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PROCES-VERBAL nr. 51 

al ședinței extraordinare 

din 19.12.2016, ora 10:00 

 

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 

dna Rodica Ciubotaru), după care a declarat ședința deliberativă și deschisă publicului.  

 

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

 

Președintele de ședință a solicitat membrilor să facă propuneri la ordinea de zi ce conține un 

punct: 

 

ORDINEA DE ZI 

 

1.  Cu privire la inițierea procedurii de validare a unor mandate de deputat în Parlamentul 

Republicii Moldova 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

 

Dl Sergiu Gurduza – afirmând că ședința s-a convocat contrar normelor legale prevăzute, a 

solicitat amânarea acesteia pentru a putea lua cunoștință cu materialele ce au stat la baza 

elaborării proiectului, deoarece fizic, timp de 40 de minute, nu a fost posibil să se ia cunoștință 

cu materialele respectivului proiect de hotărîre. În caz contrar, dlui a declarat că va considera 

refuzul drept o încălcare a drepturilor legale a unui membru al Comisiei. 

Dna Alina Russu – a anunțat că ședința de astăzi a fost convocată în conformitate cu normele 

Codului electoral și în cazul în care dl Gurduza ar fi solicitat anterior materialele proiectului, i-ar 

fi fost puse la dispoziție. Totodată, a precizat că hotărîrea Parlamentului care stă la baza 

proiectului respectiv de hotărîre a fost adoptată cu mai multe zile în urmă. A mai afirmat că 

informații suplimentare asupra proiectului vor fi furnizate în cadrul dezbaterilor. 

Dl Iurie Ciocan – a informat că dlui, în mod regulamentar, a solicitat convocarea acestei ședințe, 

pe motiv că zilele următoare se va afla într-o delegație în afara țării. Mai mult ca atât, solicitarea 

dlui a fost susținută și de alți membri ai Comisiei. 

Dl Sergiu Gurduza – a precizat că nu a contestat convocarea ședinței extraordinare, ci faptul că 

materialele pentru ședință au fost expediate neregulamentar, nerespectându-se cele 12 ore, timpul 

necesar pentru examinarea materialelor, fapt pentru care dlui solicită o pauză de cel puțin 30 de 

minute. 

Dna Alina Russu – a informat că responsabil de informarea membrilor cu materialele ședinței 

este secretarul Comisiei și a solicitat ca acesta să aducă anumite clarități în ceea ce privește 

repartizarea materialelor membrilor CEC. 

Dl Veaceslav Agrigoroae – a precizat că a expediat materialele membrilor Comisiei, că toți au 

fost informați din timp despre convocarea acestei ședințe și că, pentru documentare, dl Gurduza a 

avut timp și drept să o facă. Excepție au făcut doar actele care au ajuns pe adresa Comisiei la 

prima oră a acestei zile. Dl Agrigoroae a mai amintit că este vorba doar de un singur subiect în 

ordinea de zi și timp a fost suficient pentru documentare. 
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Dna Alina Russu – a solicitat secretarului să transmită materialele proiectului dlui Gurduza 

pentru ca dlui să le studieze. 

Dl Iurie Ciocan – a precizat că convocarea unui membru al Comisiei în ședință se face pentru o 

zi de muncă și a solicitat dlui Agrigoroae să informeze dacă în dimineața acestei zile a înregistrat 

vreo cerere de acces la materialele proiectului respectiv de hotărîre. 

Dl Veaceslav Agrigoroae – a confirmat că nu a primit nicio solicitare de acces la materiale. 

Dl Sergiu Gurduza – a reiterat solicitarea unei pauze de 30 de minute, solicitând și susținerea a 

3 membri. 

Dna Alina Russu – a solicitat dlui Gurduza să precizeze dacă dlui solicită să facă cunoștință cu 

hotărîrea Parlamentului sau cu întreg set de documente anexat la proiectul de hotărîre.  

Dl Sergiu Gurduza – a precizat că într-o pauză de 30 de minute dorește să facă cunoștință cu set 

de documente anexat la proiectul de hotărîre pentru a vedea dacă a fost atașat demersul unui 

deputat în Parlament prin care Comisia a fost informată despre faptul depunerii unei sesizări la 

Curtea Constituțională. 

Dna Alina Russu – a anunțat că demersul sus-menționat a fost depus la Comisie cu 50 de 

minute înainte de ședința și va fi prezentat în cadrul discuțiilor pe marginea proiectului de 

hotătîre. Totodată, a întrebat dacă cineva susține solicitarea dlui Gurduza. 

Dnii Vladimir Șarban și Vasile Gafton au susținut solicitarea pauzei de 30 de minute. 

 

Președintele de ședință a anunțat o pauză de 30 de minute (ora 10:20). 

 

Continuarea ședinței (ora 10:50).  

 

Președintele de ședință, dna Alina Russu, a solicitat membrilor să înainteze propuneri la ordinea 

de zi. 

 

Dna Rodica Ciubotaru s-a alăturat ședinței CEC (membri prezenți – 9) 

 

Dl Sergiu Gurduza – a propus ca proiectul de hotărîre să fie divizat în 2 proiecte, la bază 

aflându-se 2 temeiuri diferite. 

Dna Alina Russu – a solicitat opinia raportorului. 

Dl Veaceslav Agrigoroae – a precizat că este vorba de procedura de ridicare a unui mandat de 

deputat și nu consideră necesară divizarea proiectului de hotărîre inițial. 

 

Nesusținerea propunerii dlui Gurduza de divizare a proiectului de către raportor, a determinat 

președintele de ședință să o supună votului: 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____3____, Contra ____3_____, S-au abținut ___3___. 

 

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

 

Dl Sergiu Gurduza – a anunțat că există un demers al unei fracțiuni parlamentare în care se 

anunță despre faptul că hotărîrea Parlamentului nr. 273 din 15 decembrie 2016 este atacată la 

Curtea Constituțională și s-a cerut suspendarea ședinței respective, adică amânarea examinării 

proiectului de hotărîre în partea ce ține de validarea mandatului de deputat al lui Simion Grişciuc 

până la momentul în care se va expune Curtea Constituțională. 

Dl Veaceslav Agrigoroae – nu a acceptat propunerea, menționând că respectivul demers nu 

încurcă examinarea subiectului inclus pe ordinea de zi. Mai mult ca atât, Comisia doar inițiază 

procedura de validare mandatelor de deputat în Parlamentul Republicii Moldova și transmite 

toate actele Curții Constituționale care, ulterior, se va expune vizavi de acest subiect.  
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Președintele de ședință a supus votului propunerea dlui Gurduza de amânare a examinării 

proiectului de hotărîre în partea ce ține de validarea mandatului de deputat al lui Simion 

Grişciuc: 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____3____, Contra ____3_____, S-au abținut ___3___. 

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

 

Președintele de ședință a supus votului ordinea de zi ce conține un punct: 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0_____, S-au abținut ___2___. 

 

Ordinea de zi ce conține un punct a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei. 

 

Președintele de ședință a propus să se treacă la examinarea subiectului înscris pe ordinea de zi. 

 

1. S-A AUDIAT: 

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

la inițierea procedurii de validare a unor mandate de deputat în Parlamentul Republicii 

Moldova”:  

 

„La data de 15 decembrie 2016, Parlamentul Republicii Moldova prin Hotărîrea  nr. 272 

a luat act de cererea de demisie a deputatului Dodon Igor ales din partea Partidului Politic 

„Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”, iar prin Hotărîrea nr. 273 a constatat încetarea de 

drept a calității de deputat a dlui Filat Vladimir ales din partea Partidului Liberal Democrat din 

Moldova şi a declarat vacante mandatele de deputat care aparțin acestor partide. 

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

de deputat le revin candidaților supleanți Mizdrenco Irina de pe lista Partidului Politic „Partidul 

Socialiștilor din Republica Moldova” și Grișciuc Simion de pe lista Partidului Liberal Democrat 

din Moldova. Listele candidaților supleanți au fost confirmate prin hotărîrea Curții 

Constituționale nr. 29 din 9 decembrie 2014. La validarea mandatelor se va ține cont de 

declarația candidatului supleant Handrabura Loretta de pe lista Partidului Liberal Democrat din 

Moldova, prin care aceasta refuză atribuirea mandatului de deputat. 

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

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

h o t ă r ă ș t e: 

 

1. Se ia act de vacanța a 2 mandate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, 

atribuite formațiunilor nominalizate. 

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

Republicii Moldova candidaților supleanți, după cum urmează: 

- Mizdrenco Irina de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica 

Moldova”; 

- Grișciuc Simion de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova. 

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”. 

 

Totodată, raportorul a adus la cunoștință membrilor că, la data de 19 decembrie 2016, deputatul 

în Parlamentul Republicii Moldova, dl Tudor Deliu, a informat Comisia Electorală Centrală 

despre faptul depunerii unei sesizări la Curtea Constituțională privind exercitarea controlului de 

constituționalitate și declararea neconstituțională a Hotărîrii Parlamentului Republicii Moldova 

nr. 273 din 15 decembrie 2016 privind declararea vacanței unui mandat de deputat în Parlament. 
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Președintele de ședință a solicitat membrilor să înainteze întrebări raportorului pe marginea 

proiectului de hotărîre.  

 

AU LUAT CUVÎNTUL: 

Dl Sergiu Gurduza – a precizat obligativitatea tuturor hotărîrilor Curții Constituționale, 

susținând în continuare suspendarea examinării proiectului de hotărîre, și a întrebat care este 

temeiul legal al încetării mandatelor de deputat al dlor Igor Dodon și Vladimir Filat. 

Dl Veaceslav Agrigoroae – a precizat că în ambele cazuri drept temei legal al încetării 

mandatelor este hotărîrea Parlamentului asupra legalității căreia se va expune Curtea 

Constituțională. 

Dl Sergiu Gurduza – a întrebat de ce în clauza de adoptare a hotărîrii raportorul nu a indicat art. 

69 alin. (2) din Constituția Republicii Moldova care, de fapt, este norma legală aplicabilă pentru 

ambele cazuri. Or, calitatea de deputat a dlui Dodon se încetează în baza cererii de demisie, iar în 

cazul dlui Filat este vorba de starea de incompatibilitate care, de fapt, nici nu a avut loc. 

Totodată, a atras atenția că, în hotărîrea sa, Curtea Constituțională a menționat că mandatul de 

deputat încetează de drept din momentul în care există o hotărâre de judecată definitivă și 

irevocabilă. În cazul domnului Filat nu există o hotărâre de judecată irevocabilă. În opinia sa, 

hotărârea Parlamentului nu poate servi drept temei pentru inițierea procedurii de ridicare a 

mandatului de deputat, deoarece nu are valoare în acest caz. Prin urmare, a întrebat în baza cărui 

temei legal se face inițierea procedurii de ridicare a mandatului de deputat a dlui Filat Vladimir. 

Dl Veaceslav Agrigoroae – a răspuns că drept temei legal de inițiere a acestui proiect este 

hotărîrea Parlamentului RM. Iar Comisia va transmite hotărîrea sa Curții Constituționale care se 

va expune pe subiectul invocat.  

Dl Sergiu Gurduza – s-a referit la principiul comportamentului loial față de normele 

constituționale, conform căruia, nimeni nu este mai presus de Constituția. Totodată, a menționat 

că, în cazul încetării calității de deputat a dlui Filat, hotărârea judecătorească definitivă și 

irevocabilă este un act final în baza căruia CEC urmează să inițieze procedura de încetare a 

mandatului de deputat, și nu hotărîrea Parlamentului. În acest context, a întrebat de ce Comisia 

inițiază procedura de încetare a mandatului de deputat în baza hotărîrii Parlamentului, act care nu 

este prescris de jurisprudența Curții Constituționale. 

Dl Veaceslav Agrigoroae – a refuzat să răspundă din nou la aceeași întrebare. 

Dl Vladimir Șarban – a întrebat dacă în afară de solicitarea dlui Ciocan de convocare a ședinței 

extraordinare mai sunt și alte motive de grabă a examinării proiectului de hotărîre în partea ce 

ține de atribuirea mandatului dlui Grișciuc Simion. Or, Comisia cunoaște cu certitudine că în 

sesizarea către Curtea s-a cerut exercitarea controlului de constituționalitate a Hotărîrii 

Parlamentului nr. 273 și suspendarea acesteia. Deoarece suspendarea hotărîrii respective urmează 

să fie examinată cel târziu mâine, propune ca chestiunea ce ține de atribuirea mandatului de 

deputat dlui Grișciuc să fie examinată după pronunțarea Curții. Iar, la moment, propune 

examinarea chestiunii ce ține de atribuirea mandatului de deputat dnei Irina Mizdrenco. 

Dl Veaceslav Agrigoroae – a răspuns că ședința a fost convocată la solicitarea a cel puțin 3 

membri CEC. Referitor la examinarea chestiunii ce ține de atribuirea mandatului de deputat dlui 

Grișciuc Simion, a atras atenția că Comisia doar inițiază procedura de validare a mandatelor de 

deputat, iar decizia finală în acest sens îi revine Curții Constituționale. Deci, Curtea se va expune 

asupra hotărîrii CEC și asupra demersului parvenit din partea grupului de deputați în Parlament. 

Dl Vladimir Șarban – a între bat cum va proceda Comisia în cazul în care, eventual, următoarea 

zi Curtea Constituțională va anula hotărîrea Parlamentului.  

Dl Veaceslav Agrigoroae – a considerat că Comisia nu trebuie să anticipeze acțiunile Curții 

Constituționale, iar în ședință fiecare membru este în drept să se expună. Ulterior, Comisia va 

acționa legal, în conformitate cu deciziile Curții Constituționale. 

Dna Alina Russu – a solicitat raportorului să se răspundă dacă a fost cerută și sistarea de către 

Curtea a hotărîrii Parlamentului nr. 273 privind declararea vacanței unui mandat de deputat în 

Parlament sau doar declararea neconstituționalității acestei hotărîri. 

Dl Veaceslav Agrigoroae – a confirmat că din demers reiese solicitarea exercitării controlului 

de constituționalitate a hotărîrii Parlamentului. 
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Dl Vladimir Șarban – a precizat că din momentul în care a făcut cunoștință cu documentele, l-a 

contactat pe autorul demersului, deputatul Tudor Deliu, care i-a confirmat că prin demersul a 

cerut și suspendarea hotărîrii Parlamentului. Această dovadă dl Șarban a obținut-o la ora 09:50, 

pe care fizic nu i-a putut aduce la cunoștință membrilor. 

Dl Sergiu Gurduza – a remarcat că nu în zadar a solicitat anterior o pauză, scopul căreia a fost 

ca toți membrii Comisiei să poată face cunoștință cu absolut toate materialele acestui proiect de 

hotărîre, inclusiv cu sesizarea sus-menționată. Totodată, a întrebat raportorul care vor fi acțiunile 

legale ale CEC în cazul în care mandatul suspendat al deputatului Filat va trebui reatribuit, în 

eventualitatea unei rejudecări a cauzei sau a unei achitări a inculpatului. 

Dl Veaceslav Agrigoroae – a refuzat să răspundă la întrebări ipotetice și incerte, declarând că și-

a expus deja poziția vizavi de acest subiect.  

 

Președintele de ședință a constatat lipsa altor întrebări pe marginea proiectului și a solicitat 

membrilor să înainteze propuneri. 

 

AU ÎNAINTAT PROPUNERI: 

Dl Vasile Gafton – a propus ca proiectul de hotărîre să fie divizat, așa cum a propus dl Gurduza, 

ținând cont de solicitarea depusă la Curtea Constituțională și să fie examinată în ședința de astăzi 

doar inițierea procedurii de atribuire a mandatului dnei Mizdrenco Irina de pe lista Partidului 

Politic ”Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”. 

Dl Veaceslav Agrigoroae – a sugerat ca propunerea dlui Gafton să fie pusă la vot. 

 

Președintele de ședință a supus votului propunerea dlui Gafton de divizare a proiectului de 

hotărîre și de expunere doar asupra inițierii procedurii de validare a mandatului dnei Mizdrenco 

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

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____3____, Contra ____2_____, S-au abținut ___4___. 

 

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

 

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

membrilor la rubrica ”Dezbateri”.  

 

DEZBATERI: 

Dl Iurie Ciocan – a solicitat președintei dispunerea elaborării unui regulament care ar 

reglementa luările de cuvânt ”de procedură” ale membrilor Comisiei, deoarece orice luare de 

atitudine de astăzi este una abuzivă pentru că nu este prevăzută de Regulament. Totodată, a 

declarat că va susține proiectul de hotărîre din următoarele considerente. Hotărîrea Comisiei cu 

privire la inițierea procedurii de validare a unor mandate de deputat în Parlamentul Republicii 

Moldova va fi transmisă Curții Constituționale (CC) care va examina demersul și toate 

circumstanțele. Cu toate acestea, a solicitat ca demersul adresat CEC de către deputatul Tudor 

Deliu să fie atașat la setul de documente către Curtea în cazul în care hotărîrea Comisiei va fi 

aprobată. Or, la examinarea demersului CEC, Curtea deja va stabili ce va examina în primul rând 

– cererea deputaților vizavi de exercitarea controlului de constituționalitate sau hotărîrea 

Comisiei bazată pe hotărîrea Parlamentului. Mai mult ca atât, consideră că orice tărăgănare de 

examinare a acestei probleme din partea Comisiei aduce doar incertitudine în cazul invalidării și 

ridicării mandatului lui Vladimir Filat. Iar certitudine și claritate în cazul respectiv poate să 

aducă doar CC, fiind unica instituție în Republica Moldova abilitată cu drept de a valida ori de a 

respinge cererea de validare a mandatelor de deputat candidaților supleanți. Din aceste 

considerente, proiectul de hotărîre trebuie să fie susținut, iar Comisia trebuie să depună întreg 

setul de acte la dispoziția CC pentru ca această să ia decizia corectă. 

Dl Vladimir Șarban – a precizat că nu contestă hotărîrea Parlamentului, dar nu este de acord cu 

aprobarea proiectului de hotărîre în ansamblu, deoarece la baza lui stau 2 hotărîri ale 
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Parlamentului adoptate în diverse temeiuri. De aceea, dânsul nu vede niciun impediment în 

amânarea de către Comisie a examinării chestiunii privind atribuirea mandatului de deputat dlui 

Grișciuc pentru 24 de ore. Dl Șarban a mai declarat că nu va vota acest proiect de hotărîre în 

ansamblu. Este de acord doar cu prima parte, de atribuire a mandatului dnei Mizdrenco. 

Dl Sergiu Gurduza – a susținut argumentele dlui Șarban în privința dnei Mizdrenco, deoarece 

demersul este în totalitate întemeiat. Iar în privința încetării calității de deputat a dlui Filat și 

atribuirii mandatului de deputat dlui Grișciuc, a remarcat hotărîrea Curții Constituționale nr. 2 

din 20 ianuarie 2015 prin care s-a dispus modul de aplicare a art. 38 alin (2), art. 69 alin (1) și 

art. 70 din Constituție. În sensul acestor articole, mandatul de deputat încetează de drept doar în 

cazul existenței unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile, și nicidecum în baza hotărîrii 

Parlamentului. Astfel, în opinia sa, CEC poate iniția procedura de validare a mandatului de 

deputat doar în cazul unei hotărîri judecătorești irevocabile. Vizavi de proiect, dl Gurduza a 

menționat că acesta ar trebui să facă referire și la art. 69 alin. (2) din Constituție, unde se 

stipulează încetarea calității de deputat în caz de demisie. Totodată, a afirmat că cel care a pus în 

același proiect de hotărîre chestiunile cu încetarea calității de deputat în baza temeiuri diferite a 

avut intenția de a pune Comisia într-o situație delicată, deoarece membrii nu pot să susțină doar o 

parte a proiectului. S-a referit și la cazul aprobării hotărîrii privind stabilirea datei alegerilor 

locale noi în unele localități, menționând că Comisia a decis să aștepte hotărîrea judecătorească 

irevocabilă. Iar în cazul încetării mandatului de deputat a dlui Filat, Comisia inițiază procedura 

de validare a unui mandat de deputat fără a aștepta hotărîrea judecătorească irevocabilă. 

Totodată, și-a exprimat interesul față de modul în care dl Grișciuc Simion a ajuns la CEC pentru 

depunerea declarației de consimțământ.  

Dl Andrei Volentir – a menționat că art. 2 alin. (10) din Legea cu privire la statutul deputatului 

în Parlament statuează faptul că după declararea de către Parlament a vacanței mandatului de 

deputat, Comisia Electorală Centrală, în termen de 10 zile, va examina candidatura candidatului 

supleant imediat următor de pe lista concurentului electoral al cărui mandat a devenit vacant și o 

va înainta Curții Constituționale pentru validarea mandatului. Deci, Comisia are misiunea clară 

de a examina eligibilitatea următorului candidat supleant de pe lista concurentului electoral și de 

a propune Curții Constituționale validarea mandatului de deputat al candidatului eligibil, fapt 

care se vede clar în hotărîrea Comisiei. Referințele la hotărîrile Curții Constituționale, analogii 

cu alegeri locale noi, cu atribuirea mandatului de consilier făcute de dl Gurduza le consideră 

irelevante. Or, în cazul mandatului de deputat, competența legală de a atribui și a valida 

mandatul este împărțită între trei instituții publice: Parlamentul declară vacanța mandatului, CEC 

examinează eligibilitatea candidaturii candidatului supleant și doar Curtea Constituțională 

validează mandatul. Iar, în cazul mandatului alesului local, competența deplină de a ridica, de a 

atribui și de a valida mandatul îi revine doar Comisiei. Cu toate acestea, a solicitat membrilor 

Comisiei să se conformeze deciziilor Curții Constituționale în toate acțiunile și pozițiile luate, 

fără a face ședințele Comisiei arenă de circ. 

Dl Iurie Ciocan – a completat că nu cunoaște modul în care dl Grișciuc Simion a ajuns la CEC 

pentru depunerea declarației de consimțământ. 

Dl Vladimir Șarban – a declarat că susține relatarea dlui Volentir că ședința trebuie să-și 

mențină statutul de solemnitate și să se desfășoare în deplin respect între membrii Comisiei. 

 

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

votului proiectul de hotărîre. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____6____, Contra ____0____, Abținere___3___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

Hotărîrea nr. 625 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei. 
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Dl Iurie Ciocan – și-a reiterat solicitarea privind anexarea la materialele respectivei hotărîri a 

Comisiei și demersului al deputaților în Parlament pentru transmiterea la Curtea Constituțională 

ca aceasta să cunoască plenitudinea chestiunilor legate de subiectul discutat mai sus. 

Dna Alina Russu – i-a asigurat dlui Ciocan că toate documentele necesare vor fi anexate la 

respectiva hotărîre a Comisiei și vor fi transmise Curții Constituționale. 

 

 

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

 

 

Președintele ședinței 

 

 

Alina RUSSU 

Secretarul ședinței Veaceslav AGRIGOROAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ex.: Iana Cozîriuc 

Tel.: 022-201-898 


