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PROCES-VERBAL nr. 236 

al şedinţei ordinare 

din 02.12.2014, ora 15.00 
 
Statut şedinţă: deliberativă 

Preşedinte al şedinţei: dl Iurie Ciocan 
Secretar al şedinţei: dl Andrei Volentir 

 
 
Preşedintele de şedinţă a constatat prezenţa a 7 membri ai Comisiei. A declarat şedinţa 

deliberativă şi deschisă publicului interesat. Lista membrilor Comisiei prezenţi în şedinţă se 
anexează la procesul-verbal. 

 
Preşedintele de şedinţă a solicitat să se facă propuneri la ordinea de zi ce conţine 2 puncte. 
 

Nefiind înaintate propuneri, preşedintele de şedinţă a supus votului proiectul ordinii de zi cu 2 
puncte: 

 
 

ORDINEA DE ZI: 

 
 

1. Cu privire la prelungirea termenului de degrevare de atribuţiile de la locul de muncă 
permanent şi convocare a unor membri ai Consiliul electoral de circumscripţie electorală 
municipală Chişinău nr. 1, constituit pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor 

parlamentare din 30 noiembrie 2014 
Raportor: Iurie Ciocan 

2. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Edineţ, raionul Edineţ 
Raportor: Andrei Volentir 

 

 
REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___. 
 
Ordinea de zi ce conţine 2 puncte a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenţi în 

şedinţă. 
 

Preşedintele de şedinţă, I. Ciocan, a propus să se treacă la examinarea proiectelor înscrise pe 
ordinea de zi. 
 

1. S-A AUDIAT: 

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

prelungirea termenului de degrevare de atribuţiile de la locul de muncă permanent şi convocare a 
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unor membri ai Consiliului electoral de circumscripţie electorală municipală Chişinău nr. 1, 
constituit pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014”: 

 

“Consiliul electoral de circumscripţie electorală municipală Chişinău nr. 1 a depus la 
Comisie un demers prin care solicită prelungirea degrevării de atribuţiile de la locul de muncă 

permanent şi convocării unor membri ai consiliului în legătură cu necesitatea procesării şi 
intabulării  datelor din procesele-verbale de totalizare a voturilor, întocmite de birourile electorale 
ale secţiilor de votare din străinătate.  

 În temeiul art. 18, art. 26 alin. (1) lit. m), art. 32 alin. (4), art.58  şi art. 59 din Codul 
electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, în conformitate cu hotărîrea Comisiei Electorale 

Centrale nr. 2694 din  7 octombrie 2014 „Cu privire la numărul de membri ai organelor electorale 
care pot fi degrevaţi de atribuţiile de la locul de muncă permanent şi termenul degrevării la 
alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 ” şi în baza demersului Consiliului electoral de 

circumscripţie electorală municipală Chişinău nr. 1, Comisia Electorală Centrală ho t ă r ă ş t e: 
1. De la data de 3 decembrie  şi pînă la 7 decembrie  2014 inclusiv, se  prelungeşte 

degrevarea de atribuţiile de la locul de muncă permanent pe perioada activităţii în componenţa 
Consiliului electoral de circumscripţie electorală municipală Chişinău nr. 1, constituit pentru 
organizarea şi desfăşurarea alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014, a următoarelor 

persoane: 
                 Balan Iulian – preşedinte 

                 Roşca Tamara – vicepreşedinte 
                 Perţu Victor – secretar  
                 Efros Vasile – membru 

                 Galaş Angela – membru  
                 Osoian Lilian – membru  

2. De la data de 3 decembrie  şi  pînă la 7 decembrie  2014 inclusiv, se  prelungeşte 
convocarea pentru perioada activităţii în componenţa Consiliului electoral de circumscripţie 
electorală municipală Chişinău nr. 1, constituit pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor 

parlamentare din 30 noiembrie 2014, a următoarelor persoane: 
                Caraman Angela – membru  

                Frecăuţan Inga – membru  
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. 

Preşedintele de şedinţă a propus membrilor să pună întrebări raportorului. 
 

Preşedintele de şedinţă a solicitat să se înainteze întrebări la raportor, propuneri la proiect. 
Nefiind înaintate întrebări şi propuneri la proiect, preşedintele de şedinţă a supus votului proiectul 
prezentat.  

 
(Dl E. Răducan s-a alăturat celorlalţi membri în şedinţă, membri prezenţi – 8.) 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___1___. 

 
S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 
Hotărîrea nr. 3100 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor CEC şi se anexează la 
prezentul proces-verbal. 

 
2. S-A AUDIAT: 

Raportorul Andrei Volentir – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 
atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Edineţ, raionul Edineţ”: 
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„Secretarul Consiliului raional Edineţ, raionul Edineţ, a transmis Comisiei Electorale 

Centrale cererea de demisie a consilierului Garas Iurii ales pe lista Partidului Democrat din 

Moldova şi documentele necesare atribuirii mandatului de consilier candidatului supleant. 
În conformitate cu documentele electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, 

mandatul de consilier în Consiliul raional Edineţ îi revine candidatului supleant Grabciuc Larisa 
de pe lista Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Edineţ din 
29 iunie 2011.  

În temeiul art. 18 alin. (2), 22 lit. u) şi 133 alin. (12) din Codul electoral nr.1381-XIII din 
21 noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 

privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 23, 25 şi 29 din Regulamentul cu privire 
la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei 
Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 

1. Se ridică, în legătură cu cererea de demisie, mandatul consilierului Garas Iurii ales pe 
lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul raional Edineţ. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliului raional Edineţ, raionul Edineţ, 
candidatului supleant Grabciuc Larisa de pe lista Partidului Democrat din Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Grabciuc Larisa asupra obligaţiei de a respecta termenul de 

30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariţiei acesteia. 
4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al 

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

Preşedintele de şedinţă a solicitat să se înainteze întrebări la raportor, propuneri la proiect. 

Nefiind înaintate întrebări şi propuneri, preşedintele de şedinţă a supus votului proiectul prezentat 
de raportor.  

 
REZULTATUL VOTĂRII: 

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

 
S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime. 

 
Hotărîrea nr. 3101 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenţi în şedinţă şi se 
anexează la prezentul proces-verbal. 

 

 

Preşedintele de şedinţă a anunţat că ordinea de zi a fost epuizată şi a declarat şedinţa închisă.  
 
Preşedintele CEC, Iurie Ciocan, a anunţat că vineri va avea loc şedinţa ordinară a CEC unde va fi 

prezentat raportul CEC de totalizare a rezultatelor alegerilor din 30.11.14. 
 

Preşedintele şedinţei                                                                                           Iurie CIOCAN 

 

Secretarul şedinţei                                                                                     Andrei VOLENTIR 

 

 

Ex.: Angela MUSTEAŢA 
Tel.: 022-251-477 


