fraudă nu poate fi stabilită pe bază 

de presupuneri, în condițiile în care informația nu este confirmată prin acte oficiale. 

În acest context, a întrebat raportorul dacă la elaborarea proiectului de hotărîre a luat în 

considerare informația oficială prezentată de MAEIE. 

Raportorul, dl V. Agrigoroae – a răspuns că la elaborarea proiectului de hotărîre a luat în 

considerare hotărîrea Guvernului nr. 1080 pe care a analizat-o prin prisma prevederilor Codului 

electoral ce stabilesc condițiile de deschidere a secțiilor de votare în străinătate.  

 

Președintele de ședință a solicitat membrilor să înainteze întrebări reprezentanților Ministerului 

Afacerilor Externe și Integrării Europene. 

 

AU ÎNAINTAT ÎNTREBĂRI: 

Dl S. Gurduza – a întrebat ce caracter poartă informația prezentată în demersul înaintat 

Comisiei de către MAEIE și a dat citire demersului respectiv: „Prin prezenta, reiterăm, cu titlu de 

informare, datele statistice privind numărul cetățenilor Republicii Moldova aflați în străinătate, 

oficial recepționate de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Republicii Moldova de la 

autoritățile străine …”. 

Dl S. Odainic, şef-adjunct al Direcţiei Generale Afaceri Consulare din cadrul Ministerului 

Afacerilor Externe şi Integrării Europene – a răspuns că demersul înaintat are un caracter 

informativ-statistic. Totodată, a menționat că în cadrul pregătirilor pentru alegerile prezidențiale 

s-a decis colectarea acestei informații din țările unde sînt deschise misiunile diplomatice, adică 

informația cu privire la număr de cetățeni aflați peste hotarele țării. Totodată, s-a luat în calcul și 

informația oferită de către autoritățile publice ale statelor respective. Nu în toate cazurile această 

informație reflectă la justă valoare situația reală, deoarece unii cetățeni circulă cu pașapoartele 

altor țări, respectiv nu putem avea siguranța de 100 % că ei vor participa la votare.  

Dl S. Gurduza – a întrebat dacă are sau nu caracter oficial un memoriu trimis în adresa 

Comisiei, prezintă acesta date statistice oficiale? 

Dl S. Odainic – a menționat că nu este un memoriu simplu. Este un efort adăugător al MAEIE 

pentru a avea o imagine despre numărul de cetățeni aflați peste hotarele țării. Referitor la lista 

secțiilor de votare noi ne-am condus de prevederile CE și anume de criteriile de constituire a 

secțiilor de votare în străinătate.  

Dl S. Gurduza – a făcut referință la hotărîrea Curții Constituționale nr. 29 din 09.12.2014 și la 

sesizarea unui concurent electoral privind deschiderea secțiilor de votare în străinătate, în care s-

a invocat numărul de 700000 cetățeni aflați în Federația Rusă. Curtea a spus că această cifră nu 

este confirmată prin acte oficiale, respectiv sînt niște presupuneri și a respins sesizarea 

concurentului electoral. Modelînd situația în contextul alegerilor prezidențiale, avînd date 

oficiale confirmate de MAEIE, ipotetic vorbind, dacă cineva ar sesiza Curtea la etapa validării 

alegerilor, vă întreb dacă vor putea fi considerate alegerile valabile într-un stat democratic unde 

se află 500000 de cetățeni și se deschid doar 8 secții de votare, însă în statele unde se află mai 

puțini cetățeni se deschid mai multe secții de votare?  
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Dl Al. Simionov – în anul 2014, în cele 95 de secții de votare am avut o participare de circa 

62 000 de alegători. În ce măsură această situație pe care o invocați ar putea fi apreciată ca o 

încălcare care ar afecta rezultatele scrutinului? 

Dl M. Lebedinschi – reieșind din informația prezentată de MAEIE privind numărul cetățenilor 

RM aflați peste hotarele țării și din propunerile înaintate Guvernului, care ulterior au parvenit la 

CEC sub forma unei hotărîri de Guvern, cum putem afirma că statul, prin intermediul Comisiei, 

va asigura dreptul la vot cetățenilor RM aflați peste hotarele țării în momentul în care situația 

este una disproporționată. Dacă e să facem trimitere la înregistrare prealabilă, constatăm că, de 

exemplu, în Franța, Villeneuve-Saints-Georges – 3 persoane, Montreuil – 1, Bordeaux – 13, în 

Republica Italiană, Ancona – nici o persoană, Bergamo – 3 persoane, Firenze – 0, Mestre – 0, 

Milano – 1,  Napoli – 0, Padova – 22, Perugia – 1, Pesaro – 2, Udine – 0, Verona – 2. Sub ce 

formă înregistrarea prealabilă în număr de 0, 1 sau 2 persoane favorizează anumiți cetățeni să 

aibă secția de votare în localitatea lor și pentru alte state cum ar fi SUA, Federația Rusă, Marea 

Britanie, Germania ș.a. unde avem mai mulți cetățeni nu se deschide nicio secție. Deci, cum vom 

asigura dreptul la vot proporțional pentru toți acești cetățeni? 

Dl Al. Simionov – „Potrivit datelor prezentate de Comisia Electorală Centrală, fiecare secţie de 

votare a primit cîte 3000 buletine de vot (per total – 15000), iar la votare au participat 9521 de 

alegători. Astfel, nici cele 15000 de buletine alocate nu au fost valorificate în secţiile de votare 

deschise în Federaţia Rusă.” Codul electoral stabilește crearea condițiilor pentru votare. Or, ceea 

ce face MAEIE prin activitatea sa de zi cu zi cu antrenarea personalului diplomatic, prin 

organizarea activității logistice considerabile, ține anume de asigurarea tuturor condițiilor pentru 

deschiderea secțiilor de votare peste hotarele țării. Dreptul de a vota – este un drept al 

cetățeanului și nu este un drept absolut. Cetățeanul poate exercita dreptul său la vot în condițiile 

în care sînt create. La alegerile parlamentare din 2014 au fost distribuite circa 20 000 de buletine 

de vot fiind utilizate în jur de 30% din numărul total al buletinelor de vot distribuite. Această 

cifră demonstrează că cetățenii au putut  să vină și să voteze.  

Dl V. Agrigoroae – l-a rugat pe dl M. Lebedinschi să ia în considerare două criterii – 

înregistrare prealabilă și participarea la scrutinul anterior. Cele secții de votare care nu erau 

incluse în lista secțiilor în baza înregistrării prealabile au fost adăugate și se regăsesc în acea 

listă. 

Dl M. Lebedinschi – aceste criterii trebuie să fie luate în considerare cumulativ sau separat? 

După cum am observat în unele state noi ne-am condus de un criteriu, în altele – de alt criteriu. 

Dl V. Agrigoroae – ele sînt cumulative per țară, dar nu per localitate.  

Dl Iu. Ciocan – cît timp a lucrat MAEIE pentru generarea informației care a stat la baza 

Hotărîrii de Guvern emise la acest subiect? 

Dl S. Odainic – lucru s-a început odată cu aprobarea de către CEC a Programului calendaristic și 

s-a bazat pe practica acumulată la alegeri din anii precedenți. Această întrebare a fost foarte 

actuală și eram conștienți de faptul că trebuie să întocmim lista secțiilor de votare și să procesăm 

toate informațiile necesare. 

Dl Al. Simionov – în informația prezentată pentru subiectul nr. 1 de pe odinea de zi, noi am 

menționat că MAEIE prin ordinul său intern în luna iulie curent, a creat un grup de lucru pentru 

organizarea secțiilor de votare în străinătate. Deci, din luna iulie MAEIE s-a implicat pe deplin în 

acest proces complex, care necesită multe resurse. 

Dl A. Volentir – potrivit datelor din RSP, 96 000 de cetățeni ai RM și-au schimbat domiciliu în 

străinătate. MAEIE deține careva informații oficiale cîți cetățeni care au domiciliu în țară s-au 

înregistrat în oficiile consulare ale RM din străinătate? 

Dl S. Odainic – circa 29 000 de cetățeni sînt la evidența consulară. 

Dl M. Lebedinschi – a întrebat dacă reprezentanții MAEIE pot prezenta acordurile sau 

dezacordurile statelor gazdă pentru deschiderea secțiilor de votare. 

Dl S. Odainic – a răspuns că MAEIE nu deține la moment acordurile scrise și nu pot fi 

prezentate Comisiei. Demersurile respective urmează să fie expediate odată cu clarificarea 

numărului secțiilor de votare. Totodată, a menționat că MAEIE a solicitat misiunilor diplomatice 

și oficiilor consulare ale RM în străinătate să agreeze cu statele permisiunea de a deschide secții 

de votare în afara misiunilor diplomatice.  
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Dna A. Russu – a întrebat, pentru precizare, dacă aceste acorduri obligatoriu trebuie să fie în 

forma scrisă. 

Dl Al. Simionov – a menționat că în practica diplomatică se utilizează noțiunea „acorduri 

verbale în principiu”. În cazul de față noi vorbim de acorduri verbale în principiu, ținînd cont de 

particularitățile și cerințele fiecărui stat în parte în ceea ce privește acceptul de a deschide secții 

de votare în cazul alegerilor pentru alte state. De exemplu, legislația Germaniei interzice 

imperativ deschiderea secțiilor de votare în alte localități decît în incinta misiunilor diplomatice 

și a oficiilor consulare. Din aceste considerente, în Germania se propune deschiderea a 2 secții de 

votare – în Berlin (sediul misiunii diplomatice) și în Frankfurt (sediul consulatului general). 

După adoptarea de către CEC a hotărîrii respective, vor fi transmise demersurile necesare 

schimbului de note în vederea solicitării suportului necesar (logistică, asigurarea securității ș.a.) 

pentru bună organizare a procesului de votare în localitățile respective. 

Dl S. Gurduza – și-a exprimat dezacordul cu cele spuse de către dl A. Simionov, menționînd că 

în alin. (3) art. 291 din Codul electoral este stipulat clar că secțiile de votare se vor organiza cu 

acordul autorităţilor competente ale ţării respective. Deci, în opinia sa, aceste acorduri trebuiau 

deja să fie înaintate, pînă la adoptarea de către CEC a acestei hotărîri. Dacă au parvenit la 

MAEIE note verbale, ministerul urma să prezinte Comisiei o notă informativă cu privire la faptul 

că țara X a permis deschiderea secțiilor de votare în două sau trei localități. Dacă MAEIE a 

încercat să comunice în scris cu alt stat referitor la deschiderea secțiilor de votare și nu a primit 

nici un răspuns, urma să informeze CEC despre faptul că anume din cauza refuzului în țara 

respectivă nu se va deschide nicio secție de votare. În cazul de față, CEC nu deține asemenea 

note informative de la MAEIE, ceea ce înseamnă că nu există niciun acord. Totodată, a atras 

atenția reprezentanților MAEIE că Codul electoral prevede clar că secțiile de votare se vor 

organiza cu acordul autorităţilor competente ale ţării respective.  

Dl Al. Simionov – a reiterat că există acorduri verbale de principiu și atunci cînd s-a propus lista 

secțiilor de votare, MAEIE s-a condus anume de aceste acorduri.  

Dna A. Russu – a întrebat dacă MAEIE a avut anterior cazuri cînd a înaintat propunerea de a 

deschide o secție de votare într-o țară, iar ulterior a primit un refuz în acest sens. 

Dl Al. Simionov – a răspuns că asemenea cazuri nu au fost nici în anul 2010, nici în 2014. 

Dl S. Gurduza – a întrebat dacă MAEIE, înaintînd propunerile respective Guvernului, a luat în 

calcul faptul că dreptul la vot este un drept fundamental al cetățeanului. 

Dl S. Odainic – a răspuns că atunci cînd s-a lucrat asupra listei secțiilor de votare peste hotarele 

țării, desigur că ne-am condus și de dreptul al cetățeanului de a-și exprima voința politică. 

Dna A. Russu – conform informației prezentate de către MAEIE, numărul secțiilor de votare ce 

urmează a fi deschise în Federația Rusă a fost majorat. Dacă facem trimitere la cifra pe care ați 

furnizat-o surselor mass-media vizavi de numărul cetățenilor aflați peste hotarele țării, cunoașteți 

și în care localități este o concentrație mai mare a cetățenilor RM, adică o repartizare teritorială 

pe țări. Sau ceea ce ați prezentat este doar o cifră generală pe țară. 

Dl S. Odainic – cifra reflectată de MAEIE este o cifră generală pe țară. Cifra respectivă a fost 

furnizată de către Serviciul Federal al Migrației din Federația Rusă pe pagina sa oficială. 

Ambasada RM în Moscova de cîteva ori a încercat să obțină o informație mai detaliată de la 

SFM al Federației Ruse referitoare la distribuția cetățenilor noștri în țara respectivă, însă cu 

părere de rău, la moment, nu am primit un răspuns exhaustiv.  

Dna A. Russu – deci nu pot fi identificate localitățile în care există o concentrație mai mare a 

cetățenilor noștri, nefăcînd trimitire la asociațiile din diaspora.  

Dl S. Odainic – ceea ce ține de relațiile misiunilor diplomatice cu organizațiile diasporei din 

țările în care se organizează secții de votare, desigur că este un element de care s-a ținut cont 

pentru că anume în acest mod au fost identificate și unele localități care anterior nu se regăseau 

în lista secțiilor de votare deschise în străinătate în anii 2010 și 2014.  

Dl. M. Lebedinschi – a întrebat raportorul dacă au parvenit careva demersuri din partea 

cetățenilor, asociațiilor obștești, organizațiilor diasporale din Federația Rusă în special, precum și 

din alte state, prin care ne informează sau solicită deschiderea secțiilor de votare în anumite 

localități sau state, reieșind din prezența majoră a cetățenilor Republicii Moldova în acele 

localități. 
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Raportorul, dl V. Agrigoroae – a confirmat faptul că în adresa Comisiei Electorale Centrale au 

parvenit solicitări în privința deschiderii secțiilor de votare în anumite localități ale unor state. 

Toate aceste solicitări au fost examinate, au fost date răspunsuri, iar în anumite cazuri au fost 

remise organelor abilitate spre examinare, după competența.  

 

Președintele a constatat lipsa altor întrebări pe marginea proiectului și a solicitat membrilor să 

înainteze propuneri. 

 

AU ÎNAINTAT PROPUNERI: 

Dl M. Lebedinschi – a propus modificarea numărului secțiilor de votare deschise peste hotarele 

țării proporțional numărului cetățenilor RM aflați în străinătate, reieșind din informația 

prezentată de MAEIE și din numărul maxim de 3000 de alegători pentru o secție de votare. Deci, 

dacă luăm ca bază informația prezentată de MAEIE, împărțim la 3000 pentru fiecare țară și, 

respectiv, vom obține numărul secțiilor de votare ce urmează a fi deschise. 

Dna A. Russu – l-a rugat pe dl M. Lebedinschi să-și formuleze exhaustiv propunerea înaintată. 

Dl M. Lebedinschi – a răspuns că pentru a putea prezenta cifrele exacte, urmează să fie amînată 

examinarea proiectului de hotărîre pentru cîteva ore, pentru a face calculele necesare și pentru a 

prezenta cifrele exacte pentru fiecare localitate în parte. Pe lîngă aceasta, hotărîrea Guvernului a 

fost aprobată ieri seara, iar membrii Comisiei au făcut cunoștința cu conținutul acesteia abia 

astăzi. Anume din aceste considerente în acest moment nu pot fi prezentate cifrele exacte. 

 

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

examinării proiectului de hotărîre. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____2____, Contra ____5____, Abținere___2___. 

 

Propunerea nu a acumulat majoritatea de voturi. 

 

Președintele de ședință a constatat lipsa altor propuneri la proiect, după care a oferit cuvîntul 

membrilor la rubrica „Dezbateri”.  

 

DEZBATERI: 

Dl M. Lebedinschi – am auzit azi foarte multe argumente pe alocuri plauzibile. Cu foarte mult 

entuziasm încercau unii să ne spună cîți cetățeni în Federația Rusă nu s-au prezentat la secțiile de 

votare, cum cetățenii aflați acolo sfidează obligațiile sale. De exemplu, în Federația Rusă la 

alegerile parlamentare din 2014, la o secție de votare din Moscova, 2993 alegători s-au prezentat 

la vot, la o altă secție de votare din Moscova s-au prezentat 2999 alegători, în Sankt-Petersburg – 

2907 alegători. Nu consider că aceste cifre pot fi calificate sfidătoare. Mai degrabă CEC nu oferă 

posibilitatea tuturor cetățenilor aflați peste hotarele țării să-și exprime dreptul de vot. Ni se spune 

că cetățenii nu vin la vot – iar dacă să luăm prezența la vot pe țară la alegerile parlamentare din 

2014 – prezența la vot a fost 55,8% din numărul total al alegătorilor, iar noi vorbim că într-o 

anumită țară nu s-au prezentat 30% din numărul de alegători pentru care au fost distribuite în 

secțiile de votare buletinele de vot, în timp ce la votare au participat 35% de alegători din 

numărul celor aflați peste hotare. Nu știu ce argumente trebuie să aducem noi pentru a asigura 

dreptul cetățeanului de a-și exprima acea garanție constituțională pe care statul urma să o 

asigure. Nu sînt de acord cu argumentele de a organiza secţii de votare în străinătate doar în baza 

numărului alegătorilor care au participat la scrutinul precedent, în timp ce spunem că trebuie să 

ne ghidăm de înregistrarea prealabilă a cetăţenilor și de numărul alegătorilor care au participat la 

scrutinul precedent. Totodată, dacă e să verificăm prezența la vot pentru scrutinul anterior, spre 

exemplu în Federația Rusă, în secțiile din Moscova și Sankt Petersburg, au fost utilizate 99 % din 

numărul total al buletinelor de vot. În Italia s-a înregistrat prealabil un alegător sau doi, și prin 

urmare sînt deschise secții de votare. În Statele Unite ale Americii, unde cetățenii RM s-au 

înregistrat prealabil în aproape 100 de localități, nu a fost majorat numărul secțiilor de votare. 

Asemenea situație se constată în Republica elenă și în Republica Federală Germană. De ce 
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cetățenii RM care se află în anumite state sînt favorizați, iar pentru alții trebuie să ne cerem scuze 

și să le refuzăm dreptul la vot. Dl Odainic ne confirmă că nu sînt încheiate acorduri cu statele de 

reședință, că vor fi abia după adoptarea de către CEC a hotărîrii corespunzătoare, însă dl Al. 

Simionov afirmă că sînt acordurile verbale. Îmi pare rău că nu am avut mai mult timp ca să 

studiez și să vin cu propuneri concrete. De aceea o să mă abțin de la vot. Votul cetățeanului, 

indiferent unde se află acesta, fie în Republica Moldova, fie peste hotarele țării, statul trebuie să 

asigure toate condițiile necesare pentru ca alegătorul să/și poată exercita dreptul de vot. Întrucît 

la momentul de față această procedură este una disproporționată, nu voi tolera o asemenea 

abordare. 

Dl S. Gurduza – a declarat că, probabil, va prezenta în termen de 24 de ore opinia sa separată 

asupra acestei hotărîri a Comisiei. 

Dna A. Russu – constat cu tristețe că legislația în vigoare acordă Comisiei competențe limitate 

pentru a  garanta cetățenilor RM exercitarea dreptului de vot în străinătate. CEC nu poate 

influența decizia Guvernului vizavi de numărul cantitativ al secțiilor de votare care pot fi 

deschise peste hotare, în afara celor care vor fi constituite regulamentar pe lîngă misiunile 

diplomatice sau oficiile consulare. Reieșind din aceste afirmații, consider că poate în viitor 

posibilitățile Comisiei vor fi luate în calcul la examinarea și luare deciziei vizavi de deschiderea 

secțiilor de votare peste hotare, iar astăzi mă voi abține de la votarea acestui proiect de hotărîre. 

 

Președintele de ședință a constatat lipsa altor doritori de a vorbi la rubrica „Dezbateri” și a supus 

votului proiectul de hotărîre în redacția raportorului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____6____, Contra ____0____, Abținere___3___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

Hotărîrea nr. 307 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei. 

 

dl M. Lebedinschi a expus următoarea opinie separată la această hotărîre:  

 

„OPINIE SEPARATĂ 

expusă în temeiul art.18 alin. (21) din Codul Electoral  

și pct.25, lit. î) din Regulamentul cu privire la activitatea Comisiei Electorale Centrale 

 

1. Prin Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale din 27 septembrie 2016, cu privire la organizarea 

secțiilor de votare în străinătate pentru alegerile prezidențiale din 30 octombrie 2016, Comisia 

Electorală Centrală a stabilit, la propunerea Guvernului Republicii Moldova, organizarea a 

100 de secţii de votare în străinătate pentru alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii 

Moldova din 30 octombrie 2016. La fel, a fost hotărît că hotărîrea în cauză se înaintează 

Guvernului în vederea demarării procedurilor de identificare a sediilor localurilor pentru 

secțiile de votare din străinătate. 

2. Ne fiind decacord cu Hotărîrea CEC nr.307 din 27 septembrie 2016, mi-am exprimat 

dezacordul cu hotărîrea nominalizată și m-am abținut de la vot, pe motiv că consider hotărîrea 

adoptată ca fiind una discreționară și discriminatorie, respectiv nefondată şi care vine să 

prejudicieze drepturile electorale a cetățenilor Republicii Moldova aflați peste hotarele țării. 

3. Obiectul opiniei separate vizează, în esenţă, particularităţile constituirii şi organizării secţiilor 

de votare în străinătate, precum și asigurarea dreptului de vot al cetăţenilor Republicii Moldova 

aflaţi în peste hotarele țării. 

4. În opinia subsemnatului, prin organizarea secţiilor de votare în străinătate în baza doar a 

înregistrării prealabile a cetăţenilor și a numărului alegătorilor care au participat la scrutinul 

precedent, nu se asigură dreptul de vot al tuturor cetăţenilor aflaţi peste hotarele ţării, conform 

art.38 alin. (2) din Constituţie. Astfel, în baza doar a acestor criterii se creează situații 

discreţionare pentru autorităţile statului de a deschide secţii de votare în străinătate. 

5. Statul Republica Moldova, prin normele Codului electoral, tinde să extindă reprezentativitatea 

şi creează condiţii ca la exerciţiul electoral să poată participa toţi cetăţenii Republicii Moldova cu 
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drept de vot, indiferent de locul unde aceştia se află, cu condiţia că aceştia se regăsesc compact 

pe un anumit teritoriu, iar organizarea secţiei de votare suplimentare în localitatea respectivă 

justifică cheltuielile pe care statul urmează să le suporte. 

6. Astfel, chiar dacă Guvernul și Comisia Electorală Centrală, la deschiderea secţiilor de votare 

în străinătate, se ghidează, în realitate, doar de înregistrarea prealabilă a cetăţenilor și numărul 

alegătorilor care au participat la scrutinul precedent, consider că aceste criterii nu pot fi 

aplicate în mod exhaustiv și urmează a se ţine cont şi de alți parametri și date oficiale. Or, 

scopul de bază este asigurarea dreptului de a vota pentru cât mai mulți cetățeni aflați în 

străinătate, respectiv instituțiile statului trebuie să aplice toate instrumentele posibile ca 

drepturile electorale să fie lărgite și nu limitate sau îngrădite. 

7. Subsecvent, chiar și dacă condiţia înregistrării prealabile urmăreşte un scop clar - stabilirea 

numărului estimativ al alegătorilor aflaţi peste hotare în vederea facilitării exercitării dreptului de 

vot prin constituirea secţiilor de vot suplimentare în străinătate, întocmirea listei electorale a 

cetăţenilor care vor vota în raza secţiei de votare respective, precum şi stabilirea numărului 

estimativ al buletinelor de vot care vor fi distribuite secţiilor de votare din străinătate, aceasta nu 

înseamnă că este doar unicul criteriu care poate fi luat drept bază pentru organizarea 

secţiilor de votare peste hotarele ţării. 

8. La fel se menționează că, de organizarea şi activitatea secţiilor şi birourilor de votare depinde 

calitatea sistemului de vot, precum şi respectarea procedurilor electorale. Or, stabilirea şi 

aplicarea doar a criteriilor înregistrării prealabile şi a numărului de alegători de la alegerile 

precedente, în opinia subsemnatului, constituie o restricţie arbitrară a exercitării dreptului de vot, 

incompatibilă cu dispoziţiile art.3 din Protocolul nr. 1 la Convenţia europeană pentru apărarea 

drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi art. 38 şi 41 din Constituţie. 

9. În corespundere cu art.2 din Legea fundamentală, suveranitatea naţională aparţine poporului 

Republicii Moldova, care o exercită în mod direct şi prin organele sale reprezentative. 

Suveranitatea naţională constă în dreptul poporului de a hotărî necondiţionat asupra intereselor 

sale şi de a le promova în formele stabilite de Constituţie. Suveranitatea naţională poate fi 

exercitată de către popor în mod direct, prin participarea la scrutinele electorale. 

10. În Hotărârea nr. 15 din 27 mai 2014 Curtea Constituţională a subliniat:  

    „46. […] în sensul articolului 2 din Constituţie, o democraţie veritabilă poate fi constituită 

numai de către popor, prin exercitarea suveranităţii naţionale în mod direct ori prin intermediul 

reprezentanţilor săi, aleşi în cadrul unui scrutin democratic.” 

11. De asemenea, Comisia de la Veneţia, în Codul de bună conduită în materie electorală, 

adoptat în cadrul celei de-a 52 sesiuni (Veneţia, 18-19 octombrie 2002), a relevat următoarele: 

    „Democraţia este, la fel ca şi drepturile omului şi supremaţia dreptului, unul din cei trei piloni 

ai patrimoniului constituţional european, precum şi ai Consiliului Europei. Ea nu poate fi 

concepută fără alegeri, respectând un anumit număr de principii considerate democratice.” 

12. Potrivit articolului 38 din Legea Supremă, voinţa poporului constituie baza puterii de stat, 

aceasta exprimându-se prin alegeri libere, care au loc în mod periodic, prin sufragiu universal, 

egal, direct, secret şi liber exprimat. Astfel, dreptul de vot al cetăţenilor Republicii Moldova este 

consacrat expres prin dispoziţiile art.38 alin.(2) din Constituţie, fiind unul din drepturile 

electorale fundamentale. 

13. Realizarea în practică a dreptului de vot al cetăţenilor are loc prin participarea la alegerile 

parlamentare, prezidențiale, locale, precum şi la referendumuri. În acest sens, Curtea 

Constituțională, prin Hotărârea nr.15 din 27 mai 1998, a statuat că, alegerile constituie nu numai 

un mijloc de exercitare de către cetăţeni a drepturilor lor politice, consacrate de Constituţie, ci 

şi un mijloc de dotare a instituţiilor unui stat democratic cu o capacitate coerentă de expresie, 

pentru a face posibilă organizarea unor centre de decizie politică, eficiente şi în măsură să 

imprime activităţii de stat o orientare general nefragmentată. Astfel, fiind caracteristice unui stat 

de drept, alegerile şi referendumul sunt instrumente prin excelenţă ale democraţiei directe, în 

care alegătorii îşi exprimă opţiunea. 

14. Dreptul de vot, fiind un drept fundamental, potrivit art.4 din Constituţie, urmează a fi 

interpretat şi aplicat inclusiv prin raportare la garanţiile instituite în Declaraţia Universală a 
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Drepturilor Omului, Convenţia europeană şi Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi 

politice, care stabilesc că voinţa poporului este baza puterii de stat. 

15. Curtea Europeană în jurisprudența sa a afirmat că există numeroase maniere de a organiza şi 

a face să funcţioneze sistemele electorale şi o multitudine de diferenţe în Europa, mai ales în 

evoluţia istorică, diversitatea culturală şi gândirea politică, dar este de datoria fiecărui stat 

contractant de a-l încorpora în propria sa viziune a democraţiei. 

16. Chiar dacă Parlamentul are dreptul constituţional de a reglementa prin lege organică sistemul 

electoral, acesta și celelalte instituții de stat, nu pot excede spiritul şi litera Constituţiei, în partea 

ce ține de dreptul de vot al cetăţenilor Republicii Moldova care este consacrat expres în art.38 

alin.(2) din Legea Supremă și fiind unul din drepturile electorale fundamentale. 

17. În vederea asigurării exercitării dreptului de vot de către toţi cetăţenii, art.2 alin.(3) din Codul 

electoral stabileşte că cetăţenii Republicii Moldova care domiciliază în afara ţării beneficiază de 

drepturi electorale depline. Statul, prin misiunile diplomatice şi oficiile consulare sunt obligate 

să creeze condiţii pentru ca toţi cetăţenii aflaţi peste hotare să-şi exercite liber drepturile 

electorale. 

18. Astfel, potrivit normei enunţate, titulari ai dreptului de vot sunt nu doar cetăţenii Republicii 

Moldova cu domiciliul în ţară, ci şi cetăţenii Republicii Moldova cu domiciliul în străinătate. 

19. În context, Codul bunelor practici în materie electorală al Comisiei de la Veneţia stabileşte că 

dreptul de a alege şi de a fi ales poate fi acordat cetăţenilor care domiciliază în afara ţării. 

20. Este de menționat că înregistrarea prealabilă nu este obligatorie, astfel cetăţenii care, din 

diferite motive, nu se înregistrează în prealabil, în realitate şi în mod practic, oricum îşi pot 

exercita dreptul de vot, prezentându-se în ziua alegerilor la orice secţie de votare constituită în 

afara ţării. 

21. Respectiv, în condiţiile în care lipsa înregistrării prealabile nu restricţionează dreptul de vot, 

în mod evident putem conchide că nici pentru deschiderea secțiilor de votare peste hotarele țării, 

acest criteriu nu poate fi și nici nu trebuie să fie determinant. 

22. Din aceste considerente, se apreciază că deschiderea în mod discreționar a secțiilor de votare 

în străinătate, aduce atingere substanţei drepturilor electorale, încalcă dreptul de vot al persoanei, 

anihilează libera exprimare a voinţei poporului în alegerea Președintelui țării, iar pe cale de 

consecință se aduce atingere prevederilor articolului 38 alin.(2) din Constituţie. 

23. Cu referire la hotărîrea adoptată, subliniez că nu mă pronunț împotriva deschiderii 

secțiilor de votare de peste hotare, dar consider că dreptul de a alege urmează să fie garantat 

tuturor, indiferent de faptul că alegătorii se află pe teritoriul Republicii Moldova sau se află peste 

hotarele țării, concomitent asigurarea dreptului la vot urmînd a fi asigurat într-un mod 

proporțional numărului de cetățeni aflați într-o anumită țară. 

24. Reieșind din prevederile art. 291 alin. (2) și alin. (3) din Codul electoral, este stabilit că: 

(2) În cazul alegerilor parlamentare, prezidenţiale şi al referendumului republican, pe 

lîngă misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova se organizează una sau 

mai multe secţii de votare pentru alegătorii care se află în străinătate la data alegerilor.  

(3) În afară de secţiile de votare prevăzute la alin.(2), vor fi organizate, cu acordul 

autorităţilor competente ale ţării respective, secţii de votare şi în alte localităţi. Organizarea 

acestor secţii de votare se stabileşte de Comisia Electorală Centrală, la propunerea 

Guvernului, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene şi cu alte 

autorităţi ale administraţiei publice centrale, în baza înregistrării prealabile a cetăţenilor aflaţi 

în străinătate şi a numărului alegătorilor care au participat la scrutinul precedent. 

Regulamentul privind înregistrarea prealabilă se aprobă de Comisia Electorală Centrală.  

25. În opinia subsemnatului Comisia Electorală Centrală a interpretat eronat aceste prevederi 

precum și nu a ținut cont de faptul că din prevederile legale în cauză rezultă că, alte secţii de 

votare decît cele pe lîngă misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova vor 

fi organizate ca urmare a îndeplinirii următoarelor condiții: 

(i) obținerea acordului autorităţilor competente ale ţării respective pentru organizarea 

secțiilor de votare şi în alte localităţi; 
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(ii) organizarea acestor secţii de votare se stabileşte de Comisia Electorală Centrală, la 

propunerea Guvernului, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării 

Europene şi cu alte autorităţi ale administraţiei publice centrale; 

(iii)în baza înregistrării prealabile a cetăţenilor aflaţi în străinătate. 

26. Astfel, constatăm că la emiterea Hotărîrii din 27 septembrie 2016, privind organizarea 

secțiilor de votare în străinătate pentru alegerile prezidențiale din 30 octombrie 2016, lipsesc 

acordurile autorităţilor competente ale ţărilor străine pentru organizarea secțiilor de votare şi în 

alte localităţi. 

27. La acest capitol stabilim că Comisia Electorală Centrală a aprobat Hotărîrea numită contrar 

prevederilor art.291 alin.(3) Cod Electoral, conform căruia deschiderea secțiilor de votare în afara 

misiunilor diplomatice și oficiilor consulare urma să fie precedată în mod imperativ de acordul 

ale autorității competente ale țării respective. 

28. Cu referire la acest fapt menționăm că după cum a fost confirmat de reprezentantul 

Ministerului Afacerilor Externe, în ședința publică a Comisiei Electorale Centrale din 27 

septembrie 2016, la momentul adoptării Hotărîrii cu privire la organizarea secțiilor de votare din 

străinătate, Guvernul Republicii Moldova nu dispunea de acordurile necesare de la statele gazdă, 

ba mai mult, reprezentantul MAE a declarat că acordurile necesare vor fi solicitate abia după 

adoptarea Hotărîrii respective de către Comisia Electorală Centrală și doar în baza acestei 

hotărîri. Necătînd la acest fapt Comisia Electorală Centrală a dispus deschiderea a 100 de secții 

de votare peste hotarele țării. 

29. Continuînd gîndul, consider ca fiind relevant de a menționa faptul că inițial prin scrisoarea 

Ministerului Afacerilor Externe, nr. DC/2/462/10649 din 26 august 2016, înregistrată sub nr. 

CEC7/637 din 01 septembrie 2016, MAE a comunicat următoarele: „Prin prezenta, reiterăm, cu 

titlu de informare, datele statistice privind numărul cetățenilor Republicii Moldova aflați în 

străinătate, oficial recepționate de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Republicii 

Moldova de la autoritățile străine”. 

30. Astfel, conform anexei la scrisoarea numită supra se menționează că în total peste hotarele 

țării se află 805 509 cetățeni, adică aproximativ 1/3 din numărul alegătorilor Republicii 

Moldova, din această cifră cele mai mari prezențe se atestă după cum urmează: 

Federația Rusă – 477 949 cetățeni 

Republică Italiană – 142 266 cetățeni 

Statele Unite ale Americii – 47 554 cetățeni 

Canada – 17 565 cetățeni 

Ucraina – 17 237 cetățeni 

Regatul Spaniei – 16 202 cetățeni 

Republica Federală Germană -14 815 cetățeni 

Statul Israel – 13 005 cetățeni 

România – 9 272 cetățeni 

Republica Elenă – 9 085 cetățeni etc. 

31. Din motive neclare, deși atît Comisia Electorală Centrală, cît și Guvernul Republicii 

Moldova au deținut informația privind numărul de cetățeni aflați peste hotarele Republicii 

Moldova, au fost deschise secții de votare într-un mod disproporționat numărului de cetățeni 

aflați peste hotarele Republicii Moldova: 

Federația Rusă - 8 secții de votare 

Republică Italiană - 25 secții de votare 

Statele Unite ale Americii - 7 secții de votare 

Canada - 3 secții de votare 

Ucraina - 2 secții de votare 

Regatul Spaniei - 4 secții de votare 

Republica Federală Germană - 2 secții de votare 

Statul Israel - 2 secții de votare 

România - 11 secții de votare 

Republica Elenă - 3 secții de votare etc. 
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32. Astfel, analizînd datele furnizate de către MAE, raportate la numărul secțiilor de votare 

deschise, se constată că nu este asigurat drept de a alege a cetățenilor aflați peste hotarele, țării, 

precum și că este o abordare selectivă și discriminatorie. În cadrul ședinței, s-a încercat a fi 

invocate drept temei datele referitoare la înregistrarea prealabilă și participarea la scrutinul 

anterior, fapt care iarăși a fost denaturat, spre exemplu în Statele Unite ale Americii au fost 

înregistrări prealabile în aproape 100 de localități, fapt ce nu a determinat deschiderea unui 

număr mai mare de secții de votare, totodată dacă să verificăm prezența la vot pentru scrutinul 

anterior, spre exemplu în Federația Rusă, în secțiile din Moscova și Sankt Petersburg, au fost 

utilizate 99 % din numărul total al buletinelor de vot, ceia ce denotă asupra unei prezențe sporite, 

ceia ce oricum nu a fost luat drept temei pentru a crea condiții necesare pentru votarea acestora, 

totodată, în România și Republica Italia, la baza deschiderii unui număr comparativ excesiv de 

secții, a fost luate ca bază doar un criteriu și nu cumulativ după cum este prevăzut de cadrul legal 

actual. 

33. Plus la aceasta, este de remarcat că Curtea Constituțională în cazul confirmării alegerilor 

parlamentare din 30 noiembrie 2014, la sesizarea unui concurent electoral precum că în Federaţia 

Rusă se află circa 700000 cetăţeni ai Republicii Moldova, însă au fost deschise doar 5 secții de 

votare care au fost insuficiente și astfel cetățenii au fost privați de dreptul de vot, Înalta Curte de 

Jurisdicție Constituțională a respins ca nefondată această contestație pe motiv că cifră invocată 

nu este confirmată prin actele oficiale naţionale. 

34. Respectiv, dacă e să comparăm cu speță actuală, se observă că de această dată autoritățile 

statului (Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene) confirmă prin acte doveditoare 

faptul că numărul cetățenilor Republicii Moldova aflați în străinătate, în baza datelor oficial 

recepționate de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Republicii Moldova de la 

autoritățile străine, este de 805 509 cetățeni. Este de menționat că, dintre aceștia în Federația 

Rusă se află 477 949 cetățeni și sunt deschise doar 8 secții de votare, pe cînd în Republica 

Italiană, unde sunt documentați 142 266 cetățeni, au fost deschise în mod discreționar și inegal 

tocmai 25 secții de votare. 

35. La fel, este de menţionat că aprobarea hotărîrii în cauză a fost efectuată cu încălcarea 

normelor legale şi regulamentare, or potrivit art. 291 alin. (1) - (3) din Codul Electoral şi pct.8 

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

pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din data de 30 octombrie 2016, aprobat prin 

Hotărîrea CEC nr.119 din 23 august 2016, în mod imperativ pînă la data de 24 septembrie 

2016 urmau a fi constituite secţiile de votare în afara ţării.  

36. Finalmente, se observă că Comisia Electorală Centrală aprobînd Hotărîrea în cauză a încălcat 

în mod direct dreptul de a alege și a fi ales a cetățenilor aflați peste hotarele Republicii Moldova, 

fiind discriminați cetățenii aflați în Federația Rusă, Statele Unite ale Americii, Canada, 

Republica Elenă și altele, în care se află un număr de cetățeni egal și/sau de 10 ori mai mare decît 

în Republica Italia și/sau România, însă beneficiind de 2 ori și/sau de 5 ori mai puține secții de 

votare. 

37. În concluzie, conchid că doar asigurînd în mod egal drepturile electorale și realizînd dreptul 

la vot a tuturor cetățenilor, un scrutin electoral poate fi declarat ca fiind unul legal și 

democratic.”. 

 

3. S-A AUDIAT: 

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

la confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală a 

candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova desemnat de către Partidul Politic 

„Partidul Popular European din Moldova”, dl Iurie Leancă”: 

 

„La 23 septembrie 2016, dl Iurie Leancă, candidat în cadrul alegerilor pentru funcția de 

Președinte al Republicii Moldova din data de 30 octombrie 2016, a depus, la Comisia Electorală 

Centrală, demersul privind confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ. 
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În calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ al candidatului în Comisia 

Electorală Centrală a fost desemnat dl Iulian Rusu. La demers s-a anexat actul ce atestă deținerea 

studiilor superioare juridice de către acesta.  

În temeiul art. 15, 18, 26 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, 

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

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

Electorală Centrală, pentru perioada campaniei electorale, dl Iulian Rusu.  

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”. 
 

În timpul prezentării proiectului de hotărîre, dl M. Lebedinschi și dl V. Gafton au părăsit sala de 

ședințe (membri prezenți – 7) 
 

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

votului proiectul de hotărîre. 
 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___0___.  

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

Hotărîrea nr. 308 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți. 
 

4. S-A AUDIAT: 

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

modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 255 din 16 septembrie 2016 „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)”:  
 

„Prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 255 din 16 septembrie 2016, doamna 

Melnic Tatiana a fost confirmată în calitate de persoană responsabilă de finanţe (trezorier) a 

candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova desemnat de către Partidul Politic 

„Partidul Popular European din Moldova”, dl Iurie Leancă. 

La 23 septembrie 2016, dl Iurie Leancă, a depus, la Comisia Electorală Centrală, 

demersul privind înlocuirea doamnei Melnic Tatiana cu doamna Ghilețchi Ana în calitate de 

persoană responsabilă de finanţe (trezorier). 

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

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

1. În punctul 3 al hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 255 din 16 septembrie 2016 

„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)” sintagma ,,Melnic Tatiana” se înlocuiește cu sintagma ,,Ghilețchi Ana”. 

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. 
 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___0___.  

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

Hotărîrea nr. 309 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți.  
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5. S-A AUDIAT: 

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

modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 205 din 9 septembrie 2016 „Cu privire la 

constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Florești nr. 18”:  

 

„Prin demersul înregistrat la Comisia Electorală Centrală în data de 22 septembrie 2016, 

Partidul Democrat din Moldova solicită Comisiei înlocuirea dlui Vrabie Tudor, înaintat de către 

Partidul Democrat din Moldova pentru constituirea Consiliului electoral al circumscripției 

electorale raionale Florești nr. 18, în legătură cu depunerea cererii de demisie de către acesta, cu 

o altă candidatură, cea a doamnei Beiu Minodora.  

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. 205 din 9 septembrie 2016 „Cu 

privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Florești nr. 18” 

se modifică, după cum urmează:  

- se exclude din componenţa Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale 

Florești nr. 18 dl Vrabie Tudor, înaintat de către Partidul Democrat din Moldova;  

- se include în componenţa Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale 

Florești nr. 18 dna Beiu Minodora – pedagog, specialist principal, Direcția generală educație, 

Consiliul raional Florești, din partea Partidului 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”. 

 

În timpul prezentării proiectului de hotărîre, dl V. Agrigoroae a părăsit sala de ședințe, iar dl V. 

Gafton a revenit în sala de ședințe (membri prezenți – 7) 

 

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

votului proiectul de hotărîre. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___0___.  

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

Hotărîrea nr. 310 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți.  

 

În lipsa secretarului CEC, dl V. Agrigoroae, s-a propus ca dl A. Volentir să contrasemneze 

hotărîrea adoptată. 

 

Președintele de ședință a supus votului această propunere: 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____6____, Contra ____0____, Abținere___1___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea candidaturii dlui A. Volentir în calitate de semnatar al acestei 

hotărîri. 

 

6. S-A AUDIAT: 

Raportorul Sergiu Gurduza – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Pentru 

modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 212 din 9 septembrie 2016 „Cu privire la 

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

 

„Prin demersul înregistrat la Comisia Electorală Centrală în data de 22 septembrie 2016, 

Partidul Democrat din Moldova solicită Comisiei înlocuirea doamnei Guleac Elena, înaintată de 

către Partidul Democrat din Moldova pentru constituirea Consiliului electoral al circumscripției 
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electorale raionale Orhei nr. 25, în legătură cu depunerea cererii de demisie de către aceasta, cu o 

altă candidatură, cea a doamnei Cerneac Marina.  

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. 212 din 9 septembrie 2016 „Cu 

privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Orhei nr. 25” se 

modifică, după cum urmează:  

- se exclude din componenţa Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale 

Orhei nr. 25 dna Guleac Elena, înaintată de către Partidul Democrat din Moldova;  

- se include în componenţa Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale 

Orhei nr. 25 dna Cerneac Marina – pedagog, director, Instituția preșcolară nr. 1 din or. Orhei, din 

partea Partidului 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. 
 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

Hotărîrea nr. 311 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți.  
 

În lipsa secretarului CEC, dl V. Agrigoroae, s-a propus ca dl A. Volentir să contrasemneze 

hotărîrea adoptată. 
 

Președintele de ședință a supus votului această propunere: 
 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____6____, Contra ____0____, Abținere___1___. 
 

S-A HOTĂRÎT aprobarea candidaturii dlui A. Volentir în calitate de semnatar al acestei 

hotărîri. 
 

7. S-A AUDIAT: 

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

aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor de organizare şi desfăşurare a 

referendumului local privind revocarea primarului satului Pitușca, raionul Călărași, din data de 

30 octombrie 2016”: 
 

„Întru executarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 305 din 26 septembrie 2016 

„Cu privire la stabilirea datei desfăşurării referendumului local privind revocarea primarului 

satului Pitușca, raionul Călărași” şi în conformitate cu art.18, 26 şi 175 din Codul electoral 

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

1. Se aprobă Programul calendaristic pentru realizarea acţiunilor de organizare şi 

desfăşurare a referendumului local privind revocarea primarului satului Pitușca, raionul Călărași, 

din 30 octombrie 2016 (se anexează). 

2. Prezentul program se remite pentru informare şi realizare Primăriei satului Pitușca, 

Consiliului sătesc Pitușca, precum şi organelor electorale, după constituirea acestora. 

3. Monitorizarea nivelului de realizare a acţiunilor din Program se va efectua de către 

Direcţia management alegeri și de alte subdiviziuni responsabile din cadrul Aparatului Comisiei 

Electorale Centrale. 

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.”   
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Anexă 

la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale  

nr. ___ din 27 septembrie 2016 

PROGRAMUL CALENDARISTIC  

pentru realizarea acţiunilor de organizare şi desfăşurare a referendumului local pentru revocarea primarului satului Pitușca, raionul Călărași 

din data de 30 octombrie 2016 
 

Nr. 

d/o 
Termenul de realizare a acţiunii 

Cadrul legal (Codul 

electoral și actele 

normative ale CEC) 

Descrierea acţiunii 

conform prevederilor 

Codului electoral 

Responsabili 

I. CONSTITUIREA CIRCUMSCRIPŢIEI ELECTORALE, SECŢIEI DE VOTARE ŞI ORGANELOR ELECTORALE 

1.  Pînă la 29 septembrie, inclusiv 
 

Cu cel puţin 30 de zile înainte de 

ziua referendumului 

art. 187 alin. (2) Constituirea circumscripţiei electorale 

sătești. 

CEC  

DMA 

2.  Pînă la 4 octombrie, inclusiv 
 

Cu cel puţin 25 zile înainte de ziua 

referendumului 

art. 188 alin. (1)  Constituirea consiliului electoral de 

circumscripţie. 

CEC 

DMA 

 

3.  Pînă la 6 octombrie, inclusiv 

 

În decurs de 2 zile de la data 

constituirii consiliului electoral 

art. 188 alin. (5) și 

(6) 

-Alegerea prin vot secret a preşedintelui, 

vicepreşedintelui şi secretarului CECE I.  

-Comunicarea imediată CEC despre 

rezultatele acestor alegeri.  

-Aducerea la cunoştinţa publică a 

componenţei şi sediului consiliului 

electoral, a modului de contactare pentru 

relaţii. 

CECE I 

DMA 

 

4.  Pînă la 9 octombrie 

Cu cel puţin 20 de zile înainte de 

ziua referendumului  

art. 187 alin. (3) - Constituirea secţiilor de votare 

- Prezentarea la CEC a hotărîrii privind 

constituirea secţiilor de votare. 

CECE I 

DMA 

II. ASIGURAREA MIJLOACELOR NECESARE PENTRU DESFĂȘURAREA REFERENDUMULUI LOCAL. 

DEGREVAREA/CONVOCAREA FUNCȚIONARILOR ELECTORALI 

5.  Pînă la 7 octombrie, inclusiv art. 28 lit. i),  

art. 32 alin. (4) 

Degrevarea de atribuţiile de la locul de 

muncă permanent/ convocarea membrului 

consiliului electoral, la propunerea acestuia. 

CECE I  

CECE II 

CEC 

DFE 
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III. ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA SEMINARELOR. ASIGURAREA LOGISTICII ELECTORALE 

6.  După 4 octombrie 

 

art. 26 alin. (1)  

lit. k), art. 261 

Organizarea și desfășurarea seminarelor cu 

participarea membrilor CECE I, după caz 

cu alți subiecți implicați în procesul 

electoral. 

CEC  

CICDE 

Aparatul CEC 

IV.  LISTELE ELECTORALE 

7.  Pînă la 4 octombrie, inclusiv Art. 39 Încheierea procedurii de actualizare a 

listelor electorale de bază. 

CEC 

Registratorii din cadrul APL 

8.  Pînă la 7 octombrie, inclusiv 

Cel tîrziu cu 22 zile înainte de ziua 

alegerilor 

Art. 39 alin. (9), 

art. 192 

Transmiterea listelor electorale de bază, în 3 

(trei) exemplare oficiale, către APL. 

CEC 

DTIGLE 

APL 

9.  15 - 29 octombrie, ora 18.00 
 

Începînd cu 2 săptămîni înainte de 

ziua votării şi pînă la ora 18.00 a 

zilei precedente votării 

30 octombrie, ora 15.00 

Art. 55 alin (4) Primirea cererilor în scris şi întocmirea 

listei alegătorilor care vor vota la locul 

aflării. 
 

Primirea cererilor în scris doar cu 

prezentarea certificatului medical. 

BESV 

10.  Pînă la 9 octombrie, inclusiv 

 

Cu 20 de zile înainte de ziua 

alegerilor 

Art. 39 alin. (9), 

art. 40 alin. (1), 

art. 192 

Transmiterea de către APL a 2 (două) 

exemplare ale listelor electorale la BESV. 

APL 

BESV 

Punerea la dispoziţia publicului a listelor 

electorale la sediile secţiilor de votare. 

Plasarea lor pe pagina web a CEC. 

BESV 

CEC 

DTIGLE 

DCRPMM 

11.  Pînă la 19 octombrie, inclusiv 

Cel tîrziu cu 10 zile înainte de ziua 

alegerilor 

Art. 50 Aducerea la cunoştinţa publică a timpului şi 

locului votării. 

BESV 

CEC 

DMA 

12.  Pînă la 29 octombrie, inclusiv 

 

Cel tîrziu în ziua precedentă  

alegerilor 

Art. 30 lit. b),  

art. 39 alin. (10),  

art. 40 

Verificarea corectitudinii întocmirii listelor 

electorale şi actualizarea acestora. 

Alegătorii 

BESV 

APL 

CEC 

DTIGLE 

V. BULETINUL DE VOT 

13.  Pînă la 10 octombrie, inclusiv 

 

art. 49, art. 193 alin. 

(1), (6) 

Adoptarea hotărîrii privind aprobarea 

textului buletinului de vot şi tipărirea 

(tirajul) buletinelor de vot pentru 

desfăşurarea referendumului. 

CECE I 

DMA 
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14.  Pînă la 14 octombrie, inclusiv Imediat după 

aprobarea textului 

buletinului de vot 

Transmiterea către CEC a hotărîrilor 

privind aprobarea textului şi tirajului 

buletinelor de vot.  

CECE I 

 

DMA 

15.  În perioada 17-21 octombrie 

 

 

art. 48 Generarea și redactarea buletinelor de vot, 

pregătirea acestora pentru tipărire.  

CEC 

DMA 

DTIGLE 

DAD 

16.  Pînă la 26 octombrie, inclusiv  Art. 49 alin. (2), art. 

193 alin. (1) 

Tipărirea buletinelor de vot.  CEC 

DMA 

17.  Pînă la 27 octombrie,  inclusiv  

 

 

art. 49 alin. (3)  

 

Remiterea buletinelor de vot şi a 

ștampilelor speciale consiliului electoral în 

baza actului de predare - primire. 

DMA 

CECE II 

18.  Începînd cu 28 octombrie  

 

art. 49 alin. (3) Remiterea buletinelor de vot şi a 

ștampilelor speciale birourilor electorale în 

baza actului de predare – primire. 

CECE II 

BESV 

VI. VOTAREA 

19.  30 octombrie,  

Ziua referendumului local 
 

 

art. 195 

 

 

Efectuarea votării de la 7:00 pînă la 21:00.  

 

După caz, prelungirea, cu cel mult 2 ore, a 

termenului votării pentru a le permite 

alegătorilor care stau în rînd la secţia de 

votare respectivă să-şi realizeze dreptul de 

vot. 

Alegătorii 

BESV 

CECE II  

CEC 

 

20.  Pînă la începerea votării art. 55 alin. (1), art. 

195 

Verificarea pregătirii secţiei de votare 

pentru desfășurarea referendumului şi 

întocmirea procesului-verbal privind 

pregătirea secţiei de votare pentru alegeri. 

BESV 

21.  La ora 7.15   Transmiterea consiliului electoral a 

informaţiei privind deschiderea secţiilor de 

votare şi numărul de alegători. 

BESV 

La ora 7.30  Transmiterea CEC a informaţiei privind 

deschiderea secţiilor de votare şi numărul 

de alegători. 

CECE II 

DMA 
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22.  O dată la 3 ore art. 28 lit. k), art. 30 

lit. g), 53 alin (5) 

Transmiterea consiliului electoral a 

informaţiei privind desfăşurarea votării.  

 

Transmiterea CEC a informaţiei privind 

derularea votării.  

BESV 

 

 

CECE II 

VII. NUMĂRAREA VOTURILOR ŞI TOTALIZAREA REZULTATELOR ALEGERILOR 

23.  Nu mai tîrziu de 18 ore după 

anunţarea închiderii secţiei de 

votare 

art. 30 lit. e), art. 32 

alin. (8), 56, 58, 196 

 

Numărarea voturilor şi completarea 

formularului special. 

 

Întocmirea procesului-verbal privind 

rezultatele numărării voturilor şi a 

raportului.  

 

Afişarea imediată, la intrarea în secţia de 

votare, a procesului-verbal privind 

rezultatele numărării voturilor. 

Transmiterea procesului-verbal către CEC 

prin intermediul modulului SIASA 

„Prezența la vot”. 

Prezentarea documentelor și materialelor 

electorale consiliului electoral.  

BESV 

24.  După primirea documentelor de la 

BESV. 

 

art. 28 lit. j), 32 alin. 

(8), 59, 196 

Întocmirea procesului-verbal privind 

totalizarea rezultatelor referendumului pe 

circumscripţie şi a raportului.  

Afișarea procesului-verbal la intrarea în 

sediul consiliului electoral. 

CECE I 

 

25.  Pînă la 2 noiembrie, inclusiv 

 

În termen de 48 de ore după 

închiderea secţiilor de votare 

Art. 59 alin (4), 

 

Prezentarea către CEC a proceselor-verbale 

cu privire la totalizarea rezultatelor 

referendumului pe circumscripție și a 

documentelor și materialelor electorale. 

CECE I 

CEC 

DMA 

DTIGLE 

Alte subdiviziuni ale Aparatului 

CEC 

26.  Pînă la 4 noiembrie, inclusiv 

În termen de 2 zile după 

totalizarea rezultatelor 

referendumului 

art. 197 Prezentarea instanţei de judecată a 

documentelor electorale sigilate privind 

organizarea şi desfăşurarea referendumului. 

CECE I 
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27.  În termen de 24 de ore de la 

adoptarea hotărîrii instanței de 

judecată privind confirmarea sau 

infirmarea rezultatelor 

referendumului 

art. 197 alin. (3) Aducerea la cunoştinţă publică a 

rezultatelor referendumului. 

CEC 

CECE I 

 

Abrevieri 

 

CEC - Comisia Electorală Centrală 

DMA – Direcţia management alegeri 

DFE – Direcţia financiar-economică 

DCRPMM – Direcţia comunicare, relaţii publice şi mass-media 

DTIGLE - Direcţia tehnologii informaţionale şi gestionare a listelor electorale 

CICDE – Centrul de instruire continuă în domeniul electoral 

CECE II - Consiliul electoral de circumscripţie de nivelul al doilea 

CECE I - Consiliul electoral de circumscripţie de nivelul întîi  

BESV – Biroul electoral al secţiei de votare 

APL – Autoritatea publică locală 

MAI – Ministerul Afacerilor Interne 
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În timpul prezentării proiectului de hotărîre, dl M. Lebedinschi a revenit în sala de ședințe 

(membri prezenți – 8) 

 

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

votului proiectul de hotărîre. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

Hotărîrea nr. 312 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți.  

 

În lipsa secretarului CEC, dl V. Agrigoroae, s-a propus ca dl A. Volentir să contrasemneze 

hotărîrea adoptată. 

 

Președintele de ședință a supus votului această propunere: 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___1___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea candidaturii dlui A. Volentir în calitate de semnatar al acestei 

hotărîri. 

 

8. S-A AUDIAT: 

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

constituirea circumscripției electorale sătești Pitușca nr. 17, raionul Călărași, pentru organizarea 

și desfășurarea referendumului local privind revocarea primarului”:  

 

„În vederea organizării și desfășurării referendumului local privind revocarea primarului 

satului Pitușca, raionul Călărași, din data de 30 octombrie 2016 și în temeiul art. 18, 26 şi 187 

din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală 

h o t ă r ă ş t e:  

 

1. Se constituie circumscripția electorală sătească Pitușca nr. 17, raionul Călărași, pentru 

desfășurarea referendumului local din 30 octombrie 2016 privind revocarea primarului satului 

Pitușca. 

2. Hotarele circumscripţiei electorale sătești Pitușca vor corespunde hotarelor unităţii 

administrativ-teritoriale sătești Pitușca, prevăzute de Legea nr. 764-XV din 27 decembrie 2001 

privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova, cu modificările și 

completările ulterioare. 

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 de hotărîre. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

Hotărîrea nr. 313 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți.  

 

În lipsa secretarului CEC, dl V. Agrigoroae, s-a propus ca dl A. Volentir să contrasemneze 

hotărîrea adoptată. 
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Președintele de ședință a supus votului această propunere: 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___1___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea candidaturii dlui A. Volentir în calitate de semnatar al acestei 

hotărîri. 

 

 

 

Președintele ședinței a anunțat epuizarea ordinii de zi a ședinței și a declarat ședința închisă.  

 

 

 

Președintele ședinței 

 

 

 

Alina RUSSU 

Secretarul ședinței (pct. 1 – pct. 4) 

 

 

Veaceslav AGRIGOROAE 

  

Secretarul ședinței (pct. 5 – pct. 8) Andrei VOLENTIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ex.: Iana Cozîriuc 
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