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COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ 

A REPUBLICII MOLDOVA 

 

 

 

 

 

PROCES-VERBAL nr. 52 

al ședinței ordinare 

din 23.12.2016, 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 28 de 

puncte: 

 

ORDINEA DE ZI 

 

1.  Cu privire la procedura de ridicare a listelor electorale de la instanțele judecătorești și 

actualizarea datelor în Registrul de stat al alegătorilor 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

2.  Cu privire la aprobarea avizului asupra proiectului de lege nr. 439 din 24 noiembrie 2016 

pentru modificarea articolului 291 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 

Raportor: Alina Russu 

3.  Cu privire la aprobarea avizului asupra proiectului de lege nr.417 din 8 noiembrie 2016 pentru 

modificarea și completarea Codului electoral al Republicii Moldova 

Raportor: Alina Russu 

4.  Cu privire la aprobarea avizului asupra proiectului de lege privind completarea unor acte 

legislative 

Raportor: Alina Russu 

5.  Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Delacău, raionul Anenii 

Noi 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

6.  Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Mărcăuți, raionul 

Briceni 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

7.  Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Borceag, raionul Cahul 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

8.  Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Brînza, raionul Cahul 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

9.  Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Cantemir 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

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

Cantemir 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

11. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Pîrjolteni, raionul Călărași 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 
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12. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Pervomaiscoe, raionul 

Drochia 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

13. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Caracui, raionul Hîncești 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

14. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Ceadîr, raionul Leova 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

15. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cupcui, raionul Leova 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

16. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Romanovca, raionul 

Leova 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

17. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Valea-Trestieni, raionul 

Nisporeni 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

18. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Zberoaia, raionul 

Nisporeni 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

19. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Orhei 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

20. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Bolohan, raionul Orhei 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

21. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Mîrzești, raionul Orhei 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

22. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Dolna, raionul Strășeni 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

23. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Ștefan Vodă, raionul 

Ștefan Vodă 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

24. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Musaitu raionul Taraclia 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

25. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Novosiolovca raionul 

Taraclia 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

26. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Leușeni, raionul Telenești 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

27. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Todirești, raionul 

Ungheni 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

28. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Vulcănești, UTA 

Găgăuzia 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

 

AU ÎNAINTAT PROPUNERI: 

Dl Sergiu Gurduza – a propus completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărîre privind 

modificarea pct. 21 al Regulamentului privind finanțarea activității partidelor politice, aprobat 

prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 4401 din 23 decembrie 2015. Totodată, a 

menționat că, dacă membrii au nevoie de timp pentru studierea proiectului respectiv, atunci 

propune examinarea acestuia la următoarea ședință a Comisiei. 

Dna Alina Russu – i-a adus la cunoștință audienței că propunerea dlui Sergiu Gurduza se referă 

la modificarea termenului pentru virarea în contul bancar al partidului a cotizațiilor de membru 

încasate în numerar, adică înlocuirea termenului de 5 zile lucrătoare cu termenul de 15 zile 

lucrătoare. 
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Președintele de ședință a supus votului propunerea dlui S. Gurduza privind completarea ordinii 

de zi cu proiectul de hotărîre privind modificarea pct. 21 al Regulamentului privind finanțarea 

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

decembrie 2015. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____4____, Contra ____2_____, S-au abţinut ___2___. 

 

Președintele de ședință a anunțat că propunerea nu a întrunit un număr necesar de voturi pentru a 

fi acceptată.  

 

Dl Sergiu Gurduza – atenționînd asupra faptului că pe ordinea de zi sunt înscrise mai multe 

proiecte de hotărîre similare privind atribuirea mandatului, a propus comasarea acestora pe viitor 

într-un proiect de hotărîre după temei similar, așa cum s-a procedat la ședința CEC din 19 

decembrie 2016. 

Dna Alina Russu – a întrebat pentru precizare dacă dl S. Gurduza propune comasarea anumitor 

proiecte de hotărîri sau înaintează o sugestie pentru activitatea ulterioară a Comisiei Electorale 

Centrale. 

Dl Sergiu Gurduza – invocînd faptul că la ședința CEC din 19 decembrie 2016 într-un proiect 

de hotărîre s-a introdus două subiecte diferite cu același temei de validare a mandatelor, 

consideră că în viitor trebuie de introdus într-un singur proiect de hotărîre și alte situații, de 

exemplu, atribuiri de mandate pe același temei (în baza cererilor de demisie, etc.). 

Dna Alina Russu – a precizat că, la atribuirea/ridicarea mandatului de consilier în același 

consiliul local, subiecții și temeiurile se regăsesc într-o hotărîre. Totodată, a atras atenția asupra 

faptului că hotărîrile respective sunt acte administrative cu caracter individual, divizate per 

fiecare autoritatea publică locală aparte. 

Dl Iu. Ciocan – a confirmat cele menționate de dna Russu. 

 

Președintele de ședință a constatat lipsa altor propuneri la ordinea de zi și a supus votului 

proiectul acesteia: 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

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

 

Ordinea de zi ce conține 28 de puncte a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei 

prezenți în ședință. 

 

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 procedura de ridicare a listelor electorale de la instanțele judecătorești și actualizarea datelor în 

Registrul de stat al alegătorilor”:  

 

„Prin hotărîrea nr. 34 din 13 decembrie 2016, Curtea Constituțională a confirmat 

rezultatele alegerilor și a validat mandatul de Președinte al Republicii Moldova. 

În consecință și potrivit pct. 46 din Regulamentul privind întocmirea, administrarea, 

difuzarea și actualizarea listelor electorale, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale 

nr. 2674 din 25 septembrie 2014, instanța de judecată transmite listele electorale, în termen de 10 

zile de la confirmarea legalității alegerilor, registratorilor pentru operarea modificărilor și 

actualizarea datelor în Registrul de stat al alegătorilor (în continuare – RSA). 

În vederea prelucrării datelor din RSA în corespundere cu datele din listele electorale (de 

bază, pentru votarea la locul aflării și cele suplimentare) utilizate în ziua alegerilor prezidențiale 

din 30 octombrie 2016 (turul I) și 13 noiembrie 2016 (turul II), Comisia Electorală Centrală 



4 / 33 

 

decide asupra împuternicirii responsabililor (registratorilor) din cadrul autorităților publice locale 

de nivelul întîi, preturilor de sector din municipiul Chișinău și Primăriei municipiului Bălți (în 

continuare – responsabilii (registratorii) din cadrul autorităților publice locale) de a ridica listele 

sus-menționate de la instanțele judecătorești și de a efectua, în limita competenţei, modificările şi 

actualizările corespunzătoare în RSA. 

În acest scop, se pune în sarcina secretarilor consiliilor raionale (municipale) și 

Comitetului executiv al UTA Găgăuzia de a organiza ridicarea din incinta sediilor instanţelor 

judecătoreşti teritoriale a listelor electorale de către responsabilii (registratorii) din cadrul 

autorităților publice locale. 

Listele electorale se vor transmite, în baza unui act de transmitere-recepționare, cu 

semnarea declarației de confidențialitate în acest sens, doar persoanelor responsabile de listele 

electorale, desemnate prin dispoziția autorității publice locale în modul corespunzător. La 

recepționarea listelor electorale de la instanța de judecată, responsabilii (registratorii) din cadrul 

autorităților publice locale vor prezenta copia dispoziției care confirmă împuternicirile acestora 

în calitate de persoane responsabile de listele electorale. Totodată, secretarii consiliilor raionale 

(municipale) și Comitetul executiv al UTA Găgăuzia vor asigura transmiterea în adresa Comisiei 

a actelor de transmitere-recepționare a listelor electorale, precum și a declarațiilor de 

confidențialitate. 

După efectuarea modificărilor și actualizărilor în RSA, responsabilii (registratorii) din 

cadrul autorităților publice locale vor asigura transmiterea în adresa Comisiei a exemplarului 

listei electorale de bază utilizat în ziua alegerilor, precum și formularele listelor pentru votarea la 

locul aflării și cele suplimentare. Celelalte 2 exemplare al listelor electorale de bază primite de 

primărie și, respectiv, biroul electoral al secției de votare în cadrul scrutinului prezidențial din 30 

octombrie 2016, vor fi nimicite de către responsabilii (registratorii) din cadrul autorităților 

publice locale.  

În acest sens, secretarii consiliilor raionale (municipale) și Comitetului executiv al UTA 

Găgăuzia vor asigura organizarea procedurii de transmitere în adresa Comisiei a listelor 

electorale de bază utilizate în ziua alegerilor, formularele listelor pentru votarea la locul aflării și 

celor suplimentare, precum și procesele-verbale de nimicire a celor 2 exemplare a listelor 

electorale de bază.  

Totodată, Comisia urmează să ridice de la Judecătoria Centru, municipiul Chișinău, 

listele electorale utilizate în cadrul secțiilor de votare constituite în afara țării în vederea 

actualizării datelor în RSA.  

În temeiul art. 18, art. 22, art. 39, art. 40 alin. (3), art. 62 alin. (21) din Codul electoral 

nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, pct. 46 din Regulamentul privind întocmirea, administrarea, 

difuzarea și actualizarea listelor electorale, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale 

nr. 2674 din 25 septembrie 2014 și în conformitate cu pct. 9, 20, 32, 33 din Regulamentul cu 

privire la Registrul de stat al alegătorilor, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 

2974 din 19 noiembrie 2014, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e: 

 

1. Se pune în sarcina secretarilor consiliilor raionale (municipale) și Comitetului executiv 

al UTA Găgăuzia de a organiza: 

a)  ridicarea din incinta sediilor instanțelor judecătorești teritoriale a listelor electorale de 

către responsabilii (registratorii) din cadrul autorităților publice locale de nivelul întîi, preturilor 

de sector din municipiul Chișinău și Primăriei municipiului Bălți; 

b)  transmiterea în adresa Comisiei a listelor electorale de bază utilizate în ziua alegerilor, 

formularele listelor pentru votarea la locul aflării și celor suplimentare, precum și procesele-

verbale de nimicire a celor 2 exemplare a listelor electorale de bază.  

2. Se împuternicesc responsabilii (registratorii) din cadrul autorităților publice locale să 

ridice, prin intermediul secretarilor autorităților publice locale de nivelul al doilea, listele 

electorale de la instanțele judecătorești. 

3. Registratorii vor efectua modificările și actualizările în Registrul de stat al alegătorilor 

în limita competenței și vor asigura pînă la data de 1 martie 2017: 
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a)  nimicirea celor 2 exemplare a listelor electorale de bază primite de primărie și, 

respectiv, biroul electoral al secției de votare în cadrul scrutinului prezidențial din 30 octombrie 

2016, cu întocmirea procesului-verbal de nimicire în acest sens; 

b)  transmiterea, prin intermediul secretarilor consiliilor raionale (municipale) și 

Comitetului executiv al UTA Găgăuzia, în adresa Comisiei a listelor electorale de bază utilizate 

în ziua alegerilor, formularele listelor pentru votarea la locul aflării și celor suplimentare, precum 

și procesele-verbale de nimicire a celor 2 exemplare a listelor electorale de bază. 

4. Listele electorale utilizate în cadrul secțiilor de votare constituite în afara țării vor fi 

ridicate de la Judecătoria Centru, municipiul Chișinău, de către Comisia Electorală Centrală în 

vederea actualizării datelor în Registrul de stat al alegătorilor.  

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

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

 

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

proiectului de hotărîre. 

 

AU LUAT CUVÎNTUL: 

Dl S. Gurduza – a întrebat dacă va fi elaborat vreun model al actului de transmitere-recepționare 

a listelor electorale și al procesului-verbal de nimicire a celor 2 exemplare a listelor electorale de 

bază. 

Dna Al. Russu – a menționat că toate modele de acte necesare în acest sens se regăsesc în 

Regulamentul privind întocmirea, administrarea, difuzarea și actualizarea listelor electorale, 

aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2674 din 25 septembrie 2014. Totodată, a 

comunicat că în baza hotărîrii de astăzi va fi transmisă o circulară către consiliile raionale 

(municipale), Comitetul executiv al UTA Găgăuzia, precum și instanțele de judecată privind 

procedura care urmează a fi efectuată și o anexă cu formulare de acte necesare care urmează să 

fie completate de către responsabili. 

Dl Vl. Șarban – a întrebat raportorul dacă nu consideră necesar ca funcționarii din cadrul 

Aparatului CEC să le analizeze datele prezentate de către secretarii consiliilor locale și să-i 

informeze pe membrii CEC prin nota informativă despre modificările și actualizările operate în 

Registrul de Stat al Alegătorilor de către registratorii. În acest sens, propune completarea părţii 

rezolutive a hotărîrii cu un punct prin care Comisia va împuternici vreo subdiviziune din cadrul 

aparatului său de a sistematiza și de a generaliza toate rapoartele care vor parveni de la consiliile 

respective (adică, tabelele cu modificările și actualizările operate în Registrul de Stat al 

Alegătorilor în baza listelor utilizate în cadrul scrutinului prezidențial din 30 octombrie 2016) în 

vederea constatării greșelilor. 

Raportorul, dl V. Agrigoroae – a menţionat că susţine propunerea dlui Șarban, însă consideră 

că nu este necesar de a stabili asemenea obligații prin hotărîrea CEC, deoarece datele prezentate 

de către secretarii consiliilor locale oricum vor fi analizate și sistematizate. Prin urmare, a 

solicitat să fie supusă votului propunerea dlui Șarban. 

 

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

expună asupra propunerii înaintate de dl Vl. Șarban. 

 

AU LUAT CUVÎNTUL: 

Dl Iu. Ciocan – a menţionat că susţine propunerea dlui Șarban și este de acord cu faptul că 

Comisia Electorală Centrală în calitate de organ electoral central trebuie să cunoască ce se 

întîmplă în teritoriu. Totodată, a atras atenția că monitorizarea modificărilor operate în Registrul 

de Stat al Alegătorilor, din punct de vedere tehnologic, se face foarte ușor. Deci, se stabilește 

perioada pentru introducerea modificărilor de către registratorii, se fixează starea de facto și se 

poate urmări zilnic care modificări au fost introduse. În opinia sa, asemenea monitorizare se face 

foarte ușor, numai că necesită un control suplimentar. În acest context, referindu-se la faptul că la 

moment nu este perioadă electorală, consideră că Direcția tehnologii informaționale și 

gestionarea listelor electorale (DTIGLE) poate face fața acestei sarcini. Deci, propune 
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completarea părţii rezolutive a hotărîrii cu un punct prin care se va stabili că controlul executării 

prezentei hotărîri va fi exercitat de către Direcția tehnologii informaționale și gestionarea listelor 

electorale din cadrul Aparatului Comisiei Electorale Centrale. 

Dna A. Russu – a propus ca un astfel de control să fie efectuat de către Direcția tehnologii 

informaționale și gestionarea listelor electorale și Direcția management alegeri din cadrul 

Aparatului Comisiei Electorale Centrale, deoarece această sarcină intră nemijlocit în atribuţiile 

lor de serviciu. Deci, va susține proiectul de hotărîre cu amendamentul propus. 

Dl Vl. Șarban – consideră că ar fi bine de indicat în proiectul de hotărîre data și modul de 

prezentare a celor analizate. 

Dna A. Russu – a menționat că indicarea datei și modului de prezentare a notei informative este 

de ordin administrativ. 

 

Președintele de ședință a solicitat membrilor să înainteze propuneri. 

 

AU ÎNAINTAT PROPUNERI: 

Dl A. Volentir – a propus substituirea textului ”responsabilii (registratorii) din cadrul 

autorităților publice locale” în conţinutul proiectului de hotărîre cu textul ”registratorii din cadrul 

autorităților publice locale”. 

 

Președintele de ședință a solicitat raportorul să se expună asupra propunerilor înaintate. 

 

Raportorul, dl V. Agrigoroae – a acceptat propunerile înaintate. 

 

Președintele de ședință a supus votului proiectul de hotărîre cu amendamentele acceptate de 

raportor: 

 

„Prin hotărîrea nr. 34 din 13 decembrie 2016, Curtea Constituțională a confirmat 

rezultatele alegerilor și a validat mandatul de Președinte al Republicii Moldova. 

În conformitate cu pct. 46 din Regulamentul privind întocmirea, administrarea, difuzarea 

și actualizarea listelor electorale, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2674 din 

25 septembrie 2014, instanța de judecată transmite listele electorale, în termen de 10 zile de la 

confirmarea legalității alegerilor, registratorilor pentru operarea modificărilor și actualizarea 

datelor în Registrul de stat al alegătorilor (în continuare – RSA). 

În vederea realizării acestei activități, Comisia decide a-i împuternici pe registratorii din 

cadrul autorităților publice locale de nivelul întîi, preturilor de sector ale municipiului Chișinău și 

Primăriei municipiului Bălți (în continuare – registratorii din cadrul autorităților publice locale) 

să ridice de la instanțele judecătorești listele electorale (de bază, pentru votarea la locul aflării și 

cele suplimentare) utilizate în ziua alegerilor prezidențiale din 30 octombrie 2016 (turul I) și 13 

noiembrie 2016 (turul II) și, în limita competenței, să prelucreze datele în RSA corespunzător 

datelor conținute în aceste liste. 

Secretarii consiliilor raionale (municipale) și Comitetul executiv al UTA Găgăuzia au 

sarcina de a organiza procesul de ridicare a listelor electorale de la instanțele judecătorești 

teritoriale de către registratorii din cadrul autorităților publice locale. 

Listele electorale se vor transmite, în baza unui act de transmitere-recepționare, cu 

semnarea declarației de confidențialitate în acest sens, doar persoanelor responsabile de listele 

electorale, desemnate prin dispoziția autorității publice locale în modul corespunzător. La 

recepționarea listelor electorale de la instanța de judecată, registratorii din cadrul autorităților 

publice locale vor prezenta copia dispoziției ce confirmă împuternicirile lor în calitate de 

persoane responsabile de listele electorale. Secretarii consiliilor raionale (municipale) și 

Comitetul executiv al UTA Găgăuzia vor asigura transmiterea către Comisie a actelor de 

transmitere-recepționare a listelor electorale, precum și a declarațiilor de confidențialitate. 

După efectuarea modificărilor și actualizărilor în RSA, registratorii din cadrul 

autorităților publice locale vor transmite către Comisie exemplarul listei electorale de bază 

utilizat în ziua alegerilor, precum și formularele listelor pentru votarea la locul aflării și celor 
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suplimentare. Celelalte 2 exemplare ale listelor electorale de bază primite de primărie și, 

respectiv, de biroul electoral al secției de votare vor fi nimicite de către registratorii din cadrul 

autorităților publice locale. 

Secretarii consiliilor raionale (municipale) și Comitetul executiv al UTA Găgăuzia vor 

asigura organizarea procedurii de transmitere către Comisie a listelor electorale de bază utilizate 

în ziua alegerilor, a formularelor listelor pentru votarea la locul aflării și celor suplimentare, 

precum și a proceselor-verbale de nimicire a celorlalte 2 exemplare ale listelor electorale de 

bază. 

Totodată, Comisia urmează să ridice de la Judecătoria Centru, municipiul Chișinău, 

listele electorale utilizate în cadrul secțiilor de votare constituite în afara țării în vederea 

actualizării datelor în RSA. 

În temeiul art. 18, art. 22, art. 39, art. 40 alin. (3), art. 62 alin. (21) din Codul electoral 

nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, pct. 46 din Regulamentul privind întocmirea, administrarea, 

difuzarea și actualizarea listelor electorale, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale 

nr. 2674 din 25 septembrie 2014 și în conformitate cu pct. 9, 20, 32, 33 din Regulamentul cu 

privire la Registrul de stat al alegătorilor, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 

2974 din 19 noiembrie 2014, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e: 

 

1. Se pune în sarcina secretarilor consiliilor raionale (municipale) și Comitetului executiv 

al UTA Găgăuzia de a organiza: 

a) ridicarea din incinta sediilor instanțelor judecătorești teritoriale a listelor electorale de 

către registratorii din cadrul autorităților publice locale de nivelul întîi, preturilor de sector ale 

municipiului Chișinău și Primăriei municipiului Bălți; 

b) transmiterea către Comisie a listelor electorale de bază utilizate în ziua alegerilor, a 

formularelor listelor pentru votarea la locul aflării și celor suplimentare, precum și a proceselor-

verbale de nimicire a celorlalte 2 exemplare ale listelor electorale de bază. 

2. Se împuternicesc registratorii din cadrul autorităților publice locale să ridice, prin 

intermediul secretarilor consiliilor raionale (municipale) și Comitetului executiv al UTA 

Găgăuzia, listele electorale de la instanțele judecătorești. 

3. Registratorii vor efectua modificările și actualizările în Registrul de stat al alegătorilor 

în limita competenței și vor asigura pînă la data de 1 martie 2017: 

a) nimicirea celorlalte 2 exemplare ale listelor electorale de bază primite de primărie și, 

respectiv, de biroul electoral al secției de votare în cadrul scrutinului prezidențial din 30 

octombrie 2016, cu întocmirea procesului-verbal de nimicire în acest sens; 

b) transmiterea, prin intermediul secretarilor consiliilor raionale (municipale) și 

Comitetului executiv al UTA Găgăuzia, către Comisie a listelor electorale de bază utilizate în 

ziua alegerilor, a formularelor listelor pentru votarea la locul aflării și celor suplimentare, precum 

și a proceselor-verbale de nimicire a celorlalte 2 exemplare ale listelor electorale de bază. 

4. Listele electorale utilizate în cadrul secțiilor de votare constituite în afara țării vor fi 

ridicate de la Judecătoria Centru din municipiul Chișinău de către Comisia Electorală Centrală în 

vederea actualizării datelor în Registrul de stat al alegătorilor. 

5. Controlul executării prezentei hotărîri se va exercita de către Direcția tehnologii 

informaționale și gestionarea listelor electorale și Direcția management alegeri din cadrul 

Aparatului Comisiei Electorale Centrale. 

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

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

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

Hotărîrea nr. 626 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți în ședință. 
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2. S-A AUDIAT: 

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

aprobarea avizului asupra proiectului de lege nr. 439 din 24 noiembrie 2016 pentru modificarea 

articolului 291 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997”: 

 

„Prin scrisoarea cu nr. CJ-10 nr. 329 din 29 noiembrie 2016, Comisia juridică, numiri și 

imunități a Parlamentului Republicii Moldova solicită Comisiei Electorale Centrale expunerea 

opiniei asupra proiectului de lege nr. 439 din 24 noiembrie 2016 pentru completarea articolului 

291 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997. 

În temeiul art.18 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 şi art. 40 din 

Legea nr. 317-XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi 

ale administraţiei publice centrale şi locale, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 

 

1. Se aprobă, conform anexei, avizul asupra proiectului de lege nr. 439 din 24 noiembrie 

2016 pentru completarea articolului 291 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 

1997. 

2. Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale se remite Comisiei juridice, numiri și imunități 

a Parlamentului Republicii Moldova, conform solicitării. 

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. 

 

Aprobat 

prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale 

nr. ____ din 23 decembrie 2016 

 

AVIZ 

 asupra proiectului de lege nr. 439 din 24 noiembrie 2016 

pentru modificarea articolului 291 din Codul electoral nr. 1381-XIII 

din 21 noiembrie 1997 

 

Analizînd proiectul de lege nr. 439 din 24 noiembrie 2016 pentru modificarea articolului 

291 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, asupra căruia Comisia juridică, 

numiri și imunități a Parlamentului Republicii Moldova solicită opinia prin scrisoarea cu nr. CJ-

10 nr. 329 din 29 noiembrie 2016, Comisia Electorală Centrală prezintă următoarele observații. 

Scopul proiectului de lege, în opinia autorului, este asigurarea realizării dreptului la vot al 

cetățenilor Republicii Moldova care se află în străinătate în baza informațiilor oferite către 

autoritățile statelor unde se află cetățenii Republicii Moldova. 

Conform Notei informative la proiect, se propune modificarea alineatului (3) al 

articolului 291 pentru a se prevedea în mod expres că numărul secțiilor de votare se stabilește 

proporțional numărului cetățenilor aflați în țara de referință.  

Redacția propusă pentru alineatul (3) al articolului 291 este următoarea: „(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 baza informațiilor 

obținute prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, de la organele 

competente ale statului de destinație al cetățenilor Republicii Moldova, referitor la numărul lor 

și locul aflării în țara respectivă în care Republica Moldova are deschise misiuni 

diplomatice/consulare și că numărul secțiilor de votare respective se va stabili în mod 

proporțional numărului de cetățeni aflați în țara de referință” (sublinierea ne aparține, cu italic 

fiind dată reformularea propusă prin proiect).  

Actualmente art. 291 alin. (3) stipulează că organizarea secțiilor de votare în străinătate 

suplimentare celor de pe lîngă misiunile diplomatice și oficiile consulare se stabilește de Comisia 

Electorală Centrală, la propunerea Guvernului, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe și 

Integrării Europene și cu alte autorități ale administrației publice centrale, în baza următoarelor 
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criterii: înregistrarea prealabilă a cetățenilor aflați în străinătate și numărul alegătorilor care 

au participat la scrutinul precedent.  

De menționat că reglementările descrise mai sus au fost avizate de Comisia de la Veneția, 

potrivit căreia organizarea secțiilor de votare suplimentare peste hotarele țării urmează a fi 

efectuată în baza unor criterii clare și care să fie respectate de subiecții implicați. În avizul 

comun asupra proiectului de lege cu privire la modificarea Codului electoral, Comisia de la 

Veneția și OSCE/BIDDO, avînd în vedere problema secțiilor de votare în străinătate și alegerile 

prezidențiale, au recomandat să fie luate în considerare recomandările anterioare ale misiunilor 

de monitorizare a alegerilor OSCE/BIDDO, astfel ca hotărîrile privind amplasarea secţiilor de 

votare peste hotare să fie luate în mod transparent şi în baza unor criterii clare şi consecvente, 

care ar putea include numărul cetăţenilor eligibili să voteze într-o anumită ţară şi/sau locaţie. 

De asemenea, Curtea Constituțională în Hotărîrea nr. 34 din 13 decembrie 2016 privind 

confirmarea rezultatelor alegerilor şi validarea mandatului de Preşedinte al Republicii Moldova a 

subliniat că este necesară modificarea mecanismului de votare în străinătate, precum și 

introducerea unor criterii suplimentare în vederea calculării numărului și a distribuirii geografice 

a secțiilor de votare peste hotare.  

Avînd în vedere că inițiativa legislativă înregistrată sub nr. 439 din 24 noiembrie 2016 

presupune excluderea criteriilor determinante la moment pentru autoritățile naționale 

responsabile de organizarea secțiilor de votare și condiționarea acestui proces în funcție de 

informațiile oferite de alte state, a căror veridicitate va fi imposibil de confirmat, Comisia 

Electorală Centrală pledează pentru dezvoltarea și suplinirea criteriilor în baza cărora se vor 

organiza secțiile de votare peste hotare și nicidecum în favoarea excluderii sau limitării 

acestora”. 

 

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

proiectului de hotărîre. 

 

AU LUAT CUVÎNTUL: 

Dl S. Gurduza – a întrebat dacă la pregătirea proiectului de hotărîre raportorul a luat în 

considerare opiniile ale ONG-urilor, în special, Asociației obștești „Promo-LEX”. 

Raportorul, dna Al. Russu – a răspuns că nu a reușit să ia cunoștință de avizele organizațiilor 

neguvernamentale și a solicitat dlui Gurduza să-și expună conținutul acestora dacă îl cunoaște. 

Dl Iu. Ciocan – a întrebat pe dl Gurduza dacă există careva contradicții între propunerile 

înaintate în aceste avize și propunerile CEC înaintate în avizul în cauză. Întrucît nu cunoaște 

conținutul avizelor ale ONG-urilor, a propus să se treacă la examinarea acestora. 

Dl S. Gurduza – a menționat că s-a referit la avizul Asociației obștești „Promo-LEX” care a fost 

plasat pe site-ul asociației la data de 2 decembrie 2016. Totodată, a menționat că acest aviz este 

destul de mare și dacă va începe să-l exteriorizeze, va trece mult timp. Iar el doar a întrebat dacă 

la pregătirea proiectului de hotărîre raportorul a luat în considerare avizul Asociației obștești 

„Promo-LEX”. 

Dl M. Lebedinschi – a atras atenția la faptul că Comisia Electorală Centrală este o instituție de 

stat independentă și din momentul în care Parlamentul RM solicită opinia Comisiei, aceasta 

trebuie să-i fie oferită reieșind din acelea activități care au fost realizate și/sau pe care nu s-a 

reuşit de a-i depista. Orice proiect de lege întocmit în vederea modificării unui act legislativ 

organic urmează în mod normal să fie pus spre consultare publică și supus dezbaterilor publice, 

inclusiv prin organizarea unei mese rotunde cu reprezentanţii societății civile. Respectiv, 

Parlamentul va avea posibilitatea să audă și opinia Asociației obștești „Promo-LEX” și opiniile 

altor organizații obștești specializate în domeniul serviciului public. CEC trebuie să-și expună 

opinia în calitate de instituție independentă, și nu reieșind din doleanțele societății civile. Or, 

CEC este o instituție de stat, organ colegial și răspunde doar pentru acțiunile sale. 

 

Președintele de ședință a constatat lipsa altor întrebări și propunerilor la proiect, după care a 

oferit cuvîntul membrilor la rubrica ”Dezbateri”. 
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DEZBATERI: 

Dl S. Gurduza – consideră că opinia societății civile nu trebuie să fie ignorată, deoarece este una 

relevantă. În avizul Asociației obștești „Promo-LEX” se propun alte soluții de a rezolva 

problema invocată în prezentul proiect de hotărîre. De asta și a întrebat dacă la pregătirea 

proiectului de hotărîre s-au luat în calcul recomandările asociațiilor obștești. 

Dna Al. Russu – și-a exprimat speranța că în baza principiului transparenței decizionale 

Parlamentul RM va lua în considerare și va discuta toate opiniile expuse pe marginea acestui 

proiect de lege de către părţile interesate în procesul electoral. 

 

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

votului proiectul de hotărîre. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

Hotărîrea nr. 627 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți în ședință. 

 

3. S-A AUDIAT: 

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

aprobarea avizului asupra proiectului de lege nr. 417 din 8 noiembrie 2016 pentru modificarea și 

completarea Codului electoral al Republicii Moldova”: 

 

„Comisia juridică, numiri și imunități a Parlamentului Republicii Moldova solicită 

Comisiei Electorale Centrale, prin scrisoarea cu nr. CJ-10/320 din 21 noiembrie 2016, 

prezentarea opiniei asupra reglementărilor din proiectul de lege nr.417 din 8 noiembrie 2016 

pentru modificarea și completarea Codului electoral al Republicii Moldova. 

În temeiul art.18 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 şi art. 40 din 

Legea nr. 317-XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi 

ale administraţiei publice centrale şi locale, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 

 

1. Se aprobă, conform anexei, avizul asupra proiectului de lege nr. 417 din 8 noiembrie 

2016 pentru modificarea și completarea Codului electoral al Republicii Moldova. 

2. Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale se remite Comisiei juridice, numiri și imunități 

a Parlamentului Republicii Moldova, conform solicitării. 

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. 
 

Aprobat 

prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale 

nr. ____ din 23 decembrie 2016 

AVIZ 

asupra proiectului de lege nr. 417 din 8 noiembrie 2016 pentru modificarea și completarea 

Codului electoral al Republicii Moldova 

 

Analizînd proiectul de lege nr.417 din 8 noiembrie 2016 pentru modificarea și 

completarea Codului electoral al Republicii Moldova, asupra căruia Comisia juridică, numiri și 

imunități a Parlamentului Republicii Moldova solicită opinia prin scrisoarea cu nr. CJ-10/320 din 

21 noiembrie 2016, Comisia Electorală Centrală prezintă următoarele observații și propuneri.  

Proiectul de lege prevede modificarea și completarea unor articole din Codul electoral, 

precum: 

- la art. 53 alin. (3) lit. e) se propune votarea în secțiile de votare constituite peste hotarele 

Republicii Moldova inclusiv în baza buletinului de identitate; 

- intervențiile de la art. 86 alin. (2) și art. 87 alin. (2) și (3) vizează micșorarea pragului 

minim de reprezentare pentru toți concurenții electorali la alegerile parlamentare; 
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- art. 107 se propune a fi completat cu o prevedere similară celei de la art. 84 alin. (2), 

astfel încît studenții și elevii cu drept de vot înmatriculaţi la instituţii de învăţămînt într-o 

localitate în care nu au înregistrare la domiciliu sau la reşedinţă să poată vota și la alegerile 

prezidențiale la orice secție de votare deschisă în această localitate, după cum au această 

posibilitate la alegerile parlamentare. 

Referitor la propunerea de completare a art. 53 alin. (3) lit. e) prin care să se prevadă 

posibilitatea pentru cetățenii Republicii Moldova aflați în străinătate de a vota inclusiv în baza 

buletinului de identitate, precizăm că actualmente Codul electoral reglementează expres actele în 

baza cărora cetățenii Republicii Moldova își pot exercita dreptul de vot atît în interiorul țării, cît 

și în străinătate.  

Delimitarea actelor de identitate cu care se poate vota pe teritoriul Republicii Moldova și 

în străinătate a avut drept scop evitarea votului multiplu, prevenirea încercărilor de a vota o dată 

eventual în baza pașaportului cetățeanului Republicii Moldova și altă dată în baza buletinului de 

identitate.  

În legătură cu aceasta menționăm că Sistemul Informațional Automatizat de Stat 

”Alegeri”, administrat și gestionat de Comisia Electorală Centrală, permite identificarea și 

eliminarea tentativelor de votare multiplă, de aceea acordarea posibilității pentru alegătorii aflați 

în străinătate de a vota și în baza buletinului de identitate poate fi decisă prin consens politic.  

În ceea ce privește revizuirea de micșorare a pragului electoral pentru toți concurenții 

electorali în cadrul alegerilor parlamentare, Comisia relevă că Parlamentul are libertatea de a 

hotărî privind pragul electoral, modalitatea de atribuire a mandatului de deputat, precum și 

condiţiile de valabilitate a rezultatelor acestuia.  

Conform jurisprudenței Curții Constituționale, aplicarea sistemului electoral proporţional 

şi stabilirea pragului de reprezentare sînt de domeniul reglementărilor legale, iar Parlamentul este 

unicul organ în măsură să adopte orice tip de scrutin sau modalitate de atribuire a mandatului de 

deputat. Opţiunea pentru o variantă sau alta şi consfinţirea ei prin lege depinde de situaţia social-

politică din ţară, de nivelul de dezvoltare a sistemului politic din societate. Acestea fiind spuse, 

Comisia, avînd statutul de organ apolitic, se abține de la aprecierea propunerii de micșorare a 

pragului electoral. 

Apreciind reglementarea înaintată privind votarea studenților și elevilor cu drept de vot în 

cadrul alegerilor prezidențiale la orice secție de votare din localitatea unde își fac studiile, 

precizăm că unul din scopurile pentru care a fost creat și implementat Registrul de Stat al 

Alegătorilor a fost diminuarea listelor suplimentare. În acest sens, oferirea drepturilor 

suplimentare unei categorii de alegători, în cazul de față studenţilor și elevilor cu drept de vot 

care nu domiciliază în circumscripţiile unde îşi fac studiile, va denatura esenţa acestui registru şi 

a modului de evidenţă a alegătorilor.  

Semnalăm că norma propusă ar putea provoca epuizarea buletinelor de vot la unele secții 

de votare din cauza prezenței masive a studenților și elevilor, cu riscul ca alegătorii arondați 

secțiilor respective să fie lipsiți de dreptul la vot. În această situație soluția va fi sistarea eliberării 

buletinelor către studenții și elevii care nu au înregistrare la domiciliu/reședință în circumscripția 

respectivă și redirecționarea acestora către alte secții de vot. 

În opinia Comisiei, procesul electoral nu poate fi unul spontan, ci ordonat și în baza unui 

mecanism clar stabilit. Acesta este descris în art. 39 din Codul electoral, potrivit căruia alegătorii 

care în ziua scrutinului nu se vor afla la domiciliu sau reşedinţă au posibilitatea de a-şi exercita 

dreptul de vot (sub condiția înscrierii în Registrul de Stat al Alegătorilor) prin depunerea unei 

declaraţii de şedere la organul administrației publice locale. Astfel, alegătorul va putea fi înscris 

în lista de alegători la secția de votare corespunzător locului șederii. Comisia Electorală Centrală 

consideră că acest mecanism trebuie dezvoltat, inclusiv prin extinderea termenului de 30 de zile. 

În concluzie la cele relevate, observăm că instituirea unui tratament preferențial pentru o 

categorie de alegători în raport cu celelalte este în măsură să afecteze principiul egalității 

cetățenilor în fața legii și în acest sens ne pronunțăm doar pentru crearea unor condiții egale 

pentru toți alegătorii. 

În cazul în care propunerea respectivă va fi acceptată de forul legislativ, modalitatea de 

participare la vot a studenților și elevilor cu drept de vot urmează totuși, a fi unificată pentru 
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toate tipurile de scrutine. În acord cu exigențele tehnicii legislative prevăzute la art.18 alin.(3) 

din Legea nr. 780 din 27 decembrie 2001 privind actele legislative, potrivit cărora ”în cazul în 

care proiectul de act legislativ cuprinde prevederi din legislaţia în vigoare, acestea, de regulă, nu 

se reproduc, dar se face trimitere la ele”, propunem ca în loc să fie reprodus textul de la art.84 

alin.(2) în cuprinsul art.107, să se introducă o normă generală la Capitolul 9 ”Votarea” din Titlul 

II ”Dispoziții comune”, cu următorul conținut: 

„(1) În cadrul alegerilor parlamentare, prezidențiale și referendumurilor republicane 

studenţii şi elevii cu drept de vot înmatriculaţi la instituţii de învăţămînt într-o localitate în care 

nu au înregistrare la domiciliu sau la reşedinţă pot vota la orice secţie de votare deschisă în 

această localitate, fiind obligaţi să respecte următoarele condiţii: 

a) să prezinte buletinul de identitate cu fişa de însoţire; 

b) să prezinte carnetul de student/elev al instituţiei de învăţămînt din localitatea 

respectivă; 

c) să completeze şi să semneze o declaraţie pe proprie răspundere privind abţinerea de la 

votarea multiplă, fiind informaţi despre răspunderea penală în caz de încălcare a acestei obligaţii. 

(2) Alegătorii specificaţi la alin. (1) se înscriu în lista suplimentară, iar la rubrica „Notă” 

din această listă se indică instituţia de învăţămînt la care sînt înmatriculaţi”. 
 

Președintele de ședință a constatat lipsa întrebărilor, a propunerilor la proiect și a supus votului 

proiectul de hotărîre în redacția raportorului. 
 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____8____, Contra ____0____, Abținere___0___. 
 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

Hotărîrea nr. 628 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți în ședință. 
 

4. S-A AUDIAT: 

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

aprobarea avizului asupra proiectului de lege privind completarea unor acte legislative”: 
 

„Prin scrisoarea nr. 03/13401 din 14 noiembrie 2016 Ministerul Justiției solicită Comisiei 

Electorale Centrale avizarea proiectului de lege privind completarea unor acte legislative.  

În temeiul art. 18 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 și art. 21 din 

Legea nr. 780-XV din 27 decembrie 2001 privind actele legislative, Comisia Electorală Centrală 

h o t ă r ă ş t e:  
 

1. Se aprobă, conform anexei, avizul asupra proiectului de lege privind completarea unor 

acte legislative. 

2. Hotărîrea cu privire la aprobarea avizului asupra proiectului de lege pentru completarea 

unor acte legislative se remite Ministerului Justiției, conform solicitării. 

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. 
 

Aprobat 

prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale 

nr. ____ din 23 decembrie 2016 

AVIZ 

asupra proiectului de lege privind completarea unor acte legislative 
 

Analizînd proiectul de lege privind completarea unor acte legislative, asupra căruia 

Ministerul Justiției solicită avizul prin scrisoarea cu nr. 03/13401 din 14 noiembrie 2016, 

Comisia Electorală Centrală prezintă următoarele observații.  

Scopul proiectului de lege constă în crearea unui cadru juridic pentru stabilirea 

răspunderii membrilor organelor colegiale, investigarea și tragerea la răspundere juridică a 

acestora pentru deciziile luate în cadrul executării obligațiilor de serviciu.  
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Proiectul de lege reglementează identificarea răspunderii pentru adoptarea deciziilor în 

cadrul organelor colegiale ale entităților publice și private. Se propune completarea Codului 

penal și Codului contravențional prin instituirea răspunderii personale a membrilor, inclusiv a 

răspunderii conducătorului organului colegial în cazul neconvocării sau neorganizării ședințelor 

de către acesta. 

Conform Notei informative la proiect, implementarea acestuia va determina posibilitatea 

aprecierii contribuției personale a fiecărui membru la adoptarea unei decizii ilegale, respectiv va 

face posibilă tragerea la răspundere individuală pentru încălcările admise.  

Propunerile de completare a Codului penal și Codului contravențional vizează toate 

entitățile cu statut colegial. În acest context precizăm că în perioada electorală se constituie 

organe electorale ierarhic inferioare. Potrivit Codului electoral, acestea sînt organe colegiale 

constituite din cel puțin 5 și cel mult 11 membri, a căror componență poate fi modificată pînă în 

ziua precedentă alegerilor. Prin urmare, apreciem critic propunerea înaintată prin proiectul în 

cauză, deoarece nu este clar mecanismul de apreciere a contribuției personale a fiecărui membru 

și de tragere la răspundere.  

Suplimentar menționăm că referitor la subiectul ce vizează răspunderea membrilor 

organelor colegiale Comisia Electorală Centrală a dat aviz negativ prin hotărîrea nr. 3375 din 12 

mai 2015, aceeași opinie o reiterăm prin prezentul aviz”. 
 

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

cuvîntul membrilor la rubrica ”Dezbateri”.  
 

DEZBATERI: 

Dl S. Gurduza – a menționat că modificarea legislaţiei în vederea tragerii la răspundere juridică 

a membrilor organelor colegiale de decizie pentru admiterea încălcărilor de lege în activitatea 

proprie este o recomandare a GRECO, realizarea căreia a fost stabilită pentru anul 2012. Mai 

mult ca atît, acest obiectiv a fost stabilit în Strategia naţională anticorupţie pe anii 2011-2016. 

Din considerente că la capitolul aprobării acestei legi Moldova are o restanță față de partenerii de 

dezvoltare și că tragerea la răspundere juridică a membrilor organelor colegiale o consideră 

necesară, dar nu în orice condiții, a declarat că se va abține de la susținerea acestui proiect de 

hotărîre. În opinia sa, prezumția de solidaritate este inoperantă dacă persoanele în cauză, 

diligente fiind în organele colegiale de conducere, s-au opus la actele ori faptele care cauzează 

luarea deciziilor ilegale. Prin urmare, adoptarea unei poziții contrare deciziei majoritare, 

formulată neechivoc, trebuie să exonereze persoana în cauză de consecințele ulterioare. De 

exemplu, dacă a fost înregistrat un concurent electoral care a încălcat legislația electorală, 

această înregistrarea va fi una ilegală, ceea ce ulterior va fi probat în instanțele de judecată. În 

opinia sa, în acest caz trebuie să răspundă acei membri ai organului colegial care au votat în 

majoritatea lor, și nu toți. Din aceste considerente, se va abține de la susținerea avizului în cauză.  

Dl V. Gafton – a menționat că nu este de acord cu cele expuse de dl Gurduza din următoarele 

considerente. Codul penal și Codul contravențional prevăd norme necesare pentru a penaliza pe 

cei funcționari care fac parte din cadrul organelor colegiale (depășirea atribuțiilor de serviciu, 

abuzul de serviciu, protecționismul ș.a.). Completarea Codului penal și Codului contravențional 

cu alte infracțiuni sau contravenții formale, în opinia sa, este inutilă. Or, cadrul legal existent 

prevede clar și acordă toate pîrghiile necesare organelor de drept pentru a-i trage la răspundere 

fie contravențională, fie penală, pe cei membri ai organelor colegiale care au comis intenționat 

încălcări grave care au adus la adoptarea unor hotărîri ilegale. Intențiile mereu sunt bune, dar 

trebuie să fie și gîndite. Cadrul legal existent este pertinent și dă posibilitatea de a-i trage la 

răspundere. Astfel, reieșind din cele menționate, consideră că avizul în cauză este unul bun și 

trebuie să fie susținut.  
 

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___2___. 
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S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

Hotărîrea nr. 629 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți în ședință. 

 

dl Iurie Ciocan și dl Vasile Gafton au ieșit din sala de ședințe (membri prezenți – 6) 

 

5. S-A AUDIAT: 

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

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

 

„Consiliul sătesc Delacău, raionul Anenii Noi, prin decizia nr. 7/13 din 8 decembrie 

2016, a ridicat, în legătură cu absenţa fără motive întemeiate de la trei şedinţe consecutive ale 

consiliului, mandatul consilierului Prestescu Ion ales pe lista Blocului electoral „Platforma 

Populară Europeană din Moldova - Iurie Leancă”. Astfel, a devenit vacant un mandat de 

consilier atribuit formaţiunii respective. 

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

de consilier în Consiliul sătesc Delacău îi revine candidatului supleant Chiper Terenti de pe lista 

Blocului electoral „Platforma Populară Europeană din Moldova - Iurie Leancă”, confirmată prin 

hotărîrea Judecătoriei Anenii Noi din 20 iunie 2015. 

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

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

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

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

 

1.  Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Delacău. 

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

candidatului supleant Chiper Terenti de pe lista Blocului electoral „Platforma Populară 

Europeană din Moldova - Iurie Leancă”. 

3. Se preavizează consilierul Chiper Terenti asupra obligaţiei de a respecta termenul de 

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

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

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

Președintele de ședință a constatat lipsa întrebărilor, a propunerilor la proiect și a supus votului 

proiectul de hotărîre înaintat de raportor. 
 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____6____, Contra ____0____, Abținere___0___. 
 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

Hotărîrea nr. 630 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți în ședință. 
 

6. S-A AUDIAT: 

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

la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Mărcăuți, raionul Briceni”: 
 

„Secretarul Consiliului comunal Mărcăuți, raionul Briceni, a transmis Comisiei Electorale 

Centrale cererile de demisie a consilierilor Cara Vladimir ales independent și Melnic Oleg ales 

pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”, precum și documentele 

necesare atribuirii mandatelor de consilier următorilor candidați supleanți.   

Întrucît a devenit vacant mandatul unui consilier independent, a fost restabilit șirul 

descrescător. După restabilirea şirului descrescător, precum și în baza documentelor electorale pe 

care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatele de consilier în Consiliul comunal Mărcăuți 

le revin candidaților supleanți Borodatîi Leonid ales independent și Slinciac Iurie de pe lista 

Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”. Listele candidaților supleanți 

au fost confirmate prin hotărîrile Judecătoriei Briceni din 29 iunie 2015 și 30 decembrie 2015. 
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În temeiul art. 18, art. 22 alin. (1) lit. u), art. 133 alin. (10), (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, 27 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 cererile de demisie, mandatele consilierilor Cara Vladimir ales 

independent și Melnic Oleg ales pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica 

Moldova” în Consiliul comunal Mărcăuți. 

2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul comunal Mărcăuți, raionul Briceni, 

candidaților supleanți Borodatîi Leonid ales independent și Slinciac Iurie de pe lista Partidului 

Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”. 

3. Se preavizează consilierii Borodatîi Leonid și Slinciac Iurie asupra obligaţiei de a 

respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției 

acesteia. 

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

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

Raportorul Veaceslav Agrigoroae a propus restabilirea şirului descrescător în Consiliul comunal 

Mărcăuți, raionul Briceni, după cum urmează: 

 

Șir restabilit I - 23 decembrie 2016 (Cara Vladimir – Demisie; Borodatîi Leonid – atribuire). 
 

Șirul descrescător restabilit a fost acceptat prin consens de membrii CEC, după care s-au atribuit 

mandatele candidaților supleanți Borodatîi Leonid ales independent și Slinciac Iurie de pe lista 

Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”. 
 

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat. 
 

Președintele de ședință a constatat lipsa întrebărilor, a propunerilor la proiect și a supus votului 

proiectul de hotărîre înaintat de raportor. 
 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____6____, Contra ____0____, Abținere___0___. 
 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

Hotărîrea nr. 631 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți în ședință. 
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1.  
244 149 84 53 47 46 40 32 27 20 

2.  122 74,5 42  23,5  20    

3.  81,3 49,7 28 15,7 13,3 

4.  61 37,2 21 11,7 10 

5.  48,8 29,8 16,8 9,4 8 

6.  40,7 24,8 14 7,8 6,7 

7.  34,8 21,3 12 6,7 5,7 

8.  30,5 18,6 10,5 5,8 5 

9.  27,1 16,5 9,3 5,2 4,4 

10.  24,4 14,9 8,4 4,7 4 

11.  22,1 13,5 7,6 4,2 3,6 
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7. S-A AUDIAT: 

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

la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Borceag, raionul Cahul”: 

 

„Secretarul Consiliului sătesc Borceag, raionul Cahul, a transmis Comisiei Electorale 

Centrale cererea de demisie a consilierului Russu Gheorghe ales pe lista Partidului Democrat din 

Moldova și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat 

supleant. 

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

de consilier în Consiliul sătesc Borceag îi revine candidatului supleant Cațavelea Nicolae de pe 

lista Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Cahul din 25 iunie 

2015. La atribuirea mandatului s-a ținut cont de declarația candidatului supleant Roșca Dumitru 

de pe lista aceluiași partid, prin care acesta refuză atribuirea mandatului de consilier. 

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

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

februarie 2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 23, pct. 25 şi pct. 29 din 

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

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

Centrală h o t ă r ă ş t e: 

 

1. Se ridică, în legătură cu cererea de demisie, mandatul consilierului Russu Gheorghe 

ales pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Borceag.    

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Borceag, raionul Cahul, 

candidatului supleant Cațavelea Nicolae de pe lista Partidului Democrat din Moldova.  

3. Se preavizează consilierul Cațavelea Nicolae asupra obligaţiei de a respecta termenul 

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

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

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

 

Președintele de ședință a constatat lipsa întrebărilor, a propunerilor la proiect și a supus votului 

proiectul de hotărîre înaintat de raportor. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____6____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

Hotărîrea nr. 632 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți în ședință. 

 

8. S-A AUDIAT: 

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

la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Brînza, raionul Cahul”: 

 

„Consiliul sătesc Brînza, raionul Cahul, prin decizia nr. 5/4 din 4 noiembrie 2016, a 

ridicat, în legătură cu absența fără motive întemeiate de la trei ședințe consecutive ale consiliului, 

mandatul consilierului Banu Oleg ales pe lista Blocului electoral „Platforma Populară Europeană 

din Moldova - Iurie Leancă”. Astfel, a devenit vacant un mandat de consilier atribuit formațiunii 

nominalizate. 

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

de consilier în Consiliul sătesc Brînza îi revine candidatului supleant Antohi Svetlana de pe lista 

Blocului electoral „Platforma Populară Europeană din Moldova - Iurie Leancă”, confirmată prin 

hotărîrea Judecătoriei Cahul din 25 iunie 2015. 

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

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

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

 

1. Se ia act de vacanța unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Brînza.  

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Brînza, raionul Cahul, 

candidatului supleant Antohi Svetlana de pe lista Blocului electoral „Platforma Populară 

Europeană din Moldova - Iurie Leancă”.  

3. Se preavizează consilierul Antohi Svetlana asupra obligației de a respecta termenul de 

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

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

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

 

În timpul prezentării proiectului de hotărîre, dl Vasile Gafton a revenit la ședința CEC (membri 

prezenți – 7) 

 

Președintele de ședință a constatat lipsa întrebărilor, a propunerilor la proiect și a supus votului 

proiectul de hotărîre înaintat de raportor. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

Hotărîrea nr. 633 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți în ședință. 

 

9. S-A AUDIAT: 

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

la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Cantemir”: 

 

„Secretarul Consiliului raional Cantemir, a transmis Comisiei Electorale Centrale cererea 

de demisie a consilierului Simion Vladimir ales pe lista Partidului Liberal Democrat din 

Moldova și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat 

supleant.  

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

de consilier în Consiliul raional Cantemir îi revine candidatului supleant Manoli Tatiana de pe 

lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Cantemir 

din 25 iunie 2015. 

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

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

februarie 2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 23 şi 29 din Regulamentul 

cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea 

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

h o t ă r ă ş t e: 

 

1. Se ridică, în legătură cu cererea de demisie, mandatul consilierului Simion Vladimir 

ales pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul raional Cantemir. 

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

Manoli Tatiana de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova.  

3. Se preavizează consilierul Manoli Tatiana asupra obligaţiei de a respecta termenul de 

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

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

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

Președintele de ședință a constatat lipsa întrebărilor, a propunerilor la proiect și a supus votului 

proiectul de hotărîre înaintat de raportor. 
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REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

Hotărîrea nr. 634 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți în ședință. 

10. S-A AUDIAT: 

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

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

 

„Secretarul Consiliul comunal Cîietu, raionul Cantemir, a transmis Comisiei Electorale 

Centrale cererea de demisie a consilierului Andoni Gheorghe ales pe lista Partidului Democrat 

din Moldova și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat 

supleant.  

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

de consilier în Consiliul comunal Cîietu îi revine candidatului supleant Andoni Aculina de pe 

lista Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Cantemir din 24 

iunie 2015. La atribuirea mandatului s-a ținut cont de certificatul de deces al candidatului 

supleant Doicov Gheorghe de pe lista aceluiași partid. 

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

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

februarie 2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 23 și 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 Andoni Gheorghe 

ales pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul comunal Cîietu. 

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

candidatului supleant Andoni Aculina de pe lista Partidului Democrat din Moldova.  

3. Se preavizează consilierul Andoni Aculina asupra obligaţiei de a respecta termenul de 

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

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

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

 

Președintele de ședință a constatat lipsa întrebărilor, a propunerilor la proiect și a supus votului 

proiectul de hotărîre înaintat de raportor. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

Hotărîrea nr. 635 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți în ședință. 

 

11. S-A AUDIAT: 

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

la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Pîrjolteni, raionul Călărași”: 

 

„Consiliul sătesc Pîrjolteni, raionul Călărași, prin decizia nr. 05/03 din 1 noiembrie 2016, 

a ridicat, în legătură cu absența fără motive întemeiate de la trei ședințe consecutive ale 

consiliului, mandatul consilierului Catarama Ion ales pe lista Partidului Liberal în Consiliul 

sătesc Pîrjolteni, raionul Călărași. Astfel, a devenit vacant un mandat de consilier atribuit 

formațiunii nominalizate. 

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

de consilier în Consiliul sătesc Pîrjolteni îi revine candidatului supleant Spînu Gheorghe de pe 
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lista Partidului Liberal, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Călărași din 29 iunie 2015. La 

atribuirea mandatului s-a ținut cont de declarația candidatului supleant Avornic Gheorghe de pe 

lista aceluiași partid, prin care acesta refuză atribuirea mandatului de consilier. 

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

1997 şi în conformitate cu pct. 18 lit. c), 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 ia act de vacanța unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Pîrjolteni.  

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Pîrjolteni, raionul Călărași, 

candidatului supleant Spînu Gheorghe de pe lista Partidului Liberal.  

3. Se preavizează consilierul Spînu Gheorghe asupra obligației de a respecta termenul de 

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

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

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

 

Președintele de ședință a constatat lipsa întrebărilor, a propunerilor la proiect și a supus votului 

proiectul de hotărîre înaintat de raportor. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

Hotărîrea nr. 636 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți în ședință. 

 

12. S-A AUDIAT: 

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

la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Pervomaiscoe, raionul Drochia”: 

 

„Consiliul comunal Pervomaiscoe, raionul Drochia, prin decizia nr. 7/10 din 8 decembrie 

2016, a ridicat, în legătură cu absenţa fără motive întemeiate de la trei şedinţe consecutive ale 

consiliului, mandatul consilierului independent Tihii Alexandr.  

Întrucît a devenit vacant mandatul unui consilier independent, a fost restabilit şirul 

descrescător. După restabilirea şirului descrescător, cea mai mare valoare numerică îi revine 

listei de candidați ai Partidului Democrat din Moldova. 

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

de consilier în Consiliul comunal Pervomaiscoe îi revine candidatului supleant Polevoi Boris de 

pe lista Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Drochia din 26 

iunie 2015.  

În temeiul art. 18 alin. (2) şi art. 133 alin. (10), (12) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 

21 noiembrie 1997 şi în conformitate cu pct. 18 lit. c), pct. 26 și 29 din Regulamentul cu privire 

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

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

 

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

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Pervomaiscoe, raionul Drochia 

candidatului supleant Polevoi Boris de pe lista Partidului Democrat din Moldova.  

3. Se preavizează consilierul Polevoi Boris asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30 

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

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

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

 

Raportorul Veaceslav Agrigoroae a propus restabilirea şirului descrescător în Consiliul comunal 

Pervomaiscoe, raionul Drochia, după cum urmează: 
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Șir restabilit I: 23 decembrie 2016 (PDM-35) 

 

Șirul descrescător restabilit a fost acceptat prin consens de membrii CEC, după care s-a atribuit 

mandatul de consilier candidatului supleant Polevoi Boris de pe lista Partidului Democrat din 

Moldova. 

 

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat. 

 

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

proiectului de hotărîre.  

 

AU LUAT CUVÎNTUL: 

Dl Vl. Șarban – a întrebat dacă s-a verificat respectarea tuturor procedurilor legale la atribuirea 

mandatului de consilier ca să nu comită Comisia vreo greșeală în acest sens. Or, în cazul în care 

un consilier de la vreun partid pleacă din consiliul local, mandatul lui se atribuie candidatului 

supleant de pe lista acestui partid. Această procedură o veghează însăși partidul respectiv. Iar în 

cazul cînd se ridică mandatul consilierului independent, nu are cine să verifice toate 

circumstanțele. 

Raportorul, dl Veaceslav Agrigoroae – i-a informat pe dl Șarban că au fost solicitate toate 

actele necesare în vederea stabilirii dacă persoana în cauză într-adevăr a fost absentă de la trei 

ședințe consecutive în legătura cu care consiliul local i-a ridicat mandatul. Respectiv, a fost 

restabilit șirul descrescător, conform căruia mandatul de consilier i-a revenit candidatului 

supleant de pe lista Partidului Democrat din Moldova. 
 

Președintele de ședință a constatat lipsa altor întrebări, a propunerilor la proiect și a supus votului 

proiectul de hotărîre înaintat de raportor. 
 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___0___. 
 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

Hotărîrea nr. 637 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți în ședință. 
 

13. S-A AUDIAT: 

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

la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Caracui, raionul Hîncești”: 
 

„La Comisia Electorală Centrală a parvenit cererea de demisie a consilierului Dubceac 

Andrei ales pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliului sătesc Caracui, raionul 

Hîncești, și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat 

supleant.  

Nr. 

d/o 
PCRM PP „PN” PSRM 

Tihii Alexandr 

CI 
PDM PLDM 

1 138 137 96 44 35 15 

2 69 68,50 48  17,50 7,5 

3 46 45,66 32  11,66 5 

4 34,5 34,25 24  8,75 3,75 

5 27,60 27,40 19,20  7 3 

6 23 22,83 16  5,83 2,50 

7 19,71 19,57 13,71  5 2,14 

8 17,25 17,12 12  4,37 1,87 

9 15,33 15,22 10,66  3,88 1,66 
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În baza documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul 

de consilier în Consiliul sătesc Caracui îi revine candidatului supleant Negru Valentina de pe 

lista Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Hîncești din 25 

iunie 2015.  

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

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

februarie 2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 23 şi 29 din Regulamentul 

cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea 

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

h o t ă r ă ş t e: 
 

1. Se ridică, în legătură cu cererea de demisie, mandatul consilierului Dubceac Andrei 

ales pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Caracui. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Caracui, raionul Hîncești, 

candidatului supleant Negru Valentina de pe lista Partidului Democrat din Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Negru Valentina asupra obligaţiei de a respecta termenul de 

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

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

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

Președintele de ședință a constatat lipsa întrebărilor, a propunerilor la proiect și a supus votului 

proiectul de hotărîre înaintat de raportor. 
 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___0___. 
 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

Hotărîrea nr. 638 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți în ședință. 
 

14. S-A AUDIAT: 

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

la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Ceadîr, raionul Leova”: 
 

„Consiliul sătesc Ceadîr, prin decizia nr. 06/06 din 17 noiembrie 2016, a ridicat, în 

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

consilierului Daud Ion ales pe lista Partidului Democrat din Moldova. Astfel, a devenit vacant un 

mandat de consilier atribuit formaţiunii nominalizate.  

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

de consilier în Consiliul sătesc Ceadîr îi revine candidatului supleant Bîja Gheorghe de pe lista 

Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Leova din 22 iunie 

2015. La atribuirea mandatului s-a ţinut cont de adeverinţa eliberată de Primărie prin care se 

confirmă faptul aflării peste hotare a candidatului supleant Lupanciuc Alvina de pe lista 

Partidului Democrat din Moldova.  

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

noiembrie 1997 şi în conformitate cu pct. 18 lit. c) 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 ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Ceadîr. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Ceadîr, raionul Leova, 

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

3. Se preavizează consilierul Bîja Gheorghe 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”. 
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Președintele de ședință a constatat lipsa întrebărilor, a propunerilor la proiect și a supus votului 

proiectul de hotărîre înaintat de raportor. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

Hotărîrea nr. 639 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți în ședință. 

 

15. S-A AUDIAT: 

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

la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cupcui, raionul Leova”: 

 

„Secretarul interimar al Consiliului sătesc Cupcui, raionul Leova, a transmis Comisiei 

Electorale Centrale cererea de demisie a consilierului Țușcă Rodica aleasă pe lista Partidului 

Liberal Democrat din Moldova și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier 

următorului candidat supleant.  

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

de consilier în Consiliul sătesc Cupcui îi revine candidatului supleant Susan Ecaterina de pe lista 

Partidului Liberal Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Leova din 25 

iunie 2015. 

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

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

februarie 2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 23 şi 29 din Regulamentul 

cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea 

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

h o t ă r ă ş t e: 

 

1. Se ridică, în legătură cu cererea de demisie, mandatul consilierului Țușcă Rodica aleasă 

pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldov în Consiliul sătesc Cupcui. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Cupcui, raionul Leova, 

candidatului supleant Susan Ecaterina de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova.  

3. Se preavizează consilierul Susan Ecaterina asupra obligaţiei de a respecta termenul de 

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

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

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

 

Președintele de ședință a constatat lipsa întrebărilor, a propunerilor la proiect și a supus votului 

proiectul de hotărîre înaintat de raportor. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

Hotărîrea nr. 640 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți în ședință. 

 

16. S-A AUDIAT: 

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

la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Romanovca, raionul Leova”: 

 

„Consiliul sătesc Romanovca, raionul Leova, prin decizia nr. 8.19 din 7 decembrie 2016, 

a ridicat, în legătură cu absența fără motive întemeiate de la trei ședințe consecutive ale 

consiliului, mandatul consilierului Raileanu Valeriu ales pe lista Partidului Democrat din 

Moldova. Astfel, a devenit vacant un mandat de consilier atribuit formațiunii nominalizate. 
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În baza documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul 

de consilier în Consiliul sătesc Romanovca îi revine candidatului supleant Țîcău Ana de pe lista 

Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Leova din 22 iunie 

2015.  

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

1997 şi în conformitate cu pct. 18 lit. c) 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 ia act de vacanța unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Romanovca.  

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Romanovca, raionul Leova, 

candidatului supleant Țîcău Ana de pe lista Partidului Democrat din Moldova.  

3. Se preavizează consilierul Țîcău Ana asupra obligației de a respecta termenul de 30 de 

zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.   

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

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

 

Președintele de ședință a constatat lipsa întrebărilor, a propunerilor la proiect și a supus votului 

proiectul de hotărîre înaintat de raportor. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

Hotărîrea nr. 641 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți în ședință. 

 

17. S-A AUDIAT: 

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

la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Valea-Trestieni, raionul Nisporeni”: 

 

„Consiliul comunal Valea-Trestieni, raionul Nisporeni, prin decizia nr. 6/9 din 9 

decembrie 2016, a ridicat, în legătură cu absenţa fără motive întemeiate de la trei şedinţe 

consecutive ale consiliului, mandatul consilierului Buliga Ion ales pe lista Partidului Democrat 

din Moldova. Astfel, a devenit vacant un mandat de consilier atribuit formaţiunii nominalizate.  

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

de consilier în Consiliul comunal Valea-Trestieni îi revine candidatului supleant Mițelea Marcel 

de pe lista Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Nisporeni 

din 19 iunie 2015.  

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

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

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

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

 

1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul comunal Valea-Trestieni. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Valea-Trestieni, raionul 

Nisporeni, candidatului supleant Mițelea Marcel de pe lista Partidului Democrat din Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Mițelea Marcel 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”. 

 

Președintele de ședință a constatat lipsa întrebărilor, a propunerilor la proiect și a supus votului 

proiectul de hotărîre înaintat de raportor. 
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REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

Hotărîrea nr. 642 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți în ședință. 

 

18. S-A AUDIAT: 

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

la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Zberoaia, raionul Nisporeni”: 

 

„Secretarul Consiliului sătesc Zberoaia, raionul Nisporeni, a transmis Comisiei Electorale 

Centrale cererea de demisie a consilierului Viscun Aliona aleasă pe lista Partidului Liberal 

Democrat din Moldova și declarația de consimțămînt a următorului candidat supleant.  

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

de consilier în Consiliul sătesc Zberoaia îi revine candidatului supleant Cheșcu Vladimir de pe 

lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Nisporeni 

din 23 iunie 2015.  

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

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

februarie 2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 23 şi 29 din Regulamentul 

cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea 

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

h o t ă r ă ş t e: 

 

1. Se ridică, în legătură cu cererea de demisie, mandatul consilierului Viscun Aliona 

aleasă pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Zberoaia. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Zberoaia, raionul Nisporeni, 

candidatului supleant Cheșcu Vladimir de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Cheșcu Vladimir asupra obligaţiei de a respecta termenul de 

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

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

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

 

Președintele de ședință a constatat lipsa întrebărilor, a propunerilor la proiect și a supus votului 

proiectul de hotărîre înaintat de raportor. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

Hotărîrea nr. 643 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți în ședință. 

 

19. S-A AUDIAT: 

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

la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Orhei”: 

 

„Secretarul Consiliului raional Orhei a transmis Comisiei Electorale Centrale cererea de 

demisie a consilierului Bordian Marcela aleasă pe lista Blocului electoral „Platforma Populară 

Europeană din Moldova - Iurie Leancă” și documentele necesare atribuirii mandatului de 

consilier următorului candidat supleant.  

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

de consilier în Consiliul raional Orhei îi revine candidatului supleant Mardari Tudor de pe lista 

Blocului electoral „Platforma Populară Europeană din Moldova - Iurie Leancă”, confirmată prin 

hotărîrea Judecătoriei Orhei din 29 iunie 2015. 
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În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 133 alin. (12) din Codul electoral nr. 

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

februarie 2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 23, 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 Bordian Marcela 

aleasă pe lista Blocului electoral „Platforma Populară Europeană din Moldova - Iurie Leancă” în 

Consiliul raional Orhei. 

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

Mardari Tudor de pe lista Blocului electoral „Platforma Populară Europeană din Moldova - Iurie 

Leancă”. 

3. Se preavizează consilierul Mardari Tudor asupra obligaţiei de a respecta termenul de 

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

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

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

 

Președintele de ședință a constatat lipsa întrebărilor, a propunerilor la proiect și a supus votului 

proiectul de hotărîre înaintat de raportor. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

Hotărîrea nr. 644 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți în ședință. 

 

20. S-A AUDIAT: 

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

la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Bolohan, raionul Orhei”: 

 

„Consiliul sătesc Bolohan, raionul Orhei, prin decizia nr. 09/12 din 9 decembrie 2016, a 

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

mandatul consilierului Bucațele Ion ales pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova. 

Astfel, a devenit vacant un mandat de consilier atribuit formaţiunii respective.  

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

de consilier în Consiliul sătesc Bolohan îi revine candidatului supleant Chicuș Alexei de pe lista 

Partidului Liberal Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Orhei din 29 

iunie 2015.  

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

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

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

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

 

1.  Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Bolohan.  

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

candidatului supleant Chicuș Alexei de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Chicuș Alexei asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30 

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

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

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

Președintele de ședință a constatat lipsa întrebărilor, a propunerilor la proiect și a supus votului 

proiectul de hotărîre înaintat de raportor. 
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REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

Hotărîrea nr. 645 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți în ședință. 

 

21. S-A AUDIAT: 

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

la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Mîrzești, raionul Orhei”: 

 

„Secretarul Consiliului comunal Mîrzești, raionul Orhei, a transmis Comisiei Electorale 

Centrale cererea de demisie a consilierului Petica Axenia aleasă pe lista Partidului Democrat din 

Moldova și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat 

supleant. 

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

de consilier în Consiliul comunal Mîrzești îi revine candidatului supleant Popov Grigore de pe 

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

2015. La atribuirea mandatului s-a ținut cont de declarația candidatului supleant Golea Silvia de 

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

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

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

februarie 2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 23, pct. 25 şi pct. 29 din 

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

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

Centrală h o t ă r ă ş t e: 

 

1. Se ridică, în legătură cu cererea de demisie, mandatul consilierului Petica Axenia 

aleasă pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul comunal Mîrzești. 

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

candidatului supleant Popov Grigore de pe lista Partidului Democrat din Moldova.  

3. Se preavizează consilierul Popov Grigore asupra obligaţiei de a respecta termenul de 

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

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

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

 

Președintele de ședință a constatat lipsa întrebărilor, a propunerilor la proiect și a supus votului 

proiectul de hotărîre înaintat de raportor. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

Hotărîrea nr. 646 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți în ședință. 

 

22. S-A AUDIAT: 

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

la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Dolna, raionul Strășeni”: 

 

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

Vasile ales pe lista Partidului Liberal în Consiliul sătesc Dolna, raionul Strășeni, și declarația de 

consimțămînt a următorului candidat supleant.  

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

de consilier în Consiliul sătesc Dolna îi revine candidatului supleant Joacăbine Anatolie de pe 

lista Partidului Liberal, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Strășeni din 2 iulie 2015.  
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În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 133 alin. (12) din Codul electoral nr. 

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

februarie 2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 23 şi 29 din Regulamentul 

cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea 

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

h o t ă r ă ş t e: 

 

1. Se ridică, în legătură cu cererea de demisie, mandatul consilierului Porubin Vasile ales 

pe lista Partidului Liberal în Consiliul sătesc Dolna. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Dolna, raionul Strășeni, 

candidatului supleant Joacăbine Anatolie de pe lista Partidului Liberal. 

3. Se preavizează consilierul Joacăbine Anatolie asupra obligaţiei de a respecta termenul 

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

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

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

 

Președintele de ședință a constatat lipsa întrebărilor, a propunerilor la proiect și a supus votului 

proiectul de hotărîre înaintat de raportor. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

Hotărîrea nr. 647 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți în ședință. 

 

23. S-A AUDIAT: 

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

la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Ștefan Vodă, raionul Ștefan Vodă”: 

 

„Secretarul Consiliului orășenesc Ștefan Vodă, raionul Ștefan Vodă, a transmis Comisiei 

Electorale Centrale cererea de demisie a consilierului Godenciuc Vladimir ales pe lista Partidului 

Democrat din Moldova și declarația de consimțămînt a următorului candidat supleant.  

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

de consilier în Consiliul orășenesc Ștefan Vodă îi revine candidatului supleant Ursachi Erofel de 

pe lista Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Ștefan Vodă din 

23 iunie 2015.  

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

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

februarie 2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 23 şi 29 din Regulamentul 

cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea 

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

h o t ă r ă ş t e: 

 

1. Se ridică, în legătură cu cererea de demisie, mandatul consilierului Godenciuc 

Vladimir ales pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul orășenesc Ștefan Vodă. 

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

Vodă, candidatului supleant Ursachi Erofel de pe lista Partidului Democrat din Moldova . 

3. Se preavizează consilierul Ursachi Erofel asupra obligaţiei de a respecta termenul de 

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

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

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

Președintele de ședință a constatat lipsa întrebărilor, a propunerilor la proiect și a supus votului 

proiectul de hotărîre înaintat de raportor. 
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REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

Hotărîrea nr. 648 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți în ședință. 

 

24. S-A AUDIAT: 

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

la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Musaitu, raionul Taraclia”: 

 

„Consiliul sătesc Musaitu, raionul Taraclia, prin decizia nr. 13/3 din 15 noiembrie 2016, a 

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

mandatul consilierului Tașnicenco Grigori ales pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiştilor 

din Republica Moldova”. Astfel, a devenit vacant un mandat de consilier atribuit formaţiunii 

respective.  

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

de consilier în Consiliul sătesc Musaitu îi revine candidatului supleant Vîhodeț Piotr de pe lista 

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

Judecătoriei Taraclia din 24 iunie 2015. La atribuirea mandatului s-a ținut cont de declarațiile 

candidaților supleanți Cucerenco Olga și Levcenco Ivan de pe lista aceluiași partid, prin care 

aceștia refuză atribuirea mandatului de consilier. 

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

noiembrie 1997 şi în conformitate cu pct. 18 lit. c), 25 și pct. 29 din Regulamentul cu privire la 

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

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

 

1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Musaitu. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Musaitu, raionul Taraclia, 

candidatului supleant Vîhodeț Piotr de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din 

Republica Moldova”.  

3. Se preavizează consilierul Vîhodeț Piotr asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30 

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

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

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

 

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

proiectului de hotărîre.  

 

AU LUAT CUVÎNTUL: 

Dl S. Gurduza – a întrebat dacă raportorul a verificat cum s-a documentat absența de la 3 

ședințe consecutive a consilierului de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din 

Republica Moldova”. 

Raportorul, dl Veaceslav Agrigoroae – a răspuns că absența consilierului respectiv s-a 

documentat în modul corespunzător de către consiliul local. 

 

Președintele de ședință a constatat lipsa altor întrebări, a propunerilor la proiect și a supus votului 

proiectul de hotărîre înaintat de raportor. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

Hotărîrea nr. 649 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți în ședință. 
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25. S-A AUDIAT: 

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

la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Novosiolovca, raionul Taraclia”: 
 

„Secretarul Consiliului sătesc Novosiolovca, raionul Taraclia, a transmis Comisiei 

Electorale Centrale cererea de demisie a consilierului Panamarenco Serghei ales pe lista 

Partidului Comuniștilor din Republica Moldova și documentele necesare atribuirii mandatului de 

consilier următorului candidat supleant. Setul de documente prezentat conține și decizia nr. 14/17 

din 9 decembrie 2016 a Consiliului sătesc Novosiolovca. 

La examinarea documentelor prezentate s-a constatat că decizia în cauză a fost adoptată 

cu depășirea competenței materiale, deoarece, contrar prevederilor de la art. 5 alin. (3) al Legii 

nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local, consiliul a ridicat mandatul 

consilierului Panamarenco Serghei în baza cererii de demisie depusă de aceasta, însă competența 

în acest sens îi revine Comisiei Electorale Centrale. În vederea respectării cadrului legal în 

vigoare și avînd în vedere că decizia consiliului local, ca act emis în afara competenței, este 

lovită de nulitate, Comisia recomandă Consiliului sătesc Novosiolovca să-şi abroge decizia nr. 

14/17 din 9 decembrie 2016. 

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

de consilier în Consiliul sătesc Novosiolovca îi revine candidatului supleant Casadjic Lidia de pe 

lista Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei 

Taraclia din 24 iunie 2015. 

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

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

februarie 2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 23 şi 29 din Regulamentul 

cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea 

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

h o t ă r ă ş t e: 
 

1. Se ridică, în legătură cu cererea de demisie, mandatul consilierului Panamarenco 

Serghei ales pe lista Partidului Comuniștilor din Republica Moldova în Consiliul sătesc 

Novosiolovca. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Novosiolovca, raionul Taraclia, 

candidatului supleant Casadjic Lidia de pe lista Partidului Comuniștilor din Republica Moldova.  

3. Se preavizează consilierul Casadjic Lidia asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30 

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

4. Se recomandă Consiliului sătesc Novosiolovca, raionul Taraclia, să-şi abroge decizia 

nr. 14/17 din 9 decembrie 2016. 

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

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

Președintele de ședință a constatat lipsa întrebărilor, a propunerilor la proiect și a supus votului 

proiectul de hotărîre înaintat de raportor. 
 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___0___. 
 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

Hotărîrea nr. 650 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți în ședință. 
 

26. S-A AUDIAT: 

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

la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Leușeni, raionul Telenești”: 
 

„Consiliul sătesc Leușeni, raionul Telenești, prin decizia nr. 7/12 din 10 decembrie 2016, 

a ridicat, în legătură cu absența fără motive întemeiate de la trei ședințe consecutive ale 
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consiliului, mandatul consilierului Apostol Anatolie ales pe lista Partidului Democrat din 

Moldova. Astfel, a devenit vacant un mandat de consilier atribuit formațiunii nominalizate. 

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

de consilier în Consiliul sătesc Leușeni îi revine candidatului supleant Catrinescu Parascovia de 

pe lista Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Telenești din 19 

iunie 2015. 

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

1997 şi în conformitate cu pct. 18 lit. c) 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 ia act de vacanța unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Leușeni. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Leușeni, raionul Telenești, 

candidatului supleant Catrinescu Parascovia de pe lista Partidului Democrat din Moldova.  

3. Se preavizează consilierul Catrinescu Parascovia asupra obligației de a respecta 

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

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

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

 

Președintele de ședință a constatat lipsa întrebărilor, a propunerilor la proiect și a supus votului 

proiectul de hotărîre înaintat de raportor. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

Hotărîrea nr. 651 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți în ședință. 

 

27. S-A AUDIAT: 

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

la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Todirești, raionul Ungheni”: 

 

„Consiliul comunal Todirești, raionul Ungheni, prin decizia nr. 5/10 din 21 octombrie 

2016, a ridicat, în legătură cu absenţa fără motive întemeiate de la trei şedinţe consecutive ale 

consiliului, mandatul consilierului Mamaliga Ion ales pe lista Partidului Politic „Partidul 

Nostru”. Astfel, a devenit vacant un mandat de consilier atribuit formaţiunii nominalizate.  

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

de consilier în Consiliul comunal Todirești îi revine candidatului supleant Mostovei Mihail de pe 

lista Partidului Politic „Partidul Nostru”, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Ungheni din 24 

iunie 2015.  

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

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

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

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

 

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

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Todirești, raionul Ungheni, 

candidatului supleant Mostovei Mihail de pe lista Partidului Politic „Partidul Nostru”. 

3. Se preavizează consilierul Mostovei Mihail 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”. 
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Președintele de ședință a constatat lipsa întrebărilor, a propunerilor la proiect și a supus votului 

proiectul de hotărîre înaintat de raportor. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

Hotărîrea nr. 652 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți în ședință. 

 

28. S-A AUDIAT: 

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

la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Vulcănești, UTA Găgăuzia”: 

 

„Consiliul orășenesc Vulcănești, UTA Găgăuzia, prin decizia nr. 6/10 din 30 noiembrie 

2016, a ridicat, în legătură cu absenţa fără motive întemeiate de la trei şedinţe consecutive ale 

consiliului, mandatul consilierului Dizghinjili Mihail ales pe lista Mișcării Social-Politice 

„Ravnopravie”. Astfel, a devenit vacant un mandat de consilier atribuit formaţiunii respective.  

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

de consilier în Consiliul orășenesc Vulcănești îi revine candidatului supleant Cernev Andrei de 

pe lista Mișcării Social-Politice „Ravnopravie”, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Vulcănești 

din 24 iunie 2015. 

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

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

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

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

 

1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Vulcănești.  

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul orășenesc Vulcănești, UTA Găgăuzia, 

candidatului supleant Cernev Andrei de pe lista Mișcării Social-Politice „Ravnopravie”. 

3. Se preavizează consilierul Cernev Andrei asupra obligaţiei de a respecta termenul de 

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

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

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

 

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

proiectului de hotărîre.  

 

AU LUAT CUVÎNTUL: 

Dl S. Gurduza – a atras atenția asupra faptului că Mișcarea Social-Politică „Ravnopravie” și-a 

schimbat denumirea în Partidul Politic „Șor”. În acest context, a întrebat dacă raportorul a 

verificat care, totuși, denumirea formațiunii politice va fi corect de folosit în proiectul de hotărîre 

– cea veche sau cea nouă. 

Raportorul, dl Veaceslav Agrigoroae – a menționat că, întrucît în campania electorală 

formațiunea politică respectivă a participat cu denumirea „Mișcarea Social-Politică 

„Ravnopravie”, această denumire va rămîne în proiectul de hotărîre. 

Dna Al. Russu – a propus, în acest context, de a păstra denumirea veche a formațiunii politice în 

cauză, iar în paranteze de a indica denumirea actuală. Totodată, a remarcat existența 

documentelor confirmative în acest sens.  

Dl A. Volentir – a atras atenția membrilor CEC asupra faptului că concurentul electoral a rămas 

în istorie cu denumirea „Mișcarea Social-Politică „Ravnopravie” care a fost fixată în hotărîrile 

instanțelor de judecată. Așadar, propune de a păstra în proiectul de hotărîre această denumire. 

Totodată, i-a informat membrii în acest sens despre cazul, cînd în urma unui congres Alianţa 

“Moldova Noastră” prin fuziunea cu Partidul Liberal Democrat din Moldova s-a distrus ca 

partid. Iar consilierii aleși din partea Alianţei “Moldova Noastră” încă au rămas în consiliul local 
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pînă la următorul scrutin. Comisia a atribuit mandatele de consilier candidaților supleanți de pe 

lista formațiunii respective, deși ea nu mai a existat, deoarece era absorbită în alt partid. 

Raportorul, dl Veaceslav Agrigoroae – a susținut propunerea dnei Al. Russu de a introduce în 

paranteze denumirea actuală a formațiunii politice, însă a solicitat ca această propunere să fie 

supusă votului. 

 

Președintele de ședință a supus votului propunerea privind introducerea, în paranteze, după textul 

”Mișcării Social-Politice „Ravnopravie” a textului ”Partidul Politic „Șor”. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ___6___, Contra ____1____, Abținere___0___. 

 

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

 

dl A. Volentir a părăsit sala de ședințe (membri prezenți – 6) 

 

Dl S. Gurduza – a sugerat ca denumirea mișcării social-politice în cauză să fie modificată în 

toate hotărîrile aprobate astăzi la ședință. 

Dna Al. Russu – cu titlu de informare, a comunicat că în Lista partidelor politice înregistrate în 

Republica Moldova pe parcursul anului 2016 au fost operate modificări la denumirea doar a două 

formațiuni politice – la Mișcarea Social-Politică „Ravnopravie” și Partidul Politic ”Forța 

Poporului”. 

 

Președintele de ședință a supus votului proiectul de hotărîre cu amendamendul acceptat prin 

votul membrilor Comisiei: 

 

„Consiliul orășenesc Vulcănești, UTA Găgăuzia, prin decizia nr. 6/10 din 30 noiembrie 

2016, a ridicat, în legătură cu absenţa fără motive întemeiate de la trei şedinţe consecutive ale 

consiliului, mandatul consilierului Dizghinjili Mihail ales pe lista Mișcării Social-Politice 

„Ravnopravie”(Partidul Politic „Șor”). Astfel, a devenit vacant un mandat de consilier atribuit 

formaţiunii respective. 

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

de consilier în Consiliul orășenesc Vulcănești îi revine candidatului supleant Cernev Andrei de 

pe lista Mișcării Social-Politice „Ravnopravie” (Partidul Politic „Șor”), confirmată prin hotărîrea 

Judecătoriei Vulcănești din 24 iunie 2015. 

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

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

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

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

 

1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Vulcănești. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul orășenesc Vulcănești, UTA Găgăuzia, 

candidatului supleant Cernev Andrei de pe lista Mișcării Social-Politice „Ravnopravie” (Partidul 

Politic „Șor”). 

3. Se preavizează consilierul Cernev Andrei asupra obligaţiei de a respecta termenul de 

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

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

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

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____6____, Contra ____0____, Abținere___0___. 
 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

Hotărîrea nr. 653 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți în ședință. 
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Înainte de a încheia ședința, președintele le-a adus sincere felicitări tuturor membrilor CEC cu 

prilejul sărbătorilor de iarnă care reprezintă tradițiile frumoase. Le-a adresat urări de sănătate, 

prosperitate și realizări frumoase, dorindu-le Crăciun fericit și La mulți ani. 

 

Dl Vl. Șarban – a adresat felicitări dnei Alina Russu și membrilor CEC cu ocazia sărbătorilor de 

iarnă, dorindu-le lor și familiilor lor sănătate, bunăstare și pace. Totodată, le-a adresat urări de 

sănătate și funcționarilor din cadrul Aparatului CEC și CICDE. 

 

Președintele de ședință a declarat ședința închisă. 

 

 

Președintele ședinței 

 

 

 

Alina RUSSU 

Secretarul ședinței Veaceslav AGRIGOROAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ex.: Iana Cozîriuc 

Tel.: 022-201-898 


