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COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ 

A REPUBLICII MOLDOVA 

 

 

 

 

PROCES-VERBAL nr. 77 

al ședinței ordinare 

din 12.09.2017, ora 14:00 

 

Statut ședință: deliberativă 

Președinte al ședinței: dna Alina Russu, dna Rodica Ciubotaru 

Secretar al ședinței: dl Veaceslav Agrigoroae 

 

Președintele a constatat prezența la începutul ședinței a 7 membri ai Comisiei (lipsesc dnii Iurie 

Ciocan și Sergiu Gurduza), după care a declarat ședința deliberativă și deschisă publicului. 
 

Președintele a anunțat ordinea de zi ce conține 20 de puncte și, după ce a constatat lipsa 

propunerilor, a supus-o votului: 
 

ORDINEA DE ZI 
 

1.  Cu privire la numirea în funcția de director al Centrului de Instruire Continuă în Domeniul 

Electoral pe lîngă Comisia Electorală Centrală 

Raportor: Alina Russu  

2.  Cu privire la delegarea reprezentanţilor Comisiei Electorale Centrale la Tbilisi, Georgia 

Raportor: Alina Russu  

3.  Pentru modificarea Regulamentului privind finanțarea activității partidelor politice, aprobat 

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

Raportor: Rodica Ciubotaru 

4.  Cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi ale primarului comunei Zîrnești, raionul Cahul 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

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

Basarabeasca 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

6.  Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Peticeni, raionul Călărași 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

7.  Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Sipoteni, raionul Călărași 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

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

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

9.  Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Batîr, raionul Cimișlia 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

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

Drochia 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

11. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Tîrnova, raionul Edineț 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

12. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Catranîc, raionul Fălești 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

13. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Mărăndeni, raionul Fălești 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

14. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Crasnoarmeiscoe, 

raionul Hîncești 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 
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15. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Ocnița 

Raportor: Rodica Ciubotaru 

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

Șoldănești 

Raportor: Rodica Ciubotaru 

17. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Rădeni, raionul Strășeni 

Raportor: Rodica Ciubotaru 

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

Raportor: Rodica Ciubotaru 

19. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Negurenii Vechi, 

raionul Ungheni 

Raportor: Rodica Ciubotaru 

20. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Baurci, UTA Găgăuzia 

Raportor: Rodica Ciubotaru 
 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___. 
 

Ordinea de zi ce conține 20 de puncte a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei 

prezenți la ședință. 
 

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

1. S-A AUDIAT: 

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

în funcția de director al Centrului de Instruire Continuă în Domeniul Electoral pe lîngă Comisia 

Electorală Centrală”:  
 

„În baza ordinului nr. 20-p/2017 din 25 august 2017 „Cu privire la acordarea concediului 

pentru îngrijirea copilului”, precum și în temeiul prevederilor art. 18 și 261 din Codul electoral 

nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, art. 55 alin. (1) lit. a) din Codul muncii nr.154-XV din 28 

martie 2003, în conformitate cu pct. 13 din Regulamentul Centrului de Instruire Continuă în 

Domeniul Electoral pe lîngă Comisia Electorală Centrală, aprobat prin hotărîrea Comisiei 

Electorale Centrale nr. 1030 din 9 decembrie 2011, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 
 

1.  Se numește dl Pavel Cabacenco în funcția de director al Centrului de Instruire 

Continuă în Domeniul Electoral pe lîngă Comisia Electorală Centrală (în continuare – Centru), 

pe perioada aflării în concediu parțial plătit pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani a 

dnei Natalia Iuraş. 

2.  Dl Pavel Cabacenco va conduce activitatea Centrului și va asigura exercitarea 

atribuțiilor funcționale în strictă conformitate cu prevederile Regulamentului Centrului de 

Instruire Continuă în Domeniul Electoral pe lîngă Comisia Electorală Centrală, aprobat prin 

hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1030 din 9 decembrie 2011.  

3.  Salarizarea se va efectua în conformitate cu legislația în vigoare. 

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

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

Preşedintele a solicitat membrilor să pună întrebări pe marginea proiectului de hotărîre. 
 

ÎNTREBĂRI: 

Dl Vladimir Șarban a întrebat pe dl Pavel Cabacenco dacă cunoaște de cîte ori din luna iunie 

2016 și cîți registratori RSA au fost instruiți la CICDE. 

Dl Pavel Cabacenco a comunicat că instruirea registratorilor este planificată pentru toamnă 

anului curent. Totodată, dumnealui a menționat că, la moment, pe site-ul CICDE este plasată 

informația despre posibilitatea de a se înscrie la cursuri de instruire pentru registratori, iar pînă la 

ziua de astăzi au fost depuse doar 3 cereri pentru înregistrare. Referindu-se la discuții avute 
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anterior cu conducerea CEC și responsabilii din Aparatul CEC, a anunțat că se vor face apeluri 

către autoritățile publice locale în vederea identificării necesității de instruire a persoanelor 

responsabile de prelucrarea datelor conținute în Registrul de stat al alegătorilor (RSA) din cadrul 

acestora. Totodată, a menționat că asemenea cursuri vor fi desfășurate și în contextul alegerilor 

locale noi și referendumului local din Chișinău. 

Dl Vladimir Șarban a solicitat dlui Cabacenco să-l anunțe despre organizarea întîlnirilor cu 

registratorii RSA, deoarece dorește să participe la aceste întîlniri, pentru a discuta anumite 

aspecte. 

 

Președintele i-a mulțumit dlui Șarban pentru inițiativă și, în lipsa altor întrebări și propuneri, a 

supus votului proiectul de hotărîre prezentat. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

Hotărîrea nr. 1098 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți la ședință. 

 

Dna Alina Russu i-a adresat dlui Pavel Cabacenco felicitări și urări de succes în îndeplinirea 

atribuțiilor funcției. 

 

2. S-A AUDIAT: 

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

delegarea reprezentanților Comisiei Electorale Centrale la Tbilisi, Georgia”: 

 

„În temeiul art. 18 din Codul electoral nr. 1381–XIII din 21 noiembrie 1997 și în 

conformitate cu Regulamentul cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica 

Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 10 din 5 ianuarie 2012, 

precum şi acceptînd invitația Comisiei Electorale Centrale a Georgiei de a observa alegerile 

locale care vor avea loc la 21 octombrie 2017 în Georgia, Comisia Electorală Centrală 

h o t ă r ă ş t e: 

 

1. Se deleagă, pentru perioada 19-22 octombrie 2017, domnul Vasile Gafton, membru al 

Comisiei Electorale Centrale, și doamna Tatiana Buecicu, specialist principal al Direcției analiză 

și documentare din cadrul Aparatului Comisiei, să participe la observarea alegerilor locale care 

vor avea loc pe 21 octombrie curent în Georgia.  

2. Direcția financiar-economică va achita cheltuielile de transport internațional şi diurnă, 

iar cheltuielile de cazare și transport local vor fi acoperite de către organizatori. 

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”. 

 

În lipsa întrebărilor și propunerilor la proiect, președintele a supus votului proiectul de hotărîre 

prezentat. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

Hotărîrea nr. 1099 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți la ședință. 
 

3. S-A AUDIAT: 

Raportorul Rodica Ciubotaru – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Pentru 

modificarea Regulamentului privind finanțarea activității partidelor politice, aprobat prin 

hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 4401 din 23 decembrie 2015”: 
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„În temeiul art. 18 alin.(2) din Codul electoral nr. 1381-XII din 21 noiembrie 1997, art.19 

lit.b), art. 59 – 60 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 ș t e: 

 

1. Regulamentul privind finanțarea activității partidelor politice, aprobat prin hotărîrea 

Comisiei Electorale Centrale nr. 4401 din 23 decembrie 2015, se modifică după cum urmează: 

a) la pct. 19 cuvintele „și codului personal (IDNP)” se exclud; 

b) la pct. 32 textul „Suma donației în numerar oferită unui partid de o persoană în anul de 

gestiune nu poate depăși un salariu mediu lunar pe economie stabilit pentru anul respectiv” se 

exclude; 

c) pct. 87 lit. a) se exclude. 

 

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

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

 

Preşedintele a solicitat membrilor să pună întrebări pe marginea proiectului de hotărîre. 

 

ÎNTREBĂRI: 

Dl Vadim Filipov a întrebat ce anume a fost stabilit în hotărîrea judecătorească: anularea sau 

abrogarea normelor sus-indicate. 

Dna Rodica Ciubotaru a răspuns că în hotărîrea judecătorească figurează mențiunea „se 

anulează sintagma”, respectiv aceste norme se anulează. 

Dl Vadim Filipov a întrebat dacă instanța de judecată s-a expus asupra momentului încetării 

efectelor juridice a normelor respective, adică, dacă acestea vor înceta din momentul adoptării 

actului normativ sau din momentul emiterii hotărîrii judecătorești. 

Dna Rodica Ciubotaru a precizat că din hotărîrea instanței judecătorești nu reiese momentul 

anulării acestor prevederi, menționînd totodată că, conform art. 19 lit. b) din Legea nr. 317/2003, 

acţiunea actului normativ încetează dacă acesta este declarat ilegal prin hotărîre definitivă a 

instanței judecătorești competente. 

Dl Andrei Volentir a întrebat dacă instanța de judecată a stabilit prin hotărîrea sa altceva în 

afară de anulare a unor prevederi ale Regulamentului privind finanțarea activității partidelor 

politice, adică, dacă a fost pusă în sarcina Comisiei vreo obligație sau a fost descris modul de 

punere în aplicare a acestei hotărîri judecătorești. 

Dna Rodica Ciubotaru a răspuns că, în afara anulării acestor prevederi, în hotărîrea instanței nu 

au fost specificate alte acțiuni pe care Comisia ar urma să le întreprindă. 

Dl Andrei Volentir a întrebat de cînd, în opinia raportorului, își vor produce efectele juridice 

anulările dispuse de către instanța de judecată și hotărîrea respectivă a Comisiei, în cazul 

aprobării acesteia. 

Dna Rodica Ciubotaru a reiterat cele spuse mai sus că momentul încetării efectelor juridice a 

prevederilor Regulamentului sus-menționat nu a fost stabilit în hotărîrea instanței de judecată. 

Mai mult, dumneaei a menționat că din prevederile Legii nr. 317/2003 se poate deduce că actul 

normativ este declarat ilegal din momentul emiterii hotărîrii definitive a instanței judecătorești 

competente. 

 

Președintele a oferit cuvîntul membrilor pentru a-și expune poziția față de proiectul de hotărîre. 

 

AU LUAT CUVÎNTUL: 

Dl Andrei Volentir a opinat că hotărîrea instanței judecătorești a fost pronunțată în mod 

ambiguu și este un fel de talmeș-balmeș, remarcînd că Comisia a fost pusă astfel într-o situație 

de a dezlega problema pe care a creat-o însăși instanța de judecată. Or, anulînd ceea ce a fost 

anulat, în opinia sa, este un fel de „munca maimuței”. Deci, nu vede care este valoarea juridică a 

acestei hotărîri, de vreme ce normele nu mai sunt în vigoare. Or, prin prisma art. 19 din Legea 

nr.317/2003, acțiunea normei juridice a încetat din momentul pronunțării de către instanța de 
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judecată a hotărîrii definitive privind anularea parțială a actului administrativ. Prin urmare, în 

opinia sa, în cazul aprobării de către Comisie a hotărîrii privind modificarea Regulamentului 

privind finanțarea activității partidelor politice, va apărea problema privitoare la momentul de 

cînd urmează a fi puse în aplicare aceste modificări: din momentul pronunțării de către instanța 

de judecată sau din momentul publicării hotărîrii Comisiei Electorale Centrale în Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, deoarece este o diferență de jumătate de an între momentul 

pronunțării în luna mai și publicării hotărîrii CEC în luna octombrie. Respectiv, dumnealui 

consideră că acest vid temporal trebuie să fie soluționat. Totodată, a adăugat că, în opinia sa, 

această hotărîre este de prisos, în același timp anunțînd că nu va participa la votare, fapt pe care a 

solicitat să fie inclus în procesul-verbal al ședinței. 

 

Președintele a supus votului proiectul de hotărîre prezentat. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____6____, Contra ____1____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

Hotărîrea nr. 1100 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți la ședință. 

 

Dna Alina Russu a anunțat că hotărîrea respectivă și informația despre deciziile instanței de 

judecată vor fi trimise partidelor politice, pentru ca aceste subiecte de drept electoral să 

cunoască, cu claritate, modul în care se aplică actele normative ale Comisiei Electorale Centrale. 

 

4. S-A AUDIAT: 

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

la stabilirea datei alegerilor locale noi ale primarului comunei Zîrnești, raionul Cahul”: 

 

„Prin decizia nr. 05/01 din 24 august 2017, Consiliul comunal Zîrnești, raionul Cahul, a 

luat act de demisia primarului Pascal Victor. 

În temeiul art. 18, art. 26 alin. (1) lit. n) şi art. 139 alin. (1) lit. b), alin. (21), alin. (3) din 

Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, art. 28 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 436-

XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, art. 5 alin. (4) lit. e) din Legea 

nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu hotărîrea 

Comisiei Electorale Centrale nr. 706 din 13 septembrie 2011 ,,Cu privire la desfăşurarea 

alegerilor locale noi”, cu modificările ulterioare, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 

 

1. Se ia act de vacanța mandatului de primar al comunei Zîrnești, raionul Cahul. 

2. Se stabileşte pentru data de 19 noiembrie 2017 desfășurarea alegerilor locale noi ale 

primarului comunei Zîrnești, raionul Cahul. 

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”. 

 

În lipsa întrebărilor și propunerilor la proiect, președintele a supus votului proiectul de hotărîre 

prezentat. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____6____, Contra ____0____, Abținere___1___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

Hotărîrea nr. 1101 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți la ședință. 
 

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 Abaclia, raionul Basarabeasca”: 
 



6 / 20 

„Prin hotărîrea nr. 1031 din 18 iulie 2017, Comisia Electorală Centrală a luat act de 

vacanța unui mandat de consilier de pe lista Partidului Politic „Partidul Nostru”, din Consiliul 

sătesc Abaclia, raionul Basarabeasca. La data de 7 septembrie 2017, Comisia Electorală Centrală 

a primit documentele expediate de secretarul Consiliului sătesc Abaclia, în vederea atribuirii 

mandatului de consilier următorului candidat supleant.  

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

de consilier în Consiliul sătesc Abaclia îi revine candidatului supleant Renița Tatiana de pe lista 

Partidului Politic „Partidul Nostru”, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Basarabeasca din 30 

iunie 2015. La atribuirea mandatului s-a ținut de cont de declarațiile candidaților supleanți 

Topala Serghei, Renița Constantin, Raicu Raisa, Fuer Eduard, Reniță Grigore, Topală Alexei, 

Topală Vladimir, prin care aceștia refuză atribuirea mandatului de consilier, precum și adeverința 

primăriei prin care se confirmă aflarea peste hotare a candidatului supleant Pugaci Svetlana de pe 

lista aceluiași partid. 

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

1997 şi în conformitate cu pct. 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 atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Abaclia, raionul Basarabeasca, 

candidatului supleant Renița Tatiana de pe lista Partidului Politic „Partidul Nostru”. 

2. Se preavizează consilierul Renița Tatiana asupra obligaţiei de a respecta termenul de 

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

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

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

 

Preşedintele a solicitat membrilor să înainteze întrebări pe marginea proiectului de hotărîre. 

 

AU ÎNAINTAT ÎNTREBĂRI: 

Dl Andrei Volentir a propus excluderea, din pct. 3 al proiectului de hotărîre, a referinței la 

publicarea hotărîrii în Monitorul Oficial al Republicii Moldova din următoarele considerente. 

Conform art. 1 din Legea nr. 173 din 06 iulie 1994 privind modul de publicare şi intrare în 

vigoare a actelor oficiale, doar actele normative ale organelor centrale de specialitate ale 

administraţiei publice se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Întrucît, în opinia 

sa, hotărîrea respectivă poartă un caracter individual, consideră că nu are rost publicarea acesteia 

în Monitorul Oficial, cu atît mai mult că se propune ca hotărîrea să intre în vigoare la data 

adoptării. Or, potrivit legislației, momentul intrării în vigoare nu poate fi anterior momentului 

publicării în mod oficial a actului respectiv.  

 

Președintele a oferit cuvîntul raportorului pentru a-și expune punctul de vedere. 

 

Dl Veaceslav Agrigoroae a solicitat să fie supusă votului propunerea dlui Volentir. În același 

timp, l-a întrebat, cu titlu de precizare, pe dl Volentir dacă propunerea respectivă se referă și la 

celelalte proiecte de hotărîri de pe ordinea de zi care au caracter individual, inclusiv acelea care 

deja au fost aprobate. 

Dl Andrei Volentir a răspuns afirmativ. 

Dl Vladimir Șarban a relatat că membrii Comisiei sunt conștienți de faptul că hotărîrile cu 

caracter individual și normativ deseori sunt publicate cam tîrziu în Monitorul Oficial. Deci, 

uneori se întîmplă că Comisia se confruntă cu situația cînd hotărîrea ce vizează pe consilier se 

publică în Monitorul Oficial peste 2-3 luni după adoptare, cînd subiectul deja s-a consumat și nu 

mai are nicio relevanță. De accea, dacă anterior, pe parcursul mai multor ani, Comisia a publicat 

asemenea hotărîri, nu vede nimic grav, dacă se va recurge la implementarea propunerii făcute de 

dl Volentir și sub acest aspect să opereze și modificările de rigoare în regulamentele interne ale 

Comisiei. Totodată, dumnealui și-a exprimat convingerea că în Regulamentul cu privire la 

activitatea CEC este stabilită obligativitatea publicării hotărîrilor Comisiei. 
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Dna Alina Russu a comunicat că la Comisie a parvenit demersul din partea AIS „Moldpres” cu 

privire la acest subiect. Totodată, a menționat că, la moment, Comisia se documentează asupra 

solicitării respective, deși ani în șir în Monitorul Oficial s-au publicat atît actele administrative 

cu caracter individual, cît și cele cu caracter normativ. Mai mult, s-a referit la art. 18 alin. (4) din 

Codul electoral care prevede obligativitatea plasării hotărîrilor pe site-ul oficial a Comisiei în 

termen de 24 de ore de la data adoptării acestora și publicarea lor în termen de 5 zile în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Respectiv, coroborînd prevederile Legii privind modul 

de publicare şi intrare în vigoare a actelor oficiale și prevederile Codului electoral, rezultă că ar 

trebui să existe o claritate în acest sens. De aceea a venit cu propunerea ca Comisia să 

documenteze subiectul din punct de vedere juridic exhaustiv și ulterior, după caz, să vină la 

următoarea ședință cu o abordare nouă vizavi de hotărîrile CEC cu caracter individual. Cu toate 

acestea, a remarcat că la începutul ședinței deja au fost adoptate 2 hotărîri cu caracter individual. 

Respectiv, rezultă că o parte de hotărîri adoptate astăzi vor fi transmise spre publicare în 

Monitorul Oficial, iar restul nu. În același timp, exprimîndu-și susținerea propunerii înaintate de 

dl Volentir, a sugerat să se mai aștepte pînă la următoarea ședință la care se va veni eventual cu o 

expertiză juridică vizavi de cele solicitate, iar hotărîrile cu caracter individual de astăzi propune 

să fie adoptate, așa cum au fost raportate.  

Dl Vasile Gafton consideră că nu este necesară expertiza juridică atît timp cît art. 18 alin. (4) din 

Codul electoral prevede expres obligativitatea publicării. Or, articolul respectiv este o normă 

imperativă. Deci, Comisia nu poate să interpreteze, să analizeze, să facă expertiza juridică, 

deoarece doar legiuitorul are dreptul de a interveni la norma citată pentru a o modifica. Deci, 

„unde e lege, nu e tocmeală”. În opinia sa, Comisia nu poate să intervină în ceea ce este prevăzut 

expres într-o normă imperativă, trebuie doar să o respectă. Dacă legiuitorul va interveni la acest 

subiect și va exclude textul „şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova”, Comisia de 

asemenea va exclude sintagma respectivă și se va conforma  legii. 

 

Președintele a oferit cuvîntul membrilor pentru a-și expune poziția față de proiectul de hotărîre. 

 

AU LUAT CUVÎNTUL: 

Dl Andrei Volentir a atras atenția asupra faptului că art. 18 alin. (3) și (4) din Codul electoral 

face referință la actele CEC. Deci, în alin. (3) este stabilit că „Hotărîrile Comisiei Electorale 

Centrale, adoptate în limitele competenţei acesteia, sînt acte administrative cu caracter individual 

sau normativ...”, iar alin. (4) stabilește doar modul de aducere la cunoștință publică, și anume 

prin plasarea hotărîrilor, în termen de 24 de ore de la adoptare, pe site-ul oficial al Comisiei şi 

prin publicarea acestora, în termen de 5 zile, în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Art. 1 

din Legea nr. 173/1994 stabilește că doar actele normative se publică în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova. În acest caz, se constată că este o normă specială care reglementează ce fel 

de acte urmează să fie publicate în Monitorul Oficial. Deci, ceea ce nu prevede Codul electoral, 

se stabilește în Legea nr. 173/1994. Totodată, a menționat că, conform Legii privind actele 

legislative, în cazul în care două norme, aparent, sunt contradictorii se aplică, după cum urmează: 

dacă normele sunt de aceeași categorie, generale sau speciale, se aplică norma care a fost 

adoptată ultima. În cazul de divergență între norma generală și una specială, se aplică cu 

prioritate norma specială. În cazul de față, în opinia sa, norma specială se regăsește în Legea nr. 

173/1994. În această ordine de idei, nu vede niciun impediment pentru a repara această starea de 

lucruri.  

Dl Vasile Gafton a opinat că nu poate fi aplicată Legea privind modul de publicare şi intrare în 

vigoare a actelor oficiale, deoarece a fost aprobată în anul 1994, iar Codul electoral a fost aprobat 

în 1997. Totodată, a atras atenția membrilor asupra faptului că, în cazul în care sunt conflicte de 

norme, se aplică norma care a fost aprobată mai tîrziu. În acest context, a îndemnat membrii să 

nu facă competiție pe subiectul în cauză și să sesize legiuitorul. Or, potrivit Legii privind actele 

legislative, legiuitorul are obligație o dată la 2 ani să revizuiască legislația și să o aducă în 

concordanță. Prin urmare, a recomandat ca Comisia să se adreseze către legiuitor cu o sesizare în 

privința acestei neconcordanțe, iar legiuitorul urmează deja să corecteze dacă va decide necesar. 
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Astfel, dl Gafton a îndemnat membrii să nu exercite roluri care nu le aparțin și să încheie 

discuțiile pe acest subiect. 

 

Președintele a rugat raportorul să-și expună opinia vizavi de propunerile înaintate. 

 

Dl Veaceslav Agrigoroae a menționat că, întrucît dl Andrei Volentir nu a renunțat la propunerea 

sa, acesta urmează să fie pusă la vot. În funcție de rezultatele votării, se vor decide acţiunile de 

mai departe. 

 

Președintele a supus votului propunerea dlui Andrei Volentir privind excluderea din pct. 3 al 

proiectului de hotărîre a referinței la publicarea hotărîrii în Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____2____, Contra ____1____, Abținere___4___. 

 

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

 

Președintele a supus votului proiectul de hotărîre prezentat de raportor. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____5____, Contra ____0____, Abținere___2___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

Hotărîrea nr. 1102 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți la ședință. 

 

6. S-A AUDIAT: 

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

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

 

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

Pavel ales pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Peticeni, raionul 

Călărași, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat 

supleant. 

Întrucît lista candidaţilor supleanţi ai Partidului Liberal Democrat din Moldova s-a 

epuizat, a fost restabilit şirul descrescător. După restabilirea şirului descrescător, cea mai mare 

valoare numerică îi revine listei de candidați ai Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din 

Republica Moldova”. 

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

de consilier în Consiliul sătesc Peticeni îi revine candidatului supleant Catană Diana de pe lista 

Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”, confirmată prin hotărîrea 

Judecătoriei Călărași din 25 iunie 2015. La atribuirea mandatului s-a ținut cont de certificatul de 

deces al candidatului supleant Bînzari Ivan de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor 

din Republica Moldova”. 

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 133 alin. (9) și (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. 26 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 Șpac Pavel ales pe 

lista Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Peticeni. 
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2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Peticeni, raionul Călărași, 

candidatului supleant Catană Diana de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din 

Republica Moldova”. 

3. Se preavizează consilierul Catană Diana 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, după cum urmează: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Consiliul sătesc Peticeni – 9 mandate. 

Șirul descrescător restabilit I – 12 septembrie 2017, atribuit mandatul de consilier PSRM (46,33). 
 

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

mandatul declarat vacant candidatului supleant de pe lista Partidului Politic „Partidul 

Socialiștilor din Republica Moldova”. 
 

În lipsa întrebărilor și propunerilor la proiect, președintele a supus votului proiectul de hotărîre 

prezentat. 
 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____6____, Contra ____0____, Abținere___1___. 
 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

Hotărîrea nr. 1103 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți la ședință. 
 

7. S-A AUDIAT: 

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

la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Sipoteni, raionul Călărași”: 
 

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

Efim ales pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul comunal Sipoteni, raionul 

Călărași, precum și declarația de consimțămînt a următorului candidat supleant.  

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

de consilier în Consiliul comunal Sipoteni îi revine candidatului supleant Adam Iacob de pe lista 

Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Călărași 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 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: 
 

Nr. 

d/o 
PLDM PSRM PDM MPA PL 

1. 238 139 109 36 22 

2. 119 69,5 54,5 18 11 

3. 79,33 46,33 36,33 12 7,33 

4. 59,5 34,75 27,25 9 5,5 

5. 47,6 21,80 21,8 7,2 4,4 

6. 39,66 23,16 18,16 6 3,66 

7. 34 19,85 15,57 5,14 3,14 

8. 29,75 17,37 13,62 4,5 2,75 

9. 26,44 15,44 12,11 4 2,44 
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1. Se ridică, în legătură cu cererea de demisie, mandatul consilierului Trifan Efim ales pe 

lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul comunal Sipoteni.  

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Sipoteni, raionul Călărași, 

candidatului supleant Adam Iacob de pe lista Partidului Democrat din Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Adam Iacob 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”. 
 

În lipsa întrebărilor și propunerilor la proiect, președintele a supus votului proiectul de hotărîre 

prezentat. 
 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____6____, Contra ____0____, Abținere___1___. 
 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

Hotărîrea nr. 1104 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți la ședință. 
 

dl Andrei Volentir a părăsit sala de ședințe (membri prezenți – 6) 
 

8. S-A AUDIAT: 

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

la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Albina, raionul Cimișlia”: 
 

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

Petru ales pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” în Consiliul 

comunal Albina, raionul Cimișlia, precum și declarația de consimțămînt a următorului candidat 

supleant.  

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

de consilier în Consiliul comunal Albina îi revine candidatului supleant Calineac Vladimir de pe 

lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”, confirmată prin hotărîrea 

Judecătoriei Cimișlia din 26 iunie 2015. 

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

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

februarie 2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 23 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 ridică, în legătură cu cererea de demisie, mandatul consilierului Niculița Petru ales 

pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” în Consiliul comunal 

Albina.  

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Albina, raionul Cimișlia, 

candidatului supleant Calineac Vladimir de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din 

Republica Moldova”. 

3. Se preavizează consilierul Calineac 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”. 
 

În lipsa întrebărilor și propunerilor la proiect, președintele a supus votului proiectul de hotărîre 

prezentat. 
 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____6____, Contra ____0____, Abținere___0___. 
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S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

Hotărîrea nr. 1105 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți la 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 sătesc Batîr, raionul Cimișlia”: 

 

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

Ilie ales pe lista Blocului electoral „Platforma Populară Europeană din Moldova - Iurie Leancă” 

în Consiliul sătesc Batîr, raionul Cimișlia, precum 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 Batîr îi revine candidatului supleant Fiodorov Alina de pe lista 

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

hotărîrea Judecătoriei Cimișlia din 22 iunie 2015. La atribuirea mandatului s-a ţinut cont de 

declaraţia candidatului supleant Hartea Liubovi 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 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 ridică, în legătură cu cererea de demisie, mandatul consilierului Borodin Ilie ales pe 

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

sătesc Batîr.  

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Batîr, raionul Cimișlia, 

candidatului supleant Fiodorov Alina de pe lista Blocului electoral „Platforma Populară 

Europeană din Moldova - Iurie Leancă”. 

3. Se preavizează consilierul Fiodorov Alina 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”. 

 

În lipsa întrebărilor și propunerilor la proiect, președintele a supus votului proiectul de hotărîre 

prezentat. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____6____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

Hotărîrea nr. 1106 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți la 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 Hăsnășenii Noi, raionul Drochia”: 

 

„Comisia Electorală Centrală a fost informată despre decesul consilierului Bieșu Liliana 

aleasă pe lista Partidului Politic „Partidul Nostru” în Consiliul comunal Hăsnășenii Noi, raionul 

Drochia. Totodată, au fost transmise documentele necesare atribuirii mandatului de consilier 

următorului candidat supleant.  

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

de consilier în Consiliul comunal Hăsnășenii Noi îi revine candidatului supleant Gordilă Elena 

de pe lista Partidului Politic „Partidul Nostru”, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Drochia din 
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29 iunie 2015. La atribuirea mandatului s-a ținut cont de declarațiile candidaților supleanți 

Maniuc Aliona, Melnic Elena, Zubrii Iurie și Dovgani Iulia prin care aceștia refuză atribuirea 

mandatului de consilier și de adeverințele eliberate de Primăria comunei Hăsnășenii Noi, prin 

care se confirmă aflarea peste hotarele țării a candidaților supleanți Ceban Ghenadie și Procopis 

Doina, de pe lista aceluiași partid. 

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 lit. v), art. 133 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381-

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

februarie 2000 privind statutul alesului local, art. 24 alin. (3) din Legea nr. 436-XVI din 28 

decembrie 2006 privind administrația publică locală și în conformitate cu pct. 20, pct. 25 și pct. 

29 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare și validare a mandatelor de consilier, 

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

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

 

1.  Se declară vacant un mandat de consilier în Consiliul comunal Hăsnășenii Noi. 

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

Drochia, candidatului supleant Gordilă Elena de pe lista Partidului Politic „Partidul Nostru”. 

3. Se preavizează consilierul Gordilă Elena asupra obligației de a respecta termenul de 30 

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

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

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

 

În lipsa întrebărilor și propunerilor la proiect, președintele a supus votului proiectul de hotărîre 

prezentat. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____6____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

Hotărîrea nr. 1107 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți la 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 Tîrnova, raionul Edineț”: 

 

„Consiliul sătesc Tîrnova, raionul Edineț, prin decizia nr. 4/5 din 4 august 2017, a ridicat, 

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

mandatul consilierului Cosovan Adriana aleasă pe lista Partidului Liberal Democrat din 

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

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

de consilier în Consiliul sătesc Tîrnova îi revine candidatului supleant Poverjuc Oleg de pe lista 

Partidului Liberal Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Edineț din 7 

iulie 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 ș t e: 
 

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

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Tîrnova, raionul Edineț, 

candidatului supleant Poverjuc Oleg de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Poverjuc Oleg 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”. 
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În lipsa întrebărilor și propunerilor la proiect, președintele a supus votului proiectul de hotărîre 

prezentat. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____6____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

Hotărîrea nr. 1108 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți la 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 sătesc Catranîc, raionul Fălești”: 

 

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

aleasă pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Catranîc, raionul Fălești, 

precum 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 Catranîc îi revine candidatului supleant Purici Iurie de pe lista 

Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Fălești din 22 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 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 ridică, în legătură cu cererea de demisie, mandatul consilierului Paiu Silvia aleasă 

pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Catranîc.  

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Catranîc, raionul Fălești, 

candidatului supleant Purici Iurie de pe lista Partidului Democrat din Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Purici 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”. 

 

În lipsa întrebărilor și propunerilor la proiect, președintele a supus votului proiectul de hotărîre 

prezentat. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____6____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

Hotărîrea nr. 1109 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți la 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 Mărăndeni, raionul Fălești”: 

 

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

Violeta aleasă pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Mărăndeni, raionul 

Fălești, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat 

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

de consilier în Consiliul sătesc Mărăndeni îi revine candidatului supleant Pogor Silvia de pe lista 

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

2015. La atribuirea mandatului s-a ținut cont de adeverința primăriei, prin care se confirmă 

aflarea peste hotarele țării a candidatului supleant Comerzan Viorica. 

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 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 Popovici Violeta 

aleasă pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Mărăndeni.  

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Mărăndeni, raionul Fălești, 

candidatului supleant Pogor Silvia de pe lista Partidului Democrat din Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Pogor Silvia 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”. 

 

În lipsa întrebărilor și propunerilor la proiect, președintele a supus votului proiectul de hotărîre 

prezentat. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____6____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

Hotărîrea nr. 1110 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți la 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 comunal Crasnoarmeiscoe, raionul Hîncești”: 

 

„Consiliul comunal Crasnoarmeiscoe, raionul Hîncești, prin decizia nr. 05/08 din 21 iunie 

2017, a ridicat, în legătură cu absenţa fără motive întemeiate de la trei şedinţe consecutive ale 

consiliului, mandatul consilierului Bîrcă Ion ales pe lista Partidului Liberal 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 Crasnoarmeiscoe îi revine candidatului supleant Popovici Ion 

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

Hîncești din 25 iunie 2015.  

Totodată, Comisia Electorală Centrală constată că decizia privind ridicarea mandatului de 

consilier a fost adoptată la data de 21 iunie 2017, iar documentele necesare atribuirii mandatului 

de consilier candidatului supleant au parvenit la Comisie în data de 7 septembrie 2017, fapt ce 

denotă nerespectarea de către secretarul Consiliului comunal Crasnoarmeiscoe a termenului 

stabilit la pct. 30 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. 

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. 25, pct. 29 și pct. 30 din Regulamentul 

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

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

h o t ă r ă ş t e: 
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1.  Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul comunal Crasnoarmeiscoe. 

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

Hîncești, candidatului supleant Popovici Ion de pe lista Partidului Liberal Democrat din 

Moldova. 

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

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

4. Se atenţionează secretarul Consiliului comunal Crasnoarmeiscoe asupra necesităţii 

respectării termenului stabilit la pct. 30 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. 

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”. 
 

În lipsa întrebărilor și propunerilor la proiect, președintele a supus votului proiectul de hotărîre 

prezentat. 
 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____6____, Contra ____0____, Abținere___0___. 
 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

Hotărîrea nr. 1111 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți la ședință. 
 

15. S-A AUDIAT: 

Raportorul Rodica Ciubotaru – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Ocnița”: 
 

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

Veaceslav ales pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul raional Ocnița, 

precum și declarația de consimțămînt a următorului candidat supleant.  

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

de consilier în Consiliul raional Ocnița îi revine candidatului supleant Bucarciuc Tatiana de pe 

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

28 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 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 ridică, în legătură cu cererea de demisie, mandatul consilierului Juraveli Veaceslav 

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

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

Bucarciuc Tatiana de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Bucarciuc 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”. 

 

În lipsa întrebărilor și propunerilor la proiect, președintele a supus votului proiectul de hotărîre 

prezentat. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____6____, Contra ____0____, Abținere___0___. 
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S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

Hotărîrea nr. 1112 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți la ședință. 

 

16. S-A AUDIAT: 

Raportorul Rodica Ciubotaru – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Rogojeni, raionul Șoldănești”: 

 

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

Anna aleasă pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Rogojeni, raionul 

Șoldănești, precum 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 Rogojeni îi revine candidatului supleant Rusu Dumitru de pe lista 

Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Șoldănești 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 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 ridică, în legătură cu cererea de demisie, mandatul consilierului Morari Anna aleasă 

pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Rogojeni.  

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Rogojeni, raionul Șoldănești, 

candidatului supleant Rusu Dumitru de pe lista Partidului Democrat din Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Rusu Dumitru 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”. 

 

dna Alina Russu a părăsit sala de ședințe (membri prezenți – 5) 

 
Întrucît președintele a părăsit sala de ședințe, în conformitate cu Regulamentul cu privire la 

activitatea CEC, vicepreședintele Comisiei, dna Rodica Ciubotaru, a preluat prezidarea ședinței. 

 

În lipsa întrebărilor și propunerilor la proiect, președintele ședinței a supus votului proiectul de 

hotărîre prezentat. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____5____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

Hotărîrea nr. 1113 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți la ședință. 

 

17. S-A AUDIAT: 

Raportorul Rodica Ciubotaru – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Rădeni, raionul Strășeni”: 

 

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

Tatiana aleasă pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul comunal Rădeni, raionul 

Strășeni, precum și declarația de consimțămînt a următorului candidat supleant. 

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

de consilier în Consiliul comunal Rădeni îi revine candidatului supleant Brihuneț Alexandru de 

pe lista Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Strășeni din 30 

iunie 2015. 
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În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u) 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 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 Paladi Tatiana 

aleasă pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul comunal Rădeni. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Rădeni, raionul Strășeni, 

candidatului supleant Brihuneț Alexandru de pe lista Partidului Democrat din Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Brihuneț Alexandru 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 lipsa întrebărilor și propunerilor la proiect, președintele ședinței a supus votului proiectul de 

hotărîre prezentat. 
 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____5____, Contra ____0____, Abținere___0___. 
 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

Hotărîrea nr. 1114 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți la ședință. 
 

18. S-A AUDIAT: 

Raportorul Rodica Ciubotaru – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Inești, raionul Telenești”: 
 

„Consiliul sătesc Inești, raionul Telenești, prin decizia nr. 5/1 din 1 august 2017, a ridicat, 

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

mandatul consilierului Caba Valeriu ales pe lista Partidului Democrat din Moldova. Astfel, a 

devenit vacant un mandat de consilier atribuit formațiunii respective. 

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

de consilier în Consiliul sătesc Inești îi revine candidatului supleant Tîrsînă Nicolae de pe lista 

Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Telenești din 20 iunie 

2015. La atribuirea mandatului s-a ţinut cont de declaraţia candidatului supleant Nichifor Oleg de 

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

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

noiembrie 1997 şi în conformitate cu pct. 18 lit. c) și pct. 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 ș t e: 
 

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

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Inești, raionul Telenești, 

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

3. Se preavizează consilierul Tîrsînă Nicolae 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 lipsa întrebărilor și propunerilor la proiect, președintele ședinței a supus votului proiectul de 

hotărîre prezentat. 
 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____5____, Contra ____0____, Abținere___0___. 
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S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

Hotărîrea nr. 1115 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți la ședință. 

 

19. S-A AUDIAT: 

Raportorul Rodica Ciubotaru – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Negurenii Vechi, raionul Ungheni”: 

 

„Consiliul comunal Negurenii Vechi, raionul Ungheni, prin decizia nr. 04/01 din 7 august 

2017, a ridicat, în legătură cu absenţa fără motive întemeiate de la trei şedinţe consecutive ale 

consiliului, mandatul consilierului Carauș Aurel ales pe lista Partidului Comuniștilor 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 cumunal Negurenii Vechi îi revine candidatului supleant Covali 

Gheorghe de pe lista Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, confirmată prin hotărîrea 

Judecătoriei Ungheni din 23 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 comunal Negurenii Vechi. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Negurenii Vechi, raionul 

Ungheni, candidatului supleant Covali Gheorghe de pe lista Partidului Comuniștilor din 

Republica Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Covali 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”. 

 

În lipsa întrebărilor și propunerilor la proiect, președintele ședinței a supus votului proiectul de 

hotărîre prezentat. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____5____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

Hotărîrea nr. 1116 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți la ședință. 

 

20. S-A AUDIAT: 

Raportorul Rodica Ciubotaru – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Baurci, UTA Găgăuzia”: 

 

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

Semion ales pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” în 

Consiliul sătesc Baurci, UTA Găgăuzia, precum 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 Baurci îi revine candidatului supleant Tucan Victor de pe lista 

Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”, confirmată prin hotărîrea 

Judecătoriei Ceadîr-Lunga din 18 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 pct. 29 din 
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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 ș t e: 

 

1. Se ridică, în legătură cu cererea de demisie, mandatul consilierului Slav Semion ales pe 

lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” în Consiliul sătesc Baurci.  

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Baurci, UTA Găgăuzia, 

candidatului supleant Tucan Victor de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din 

Republica Moldova”. 

3. Se preavizează consilierul Tucan Victor asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30 

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

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

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

 

În lipsa întrebărilor și propunerilor la proiect, președintele ședinței a supus votului proiectul de 

hotărîre prezentat. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____5____, Contra ____0____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

Hotărîrea nr. 1117 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți la ședință. 

 

La epuizarea subiectelor de pe ordinea de zi, președintele ședinței a dat cuvîntul membrilor la 

compartimentul „Diverse”. 

 

AU LUAT CUVÎNTUL: 

Dl Vladimir Șarban s-a referit la comunicatul de presă plasat recent pe site-ul Comisiei cu 

privire la numărul de alegători în Registrul de stat al alegătorilor, menționînd că, din compararea 

simplă a cifrelor din acest comunicat cu cifrele din comunicatele analogice din anii precedenți, 

începînd cu 23 noiembrie 2014, se denotă o creștere constantă a numărului de alegători. 

Totodată, a spus că nu se va referi azi la aspectele care influențează situația respectivă și 

provoacă deseori discuții contradictorii în spațiu public, considerînd că aceasta necesită o analiză 

mai profundă și o participare mai largă a subiectelor interesate. Astăzi doar se va referi la rolul 

registratorilor în SIAS „Alegeri”, unul foarte important în asigurarea calității listelor electorale și 

la numărul alegătorilor. Dl Șarban a relatat că la una din ședințele anterioare a Comisiei, în urma 

mai multor solicitări, a luat cunoștință cu o notă informativă privind datele preliminare ale 

lucrului cu listele electorale din scrutinul precedent, care au fost remise registratorilor din cadrul 

autorităților publice locale pentru operarea modificărilor rezultate în urma depistării unor 

deficiențe în scrutinul respectiv. La acea ședință nu a fost adoptată nicio hotărîre, nu a fost pusă 

nicio sarcină nimănui, doar a fost dezbătut acest subiect la care ar fi trebuit să continue discuții. 

Mai mult ca atît, a menționat că nici pînă astăzi, dînsul nu cunoaște dacă deficiențele care au fost 

depistate atunci (de ex., persoane decedate), au fost înlăturate definitiv, cu toate că, cel puțin în 

privința decedaților, urma ca la Serviciu Stare Civilă și CRIS „Registru” să fie trimise 

demersurile scrise cu certificatele de deces atașate, fără care CRIS „Registru” nu poate modifica 

statutul unei persoane. Or, radierea din lista cetățenilor RM se face doar la prezentarea 

certificatului de deces. Totodată, a menționat cazul dlui Emil Loteanu care a fost radiat din lista 

electorală abia în acest an, după ce a fost prezentat certificatul de deces. Prin urmare, dumnealui 

consideră că, atît timp cît certificatul de deces nu este prezentat la CRIS „Registru”, radierea 

persoanei respective nu va fi posibilă. În același timp, a presupus că mai sunt cazuri de acest gen 

și că registratorii nu dispun de toate instrumentele necesare pentru a-și îndeplini eficient 

misiunea. Faptul că tocmai 3 registratori și-au manifestat dorința de a fi instruiți în cadrul 

CICDE, în opinia sa, ar trebui să pună pe gînduri membrii Comisiei. De aceea, a propus ca 

membrii CEC împreună cu funcționarii din cadrul Aparatului Comisiei, dispunînd de note 
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informative concludente privitor la activitatea registratorilor din teritoriu, să facă întîlniri cu 

aceștea anume în teritoriu, inclusiv cu conducerea autorităților publice locale de nivelul II și să 

încerce să impulsioneze activitatea lor. Or, anume aici este un punct vulnerabil, tratat cu 

neseriozitate, fapt care, în opinia sa, afectează calitatea listelor electorale și numărul de alegători. 

Totodată, a remarcat că propunerea respectivă a vociferat-o și doamnei președinte a Comisiei, iar 

astăzi a decis să-și expună opinia la acest subiect în mod public, mai cu seamă că dl Cabacenco a 

vorbit despre posibilele instruiri ale registratorilor. 

 

Dna Rodica Ciubotaru a apreciat inițiativa exprimată de dl Șarban ca una salutabilă și 

consideră că aceasta va avea rezultatele așteptate. 

 

 

Președintele ședinței a declarat ședința închisă. 

 

 

 

Președintele ședinței 

 

Alina RUSSU 

  

  

 Rodica CIUBOTARU 

  

  

  

Secretarul ședinței Veaceslav AGRIGOROAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


