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COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ 

A REPUBLICII MOLDOVA 

 

 

 

 

PROCES-VERBAL nr. 80 

al ședinței ordinare 

din 29.09.2017, ora 16:00 

 

Statut ședință: deliberativă 

Președinte al ședinței: dna Alina Russu 

Secretar al ședinței: dl Veaceslav Agrigoroae 

 

Președintele a constatat prezența, la începutul ședinței, a 7 membri ai Comisiei (lipsesc dnul 

Vasile Gafton și dna Rodica Ciubotaru), după care a declarat ședința deliberativă și deschisă 

publicului. 

 

Președintele a anunțat ordinea de zi cu 7 subiecte și a solicitat membrilor să adreseze întrebări și 

să vină cu propuneri: 

 

ORDINEA DE ZI 

 

1.  Cu privire la aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor de organizare şi 

desfăşurare a referendumului local privind revocarea primarului general al municipiului 

Chișinău 

Raportor: Alina Russu 

2.  Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul municipal Chișinău 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

3.  Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul municipal Bălți 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

4.  Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Mereni, raionul Anenii 

Noi 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

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

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

6.  Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Ialoveni, raionul 

Ialoveni 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

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

Telenești 

Raportor: Veaceslav Agrigoroae 

 

AU ADRESAT ÎNTREBĂRI: 

Dl Vladimir Șarban a întrebat dacă Comisia are certitudinea că Parlamentul, după caz 

Guvernul, a identificat suma necesară pentru organizarea și desfășurarea referendumului local 

privind revocarea primarului general al municipiului Chișinău, ca să purceadă astăzi la aprobarea 

Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor de organizare şi desfăşurare a 

referendumului respectiv. 

Dna Alina Russu a remarcat că Programul calendaristic este un document de planificare a 

organizării și desfășurării referendumului local și nu necesită cheltuieli suplimentare. Totodată, a 

menționat că, astăzi, la Comisie a parvenit răspunsul de la Ministerul Finanțelor prin care aduce 



2 / 19 

la cunoștință că, la procedura de rectificare a bugetului de stat pentru anul 2017, va ține cont de 

suma identificată în Devizul de cheltuieli, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale.  

Dl Segiu Gurduza a spus că, ieri, membrilor CEC le-a fost transmis prin email un document ce 

se referă la reglamentarea participării partidelor politice în campania electorală pentru 

referendumul local și a crezut că acest subiect va fi inclus astăzi în ordinea de zi. Deoarece nu-l 

vede în ordinea de zi, a întrebat de ce subiectul respectiv nu se regăsește în ordinea de zi. Ori, 

acesta va fi examinat la altă ședință sau deja se retrage? 

Dna Alina Russu a relatat că proiectul menționat, într-adevăr, a fost transmis membrilor și au 

fost solicitate opinii vizavi de oportunitatea adoptării acestuia. Însă, din momentul în care acestea 

nu au fost prezentate, a precizat că se va documenta suplimentar asupra subiectului respectiv.  

 

În lipsa altor întrebări, președintele a supus votului ordinea de zi anunțată. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____6____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___1___. 

 

Ordinea de zi ce conține 7 puncte a fost aprobată cu votul majorității 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 

aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor de organizare şi desfăşurare a 

referendumului local privind revocarea primarului general al municipiului Chișinău”:  

 

„Întru executarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 1122 din 19 septembrie 2017 

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

general al municipiului Chișinău” şi în conformitate cu art. 18, art. 26 şi art. 175 din Codul 

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

 

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

desfăşurare a referendumului local privind revocarea primarului general al municipiului Chișinău 

din data de 19 noiembrie 2017 (se anexează). 

2. Prezentul program se remite pentru informare şi realizare Primăriei municipiului 

Chișinău, Consiliului municipal Chișinău, precum şi organelor electorale, după constituirea 

acestora. 

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

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

Electorale Centrale. 

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

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

la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale  

nr. ___ din 29 septembrie 2017 

PROGRAMUL CALENDARISTIC  

pentru realizarea acţiunilor de organizare şi desfăşurare a referendumului local privind  

revocarea primarului general al municipiului Chișinău din data de 19 noiembrie 2017 
 

Nr. 

d/o 
Termenul de realizare a acţiunii 

Cadrul legal (Codul 

electoral și actele 

normative ale CEC) 

Descrierea acţiunii 

conform prevederilor 

Codului electoral 

Responsabili 

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

1.  Pînă la 4 octombrie, inclusiv 

 

art. 187 alin. (2) Constituirea circumscripției electorale 

municipale. 

CEC  

DMA 

APL  

2.  Pînă la 3 octombrie, inclusiv 

Cel tîrziu cu 7 zile înainte de 

expirarea termenului de 

constituire a consiliului electoral 

art. 27,  

art. 188 alin. (1) și (3) 

Prezentarea candidaturilor la CEC pentru 

constituirea CECE II. 

Consiliul municipal Chișinău, 

Partidele politice reprezentate în 

Parlament,  

Instanța de judecată 

după caz, CEC din RFE 

3.  Pînă la 10 octombrie, inclusiv  art. 27 și art. 188 Constituirea consiliului electoral de 

circumscripţie.  

CEC 

DMA 

4.  Pînă la 12 octombrie, inclusiv În 

decurs de 2 zile de la data 

constituirii consiliului electoral 

art. 188 alin. (3) - Alegerea președintelui Consiliului electoral al 

circumscripției electorale Municipale Chișinău 

Consiliul municipal Chișinău 

art. 188 alin. (1), art. 

188 alin. (5) și (6) 

- Alegerea prin vot secret a vicepreședintelui şi 

secretarului CECE II.  

- Comunicarea imediată CEC despre rezultatele 

acestor alegeri.  

- Aducerea la cunoştinţă publică a componenței 

şi sediului consiliului electoral, a modului de 

contactare pentru relaţii. 

CECE II 

DMA 

5.  Pînă la 18 octombrie, inclusiv  

 

art. 29, 

art. 187 alin. (3)  

 

-  Constituirea secţiilor de votare. 

-  Prezentarea la CEC a hotărîrii privind 

constituirea secţiilor de votare. 

CECE II 

APL  

6.  Pînă la 20 octombrie, inclusiv  

Cel tîrziu cu 7 zile înainte de 

expirarea termenului de 

constituire a biroului electoral al 

secției de votare 

art. 188 alin. (2) Prezentarea candidaturilor la CECE II pentru 

constituirea birourilor electorale ale secțiilor de 

votare. 

Consiliul municipal Chișinău, 

Partidele politice reprezentate în 

Parlament,  

după caz CEC din RFE 
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7.  Pînă la 27 octombrie, inclusiv 

 

 

art. 29 alin. (6), 

art. 187 alin. (3),  

art. 188 alin. (2) 

-  Constituirea birourilor electorale ale secțiilor 

de votare. 

-  Prezentarea la CEC a hotărîrii privind 

constituirea birourilor electorale ale secțiilor de 

votare. 

CECE II 

DMA 

8.  Pînă la 29 octombrie, inclusiv art. 188 alin. (6) Alegerea președinților, vicepreședinților și 

secretarilor BESV.  

- Comunicarea imediată CECE II și CEC despre 

rezultatele acestor alegeri.  

-  Aducerea la cunoştinţă publică a componenței 

şi sediilor BESV, a modului de contactare pentru 

relaţii. 

 

II. ASIGURAREA MIJLOACELOR NECESARE PENTRU DESFĂȘURAREA REFERENDUMULUI LOCAL. 

DEGREVAREA/CONVOCAREA FUNCȚIONARILOR ELECTORALI 

9.  Pînă la 10 octombrie, Art. 26 alin. (1) lit. m), 

Art. 32 alin. (4) 

Determinarea numărului de membri ai organelor 

electorale care pot fi degrevați de atribuțiile de la 

locul de muncă permanent și termenul acestor 

degrevări 

CEC 

DFE 

10.  Pînă la 13 octombrie, inclusiv  

 

art. 26 alin. (1) lit. m), 

art. 28 lit. i), art. 32 

alin. (4) 

Degrevarea de atribuţiile de la locul de muncă 

permanent/ convocarea membrului consiliului 

electoral, la propunerea acestuia. 

CECE II  

CEC 

DFE 

11.  Pînă la 31 octombrie, inclusiv  

După constituirea BESV 

 

art. 28 lit. i)  Degrevarea de atribuţiile de la locul de muncă 

permanent/ convocarea unor membri ai BESV, la 

propunerea acestora.  

BESV 

CECE II 

12.  

În termen de 45 de zile după 

încheierea alegerilor 

 

Pct. 65 din 

Regulamentul cu 

privire la activitatea 

consiliului electoral de 

circumscripție, aprobat 

prin hotărîrea CEC nr. 

2688 din 7 octombrie 

2014 

Prezentarea către CEC a raportului financiar 

asupra gestionării mijloacelor financiare alocate 

organelor electorale inferioare. 

CECE II  

CEC 

DFE 

III. ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA SEMINARELOR. ASIGURAREA LOGISTICII ELECTORALE 

13.  După 10 octombrie 

 

art. 26 alin. (1)  

lit. k), art. 261 

Organizarea și desfășurarea seminarelor cu 

participarea membrilor CECE II, BESV după caz 

cu alți subiecți implicați în procesul electoral. 

CEC  

CICDE 

Aparatul CEC 
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IV. ÎNREGISTRAREA PARTICIPANȚILOR LA REFERENDUM 

14.  Pînă la 4 octombrie, inclusiv 

 

art. 26 alin. (1) lit. d) 

art. 41 alin. (2) lit. a) 

Publicarea listei partidelor politice care au 

dreptul de a participa la referendum în baza 

datelor prezentate de Ministerul Justiției 

CEC 

DJ 

DCRPMM 

15.  Pînă la 12 octombrie, inclusiv  

 

 

art. 47 și art. 194 

 

Adoptarea hotărîrii CECE II cu privire la 

stabilirea locului și timpului primirii 

documentelor necesare pentru înregistrarea 

participanților la referendumul local 

CECE II 

16.  În termen de 10 zile de la data 

stabilită prin hotărîrea CECE II 

prevăzută la pct. 15 

 

 

Depunerea documentelor pentru înregistrarea 

participanților la referendum 

Partidele și alte organizații social-politice  

CECE II 

 

17.  În decursul a 3 zile de la data 

primirii actelor necesare pentru 

înregistrarea participanților 

Înregistrarea participanților la referendum 

CECE II 

 

18.  Pînă la 13 octombrie, inclusiv art. 45  Stabilirea numărului de persoane de încredere ai 

participanților la referendum  

CECE II 

 

19.  În termen de 3 zile de la 

depunerea documentelor  

art. 45  Înregistrarea persoanelor de încredere și 

observatorii participanților la referendum și 

eliberarea legitimaţiilor 

Participanții la referendum 

CECE II 

 

V. AGITAŢIA ELECTORALĂ 

20.  Pînă la data de 10 octombrie  art. 47 alin. (7), 

art. 194 

Stabilirea minimului de locuri de afișaj electoral 

și a minimului de localuri pentru desfășurarea 

întîlnirilor cu alegătorii 

Afișarea imediată şi aducerea la cunoştinţă 

publică a deciziilor (dispoziţiilor) respective 

APL 

21.  Imediat după înregistrare și pînă 

la 17 noiembrie, inclusiv  

 

 

art. 47, 

art. 194 

Efectuarea agitaţiei electorale  Cetăţenii RM 

Participanții la referendum 

Persoanele de încredere ale 

participanților la referendum 
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VI. SUSŢINEREA FINANCIARĂ 

22.  Pînă la 13 octombrie, inclusiv art. 38  Stabilirea plafonului mijloacelor financiare ce 

pot fi virate în fondul electoral al participantului 

la referendum  

CEC 

DFE 

23.  Pînă la deschiderea contului 

special „Fond electoral” 

art. 382 alin. (61) Prezentarea către CEC a raportului privind 

mijloacelor financiare proprii deținute pe contul 

pe contul său la data de 19 septembrie 2017 

Partidele și alte organizații social-politice 

care intenționează să fie înregistrați în 

calitate de participanți la referendum 

24.  Odată cu sau după înregistrarea 

participanților la referendum  

art. 38 alin. (2) lit. a) Confirmarea persoanelor responsabile de finanţe 

(trezorierilor) 

CEC 

DFE 

Participanții la referendum 

25.  După înregistrarea participanților 

la referendum 

 

 

 

art. 38 alin. (2) lit. a) Deschiderea la bancă de către participanții la 

referendum a conturilor speciale „Fond 

electoral”  

 

 

Participanții la referendum 

 

Băncile 

 

DFE 

26.  În termen de 3 zile de la 

deschiderea contului cu 

mențiunea „Fond electoral”. 

Ulterior la data de 27 octombrie, 

3 noiembrie, 10 noiembrie și 17 

noiembrie 

 

 

art. 382 alin. (1) și alin. 

(6) 

 

 

 

 

Prezentarea către CEC, în decurs de 3 zile de la 

deschiderea contului cu mențiunea ”Fond 

electoral” și, ulterior, săptămînal, a raportului 

despre mijloacele bănești acumulate şi 

cheltuielile efectuate în campania electorală, atît 

în format electronic cît și pe suport de hîrtie, sub 

semnătura persoanelor responsabile. 

Rapoartele pentru întreaga perioadă se vor 

prezenta către CEC cel tîrziu cu 2 zile înainte de 

ziua referendumului. 

Participanții la referendum 

 

27.  În termen de 48 de ore de la 

primirea rapoartelor 

art. 382 alin. (4) Plasarea pe pagina web a CEC a rapoartelor 

prezentate de către participanții la referendum 

CEC 

DFE 

DTIGLE 
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28.  În decurs de 24 de ore de la data 

depunerii sumelor bănești în 

contul participantului la 

referendum  

art. 38 alin. (7)  Informarea CEC despre sumele bănești virate în 

contul participantului la referendum  

CEC 

DFE 

Băncile 

VII. LISTELE ELECTORALE 

29.  Pînă la 24 octombrie art. 39  Încheierea procedurii de actualizare a listelor 

electorale de bază. Listele electorale se 

întocmesc în baza RSA și cuprind toți cetățenii 

cu drept de vot care domiciliază ori își au 

reședința pe teritoriul unei secții de votare. 

Alegătorul care are și domiciliu, și reședință este 

înscris, în lista electorală de la secția de votare în 

a cărei rază teritorială acesta își are reședința. 

CEC 

Registratorii din cadrul APL 

30.  Pînă la 27 octombrie, inclusiv 

Cel tîrziu cu 22 zile înainte de 

ziua alegerilor 

art. 39 alin. (9), 

art. 192 

Transmiterea listelor electorale de bază, în 3 

(trei) exemplare oficiale, către APL. 

CEC 

DTIGLE 

APL 

31.  Pînă la 30 octombrie, inclusiv 

 

Cu 20 de zile înainte de ziua 

alegerilor 

 

art. 39 alin. (9), 

art. 40 alin. (1), 

art. 192 

Transmiterea de către APL a 2 (două) exemplare 

ale listelor electorale la BESV. 

APL 

BESV 

Punerea la dispoziţia publicului a listelor 

electorale la sediile secţiilor de votare. Plasarea 

lor pe pagina web a CEC. 

BESV 

CEC 

DTIGLE 

DCRPMM 

32.  30 octombrie -18 noiembrie art. 53 alin. (4) Eliberarea certificatelor pentru drept de vot 

membrilor BESV. 

BESV 

33.  4-18 noiembrie, ora 18:00 

Începînd cu 2 săptămîni înainte 

de ziua votării şi pînă la ora 

18.00 a zilei precedente votării 

 

 

art. 55 alin (4) 

Primirea cererilor în scris şi întocmirea listei 

alegătorilor care vor vota la locul aflării. 

 

 

BESV 

19 noiembrie, ora 15:00 Primirea cererilor în scris doar cu prezentarea 

certificatului medical. 

34.  Pînă la 8 noiembrie, inclusiv 

Cel tîrziu cu 10 zile înainte de 

ziua alegerilor 

art. 50 Aducerea la cunoştinţă publică a timpului şi 

locului votării. 

BESV 

CEC 

DMA 

DCRPMM 
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35.  Pînă la 18 noiembrie, inclusiv 

 

Cel tîrziu în ziua precedentă 

alegerilor 

 

art. 30 lit. b),  

art. 39 alin. (10),  

art. 40 

Verificarea corectitudinii întocmirii listelor 

electorale şi actualizarea acestora. 

Alegătorii 

BESV 

APL 

CEC 

DTIGLE 

VIII. BULETINUL DE VOT 

36.  Pînă la 3 noiembrie, inclusiv 

 

art. 49,  

art. 193 alin. (1), (2), 

(3), (4) și (6) 

Adoptarea hotărîrii privind aprobarea textului și 

tirajului buletinului de vot pentru desfăşurarea 

referendumului. 

CECE II 

DMA 

37.  Pînă la 6 noiembrie, inclusiv 

 

Imediat după 

aprobarea textului 

buletinului de vot 

Transmiterea către CEC a hotărîrilor privind 

aprobarea textului şi tirajului buletinelor de vot.  

CECE II 

 

DMA 

38.  
Pînă la 16 noiembrie, inclusiv 

Cel tîrziu cu 3 zile înainte de ziua 

alegerilor 

art. 48 alin. (7), 

art. 49 alin. (2), art. 

193 alin. (1), (2), (4) și 

(5) 

Tipărirea buletinelor de vot.  

CEC 

DMA 

DTIGLE 

39.  Pînă la 17 noiembrie, inclusiv 

Cel tîrziu cu 2 zile înainte de ziua 

alegerilor 

art. 49 alin. (3), 

art. 193 alin. (7) 

Remiterea buletinelor de vot şi a ștampilelor 

speciale consiliului electoral în baza actului de 

predare - primire. 

DMA 

CECE II 

MAI 

 

IX. VOTAREA 

40.  

 

19 noiembrie,  

Ziua referendumului local 
 

 

art. 195 

 

 

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

 

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

termenului votării pentru a le permite 

alegătorilor care stau în rînd la secţia de votare 

respectivă să-şi realizeze dreptul de vot. 

Alegătorii 

BESV 

CECE II  

CEC 

 

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

195 

Verificarea pregătirii secţiei de votare pentru 

desfășurarea referendumului şi întocmirea 

procesului-verbal privind pregătirea secţiei de 

votare pentru alegeri. 

BESV 

42.  La ora 7:15   Transmiterea consiliului electoral a informaţiei 

privind deschiderea secţiilor de votare şi numărul 

de alegători. 

BESV 
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La ora 7:30  Transmiterea CEC a informaţiei privind 

deschiderea secţiilor de votare şi numărul de 

alegători. 

CECE II 

DMA 

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

lit. g), 53 alin (5) 

  

Transmiterea consiliului electoral a informaţiei 

privind desfăşurarea votării.  
 

Transmiterea CEC a informaţiei privind 

derularea votării.  

BESV 

 

 
 

CECE II 

X. NUMĂRAREA VOTURILOR ŞI TOTALIZAREA REZULTATELOR REFERENDUMULUI 

44.  Nu mai tîrziu de 18 ore după 

anunțarea închiderii secţiei de 

votare 

art. 30 lit. e), art. 32 

alin. (8), 56, 58, 196 

 

Numărarea voturilor şi completarea formularului 

special. 

Întocmirea procesului-verbal privind rezultatele 

numărării voturilor şi a raportului.  

Afișarea imediată, la intrarea în secţia de votare, 

a procesului-verbal privind rezultatele numărării 

voturilor. 

Transmiterea procesului-verbal către CEC prin 

intermediul modulului SIASA „Prezența la vot”. 

Prezentarea documentelor și materialelor 

electorale consiliului electoral.  

BESV 

45.  După primirea documentelor de 

la BESV. 

 

art. 28 lit. j), 

art. 32 alin. (8),  

art. 59, art. 196 

Întocmirea procesului-verbal privind totalizarea 

rezultatelor referendumului pe circumscripţie şi a 

raportului.  

Afișarea procesului-verbal la intrarea în sediul 

consiliului electoral. 

CECE II 

 

46.  Pînă la 21 noiembrie, inclusiv 
 

În termen de 48 de ore după 

închiderea secţiilor de votare 

art. 59 alin (4), 

 

Prezentarea către CEC a proceselor-verbale cu 

privire la totalizarea rezultatelor referendumului 

pe circumscripție și a documentelor și 

materialelor electorale. 

CECE II 

CEC 

DMA 

DTIGLE 

Alte subdiviziuni ale Aparatului CEC 

47.  Pînă la 23 noiembrie, inclusiv 

În termen de 2 zile după 

totalizarea rezultatelor 

referendumului 

art. 197 Transmiterea către Curtea de Apel Chișinău 

raportul privind efectuarea referendumului, la 

care se anexează procesele-verbale ale 

consiliului electoral de circumscripţie şi ale 

birourilor electorale ale secțiilor de votare, 

precum şi toate contestațiile, însoțite de note cu 

privire la modul lor de soluționare. 

CECE II 
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48.  În termen de 24 de ore de la 

adoptarea hotărîrii instanței de 

judecată privind confirmarea sau 

infirmarea rezultatelor 

referendumului 

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

referendumului. 

CEC 

CECE II 

 

Abrevieri 

 

CEC - Comisia Electorală Centrală; 

DMA – Direcția management alegeri; 

DFE – Direcția financiar-economică; 

DCRPMM – Direcția comunicare, relații publice şi mass-media; 

DTIGLE - Direcția tehnologii informaționale şi gestionarea listelor electorale; 

CICDE – Centrul de instruire continuă în domeniul electoral; 

CECE II - Consiliul electoral de circumscripţie de nivelul doi;  

BESV – Biroul electoral al secției de votare; 

RSA – Registrul de stat al alegătorilor 

RFE- Registrul funcționarilor electorali; 

APL – Autoritatea publică locală; 

MAI – Ministerul Afacerilor Interne. 
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Preşedintele a solicitat membrilor să adreseze întrebări pe marginea proiectului de hotărîre. 

 

ÎNTREBĂRI: 

Dl Vladimir Șarban a întrebat dacă se vor constitui și consiliile electorale de circumscripții de 

nivelul I. 

Dna Alina Russu a răspuns că vor fi constituite doar consiliile electorale de circumscripții de 

nivelul II. 

Dl Vladimir Șarban a întrebat de care nivel va fi Consiliul electoral de circumscripție electorală 

municipală Chișinău, I sau II, menționînd că modalitatea de formare a consiliilor de aceste nivele 

diferă. În asemenea caz, consideră că ar fi bine ca acest moment să fie concretizat. Dacă consiliu 

electoral va fi de nivelul II, la constituirea acestuia ar trebui să fie implicate și instanțele 

judecătorești. În cazul în care acesta va fi de nivelul întîi, conform prevederilor art. 27 alin. (3) 

din Codul electoral, nefăcînd trimitere la CECE de nivelul II, Comisia urmează să se limiteze 

doar la candidaturile propuse de consiliul local de nivelul întîi. În opinia sa, acest lucru este 

principial și trebuie clar explicat. 

Dna Alina Russu a menționat că acest subiect a fost dezbătut în cadrul elaborării și perfectării 

respectivului proiect de hotărîre. Astfel, aplicînd prevederile art. 27 și art. 188 alin. (1) și (3) din 

Codul electoral, s-a propus ca subiecții care sunt în drept să înainteze candidaturi în componența 

consiliului electoral de circumscripție electorală de nivelul II să fie Consiliul municipal Chișinău, 

partidele politice reprezentate în Parlament și instanța judecătorească.  

Dl Sergiu Gurduza a întrebat dacă la capitolul ”IV. ÎNREGISTRAREA PARTICIPANȚILOR 

LA REFERENDUM” se are în vedere faptul că în calitate de participanți pot fi înregistrate doar 

partidele politice sau poate fi înregistrat și primarul asupra statutului căruia se organizează 

referendumul, în condițiile în care deja a parvenit un demers cu privire la înregistrarea dlui Dorin 

Chirtoacă în această calitate. Mai mult ca atît, întreabă despre acest lucru, deoarece a constatat că 

cuvîntul ”participanți” se regăsește în Codul electoral doar de trei ori și anume la art. 152 și se 

referă la ”participanţi la adunarea” cetățenilor care vor să inițieze referendumul republican. Deci, 

dumnealui dorește să înțeleagă logica termenului de ”participanți la referendum” în comparație 

cu termenul de ”concurent electoral”. 

Dna Alina Russu a afirmat că Codul electoral nu reglementează noțiunea termenului de 

”participant la referendum”. Totodată, dumneaei a adus la cunoștință membrilor că Comisia a 

reglementat acest subiect cînd a aprobat Instrucțiunea privind modul de participare a partidelor 

politice şi altor organizaţii social-politice la campania electorală pentru referendumul republican 

consultativ, noțiunea de ”participant la referendum” referindu-se atunci doar la partidele politice 

și organizaţii social-politice. Mai mult, la prezentarea Programului calendaristic pentru realizarea 

acţiunilor de organizare şi desfăşurare a referendumului local, a menționat că competența de a 

înregistra participanții la referendum îi revine CECE de nivelul II. În acest sens, pentru a nu face 

imixtiune în activitatea independentă a acestui organ electoral, a declarat că se va abține de la 

comentarii. 

 

Președintele a oferit cuvîntul membrilor Comisiei pentru înaintarea propunerilor.  

PROPUNERI: 

Dl Vladimir Șarban a propus de a nu se grăbi cu adoptarea Programului calendaristic din 

următoarele considerente. La ședințele precedente, cînd a fost stabilită data referendumului, s-a 

discutat despre lipsa mijloacelor financiare, prin urmare, s-a decis și s-au transmis demersurile 

oficiale către Parlament și Guvern, în vederea asigurării sumei necesare care nu poate fi 

neglijată. Totodată, CEC nu dispune de rezervele financiare necesare pînă la rectificarea 

bugetului de stat. De aceea, avînd respectul cuvenit și odată ce a fost transmis demersul către 

Parlament cu solicitarea sumei respective și pînă în ziua de astăzi nici de la Parlament, nici de la 

Guvern nu a parvenit informația clară și exhaustivă despre alocarea acestei sume, dl Șarban a 

propus să se mai aștepte cîteva zile pentru aprobarea acestei hotărîri. Or, luînd cunoștință cu 

acest Program calendaristic, a observat că toate acțiunile care urmează să fie desfășurate se încep 

pe data de 3 octombrie, zi care de fapt este o zi obișnuită, în care Comisia organizează ședințe 

ordinare. Întrucît nu vede termene pe care Comisia le-ar putea încălca într-un fel sau altul în 
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acest caz, nu înțelege de ce trebuie grăbită adoptarea acestui Program calendaristic. În acest 

context, a propus ca aprobarea Programului calendaristic să fie examinată marți, pe 3 octombrie, 

în ședința ordinară, menționînd că poate pînă atunci Comisia s-ar putea să dispună de o 

informație mai clară privitoare la mijloacele financiare, decît cea obținută de la Ministerul 

Finanțelor. 

Dna Alina Russu a menționat că această propunere o va supune votului. În același timp, a 

afirmat că aprobarea Programului calendaristic nu este grabnică, ba din contra, Comisia își 

planifică astfel activitatea. Mai mult ca atît, la aprobarea devizului de cheltuieli s-a menționat că 

Comisia va dispune de informația clară privitoare la mijloacele financiare pînă pe 4 octombrie, 

termenul prevăzut și în Programul calendaristic. Or, anume din aceasta zi se va da startul 

realizării nemijlocite a acţiunilor de organizare şi desfăşurare a referendumului local. Prin 

identificarea unui Program calendaristic, prin solicitarea de la subiecții electorali care au dreptul 

să înainteze candidaturi pentru organele electorale inferioare, solicită membrilor Comisiei 

susținerea Programului calendaristic, în vederea planificării activității în aşa fel încît Comisia să 

poată face faţă sarcinii de a organiza orice tip de scrutin. 

Dl Vladimir Șarban consideră că punctul 2 a Programului calendaristic pentru realizarea 

acţiunilor de organizare şi desfăşurare a referendumului local este absolut lipsit de logică. În 

opinia sa, acesta nu ar trebui să figureze atît timp cît încă nu este constituită circumscripția 

electorală municipală, aceasta urmînd să fie constiuită pe 4 octombrie. Nimeni nu poate și nu are 

niciun drept să înainteze candidaturi într-un organ electoral a cărui circumscripția încă nu este 

constiuită. De unde, dl Șarban consideră că înaintarea candidaturilor urmează să înceapă după 4 

octombrie, adică după constituirea circumsripției electorale. Nici un partid, nici instanțele 

judecătorești nu pot înainta candidaturi atît timp cît nu este constituită circumscripția electorală. 

Este o logică simplă, chiar dacă în Codul electoral sunt alte termene. În acest context, a sugerat 

membrilor Comisei să țină cont de aceste termene pentru a nu sări peste niște elemente 

primordiale care pot servi ulterior drept temei serios pentru abrogarea hotărîrilor Comisiei. 

Totodată, a reiterat că, întrucît la 4 octombrie va fi constituită circumscripția electorală, abia 

după asta partidele respective și instanțele judecătorești vor putea înainta candidaturi în 

componența CECE. Pînă atunci, în opinia sa, orice înaintare este una nevalidă. 

Dna Alina Russu a atras atenția dlui Șarban la faptul că dumnealui leagă începutul perioadei 

respective cu constituirea circumscripției. Prin analogie cu alegerile prezidențiale, a menționat că 

termenul de 60 de zile de desemnare a candidaturilor începe înainte de constituirea 

circumscripției propriu-zise. În acest context, a sugerat ca să nu se lege aceste două aspecte, 

pentru că, de fapt, prin prisma reglementărilor Codului electoral, candidaturile se înaintează cu 

respectarea celor 7 zile pînă la expirarea termenului de constituire a consiliului electoral de 

circumscripție electorală. Totodată, a menționat că propunerea dlui Șarban va fi supusă votului, 

remarcînd că aceasta este aproape similară cu cea înaintată anterior. 

Dl Sergiu Gurduza a atras atenția dlui Șarban asupra faptului că în punctul 1 al Programului 

calendaristic este menționat că circumscripția electorală se constituie pînă la 4 octombrie și nu 

chiar în acea zi. Cu toate că este și dispoziția Primăriei mun. Chișinău ce ține de circumscripția 

electorală, care deja a parvenit la Comisie, nu vede o problemă dacă Comisia se va convoca în 

ședință și mîine dimineața pentru aprobarea hotărîrii cu privire la constituirea circumscripției 

electorale municipale. 

Dl Vladimir Șarban, cu titlu de precizare, a întrebat de ce Comisia nu poate în mod normal să o 

aprobe pe 3 octombrie în ședința ordinară, cînd vor fi examinate mai multe chestiuni.  

Dl Sergiu Gurduza a remarcat că la moment Comisia se află în perioada electorală și poate să se 

convoace în ședință peste fiecare 5 minute. 

Dna Alina Russu a menționat că în punctul 1 al Programului calendaristic este menționat faptul 

că circumscripția electorală se constituie pînă la 4 octombrie, ce înseamnă că circumscripția 

poate fi constituită și pe 3 octombrie. Întrucît astăzi Comisia a primit informația de la Consiliul 

municipal, anume așa va proceda. 

Dl Vladimir Șarban a întrebat de ce Comisia nu poate să constituie circumscripția astăzi, dacă 

dispune de toate datele necesare ca să pornească procesul, astfel urmînd să se încadreze în 
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termenele stabilite. În același timp, a întrebat cum va proceda Comisia cu candidaturile deja 

propuse de către Consiliul municipal Chișinău în decursul ultimei săptămîni. 

Dna Alina Russu a menționat că, potrivit reglementărilor Codului electoral, Comisia nu poate 

constitui consiliul electoral de circumscripție înainte de expirarea a 7 zile din momentul în care 

propunerile sunt înaintate Comisiei Electorale Centrale. În acest context, așa cum partidele 

politice au înaintat și încă mai urmează să prezinte informația cu privire la desemnarea 

candidaturilor în componenţa organelor electorale inferioare în cazul alegerilor locale noi, același 

lucru se solicită și de la partidele parlamentare, adică înaintarea candidaturilor în componenţa 

CECEM Chișinău. Prin urmare, doar după expirarea termenului de 7 zile, Comisia va dezbate 

subiectul cu constituirea consiliului electoral. 

Dl Iurie Ciocan, în ordine de procedură, a solicitat și a îndemnat președintele să respecte 

Regulamentul. Deci, să purceadă la întrebări, propuneri și apoi la dezbateri. La rubrica 

„Dezbateri” ar dori și dumnealui să se expună, deși, constată că la moment, fiind rubrica 

„Întrebări”, se fac dezbateri în mare măsură. 

Dna Alina Russu a replicat că la moment este rubrica „Propuneri” și au fost unele momente de 

concretizare, pentru ca membrii Comisiei să știe cum să voteze. 

Dl Vladimir Șarban a reiterat întrebarea pusă anterior pentru precizare, şi anume: ce va face 

Comisia cu candidaturile pe care le-a înaintat Consiliul municipal Chișinău în decursul acestei 

săptămîni, cu toate că înaintarea acestora a avut loc anterior constituirii circumscripției 

electorale, va recomanda Consiliului să le revoteze sau va solicita să înainteze alte candidaturi? 

Ori Comisia le va accepta tăcit așa cum au fost propuse de Consiliul municipal? 

Dna Alina Russu a adresat o întrebare retorică: unde este reglementat în Codul electoral faptul 

că partidele sau alți subiecți electorali nu pot înainta candidaturi pentru constituirea CECE din 

momentul în care a fost stabilită dată desfășurării referendumului? În Codul electoral nu este 

nicio restricție care ar viza faptul că subiecții electorali care au dreptul să înainteze candidaturi 

nu pot s-o facă mai devreme. În cod sunt reglementate doar celea 7 zile în care expiră termenul 

de constituire a consiliului electoral.  
 

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

Dl Sergiu Gurduza a propus adăugarea în hotărîre a unui punct care va stabili că Programul 

calendaristic se adoptă în baza scrisorii parvenite de la Ministerul Finanțelor, prin care acesta 

asigură Comisia că procedura de alocare a resurselor financiare necesare pentru organizarea şi 

desfăşurarea referendumului local deja este demarată. În opinia sa, această scrisoare este un fel 

de garanție din partea Ministerului Finanțelor că bani vor fi pentru referendum. În acest context 

și referindu-se la procedura stabilită de către Curtea Constituțională în Hotărîrea nr. 24 din 

27.07.2017, dumnealui a reiterat propunerea de a adăuga un punct în hotărîrea CEC prin care va 

fi stabilit că Comisia Electorală Centrală adoptă acest Program calendaristic în baza scrisorii 

parvenite de la Ministerul Finanțelor, redacțional urmează a se decide formularea. 

Dl Iurie Ciocan a propus să se facă referire în preambulul hotărîrii la acest aspect. 

Dl Sergiu Gurduza a acceptat această propunere. Totodată, a accentuat faptul că Curtea 

Constituțională obligă Comisia să aibă în asemenea cazuri resurse financiare. Întrucît este o 

garanție de la Guvern/Ministerul Finanțelor că acești bani vor fi, consideră că Comisia poate să 

purcede la aprobarea Programului calendaristic. 

Dna Alina Russu a susținut propunerea de a face trimiterea la demersul parvenit de la Ministerul 

Finanțelor în preambul, menționînd că nu vede care ar fi forța juridică în cazul referirii la acest 

răspuns în partea dispozitivă. 

Dl Sergiu Gurduza a spus că propunerea poate fi supusă votului. 

Dna Alina Russu a remarcat că, conform Regulamentului cu privire la activitatea CEC, dacă 

raportorul susține propunerea, aceasta nu se pune la vot. 
 

Dl Andrei Volentir a revenit în sala de ședințe (membri CEC prezenți – 7) 
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Președintele a constatat lipsa altor propuneri și a întrebat dacă membrii CEC acceptă ca inițial să 

fie supuse votului propunerile dlui Șarban, iar apoi să se treacă la dezbateri și, după caz, punerea 

la vot proiectului de hotărîre per ansamblu. 

Membrii au acceptat propunerea. 

Președintele a supus votului propunerea dlui Vladimir Șarban cu privire la amînarea adoptării 

Programului calendaristic pentru ședința următoare. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____1____, Contra ____2____, Abținere___4___. 

 

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

 

Dna Alina Russu a menționat că a doua propunere s-a regăsit în Programul calendaristic și a 

solicitat dlui Șarban să precizeze dacă consideră că trebuie să fie modificat termenul, adăugînd 

că a mai fost propusă completarea ordinii de zi de astăzi cu subiectul referitor la constituirea 

circumscripței electorale, ceea ce de fapt nu este posibil. În opinia sa, prima și a doua propunere 

se suprapun parțial. 

Dl Vladimir Șarban a spus că a doua propunere s-a consumat prin rezultatele votării a primei 

propuneri. În același timp, a adăugat că mai departe membrii pot să voteze cum consideră 

necesar. 

 

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

 

AU LUAT CUVÎNTUL: 

Dl Vladimir Șarban, referitor la întrebarea ”unde este reglementat în lege că dintîi trebuie să fie 

constituită circumscripția electorală, iar pe urmă consiliul electoral”, a spus că așa ceva nu este 

reglementat și nici nu poate fi, deoarece asta este o logică elementară a actului normativ, care pe 

lîngă buchie, mai are și spirit. 

Dl Iurie Ciocan a menționat că în Programul calendaristic se face referință la solicitarea 

candidaturilor pentru constituirea consiliului electoral de circumscripție. Perioada oferită de lege 

este una fixă de 7 zile. Respectiv, chestiunea legată de constituirea circumscripției poate fi 

examinată după 7 zile, începînd din ziua anunțării acestei solicitări și nicidecum pînă. Cu toate 

acestea, a spus că nimeni nu încurcă Comisia să examineze la ședința următoare chestiunea 

legată de constituirea circumscripțiilor, menționînd că astfel va fi respectat și spiritul legii. 

Totodată, a adăugat că face aceste explicații înainte de procedura de votare a proiectului pentru a 

spulbera asemenea suspiciuni. În principiu, conform legii, Comisia merge exact pe litera și 

spiritul legii. Dacă astăzi ar fi inclusă în ordinea de zi chestiunea cu privire la constituirea 

consiliului, în opinia sa, dl Șarban cu siguranța ar fi avut dreptate. Iar întrucît aceasta nu a fost 

inclusă, ci doar se solicită înaintarea candidaturilor în decursul a 7 zile, CEC se va expune după 

aceste 7 zile și nu pe durata acestui termen. 

 

Președintele a supus votului proiectul de hotărîre cu amendamentul acceptat de raportor:  

 

”Întru executarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 1122 din 19 septembrie 2017 

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

general al municipiului Chișinău”, luînd act de răspunsul Ministerului Finanțelor, înregistrat la 

Comisie sub nr. CEC 7/5480 din 29 septembrie 2017, prin care informează Comisia despre 

demararea acțiunilor în vederea asigurării alocării resurselor financiare necesare pentru 

organizarea şi desfăşurarea referendumului local, precum şi în temeiul art. 18, 26 şi 175 din 

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

 

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

desfăşurare a referendumului local privind revocarea primarului general al municipiului Chișinău 

din data de 19 noiembrie 2017 (se anexează). 
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2. Prezentul program se remite pentru informare şi realizare Primăriei municipiului 

Chișinău, Consiliului municipal Chișinău, precum şi organelor electorale, după constituirea 

acestora. 

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

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

Electorale Centrale. 

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

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

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____6____, Contra ____1____, Abținere___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

Hotărîrea nr. 1137 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți la ședință. 

 

2. S-A AUDIAT: 

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

la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul municipal Chișinău”: 

 

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

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

municipal Chișinău și declarația de consimțămînt a următorului candidat supleant. 

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

de consilier în Consiliul municipal Chișinău îi revine candidatului supleant Botea Valeri de pe 

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

Judecătoriei Centru, municipiul Chișinău, din 13 iulie 2015. 

În temeiul art. 18, 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 

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 Onișcenco Oleg 

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

municipal Chișinău. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul municipal Chișinău candidatului supleant 

Botea Valeri de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”. 

3. Se preavizează consilierul Botea Valeri 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 a supus votului proiectul de hotărîre 

prezentat. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____6____, Contra ____0____, Abținere___1___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

Hotărîrea nr. 1138 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți la ședință. 

 

Dl Sergiu Gurduza a părăsit sala de ședințe (membri prezenți – 6) 
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3. S-A AUDIAT: 

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

la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul municipal Bălți”: 

 

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

Verjiliu ales pe lista Partidului Politic „Partidul Nostru” în Consiliul municipal Bălți, 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 municipal Bălți îi revine candidatului supleant Balan Serghei de pe lista 

Partidului Politic „Partidul Nostru”, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Bălți din 29 iunie 

2015. La atribuirea mandatului s-a ţinut cont de declaraţia candidatului supleant Moraru 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 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 Prodan Verjiliu ales 

pe lista Partidului Politic „Partidul Nostru” în Consiliul municipal Bălți.  

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul municipal Bălți candidatului supleant 

Balan Serghei de pe lista Partidului Politic „Partidul Nostru”. 

3. Se preavizează consilierul Balan Serghei 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 ____5____, Contra ____0____, Abținere___1___. 
 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

Hotărîrea nr. 1139 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți la ședință. 
 

4. S-A AUDIAT: 

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

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

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

Valentin ales pe lista Partidului Liberal în Consiliul sătesc Mereni, raionul Anenii Noi, 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 Mereni îi revine candidatului supleant Lungu Mihail de pe lista 

Partidului Liberal, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Anenii Noi din 20 iunie 2015. La 

atribuirea mandatului s-a ținut cont de declarația candidatului supleant Dabija Dionisie 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 ș t e: 
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1. Se ridică, în legătură cu cererea de demisie, mandatul consilierului Vieru Valentin ales 

pe lista Partidului Liberal în Consiliul sătesc Mereni.  

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

candidatului supleant Lungu Mihail de pe lista Partidului Liberal. 

3. Se preavizează consilierul Lungu Mihail 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 ____5____, Contra ____0____, Abținere___1___. 
 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

Hotărîrea nr. 1140 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 Corjova, raionul Criuleni”: 
 

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

Vitali ales pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Corjova, raionul 

Criuleni, 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 Corjova îi revine candidatului supleant Zgîrcu Andrei de pe lista 

Partidului Liberal Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrile Judecătoriei Criuleni din 24 

iunie 2015 și 24 mai 2016.  

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 Minciuna Vitali ales 

pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Corjova.  

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Corjova, raionul Criuleni, 

candidatului supleant Zgîrcu Andrei de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Zgîrcu 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”. 
 

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

ÎNTREBĂRI: 

Dl Vladimir Șarban a precizat dacă satul Corjova este o localitate din raionul Criuleni. 

Raportorul Veaceslav Agrigoroae a confirmat acest fapt. 
 

Președintele a supus votului proiectul de hotărîre prezentat de raportor. 
 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____5____, Contra ____0____, Abținere___1___. 
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S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

Hotărîrea nr. 1141 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 orășenesc Ialoveni, raionul Ialoveni”: 

 

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

Oleg ales pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul orășenesc Ialoveni, 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 orășenesc Ialoveni îi revine candidatului supleant Marandici Elena de pe 

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

iunie 2015. La atribuirea mandatului s-a ținut cont de declarația candidatului supleant Slivinski 

Sergiu prin care acesta refuză atribuirea mandatului de consilier, precum și de adeverința 

primăriei prin care se confirmă aflarea peste hotare a candidatului supleant Scripnic Carolina 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, 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 ș t e: 

 

1. Se ridică, în legătură cu cererea de demisie, mandatul consilierului Caracuian Oleg ales 

pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul orășenesc Ialoveni. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul orășenesc Ialoveni, raionul Ialoveni, 

candidatului supleant Marandici Elena de pe lista Partidului Democrat din Moldova. 

3. Se preavizează consilierul Marandici Elena 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 a constatat lipsa întrebărilor și propunerilor, după care a supus votului proiectul de 

hotărîre prezentat. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____5____, Contra ____0____, Abținere___1___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

Hotărîrea nr. 1142 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 Căzănești, raionul Telenești”: 

 

„Consiliul comunal Căzănești, raionul Telenești, prin decizia nr. 5/12 din 25 august 2017, 

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

consiliului, mandatul consilierului Cușnir Ana aleasă pe lista Partidului Național Liberal. 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 comunal Căzănești îi revine candidatului supleant Cristea Sergiu de pe 

lista Partidului Național Liberal, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Telenești din 25 iunie 

2015.  
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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 comunal Căzănești. 

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

candidatului supleant Cristea Sergiu de pe lista Partidului Național Liberal. 

3. Se preavizează consilierul Cristea Sergiu 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 a constatat lipsa întrebărilor și propunerilor, după care a supus votului proiectul de 

hotărîre prezentat. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____5____, Contra ____0____, Abținere___1___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre. 

Hotărîrea nr. 1143 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți la ședință. 

 

 

La epuizarea subiectelor de pe ordinea de zi, președintele a declarat ședința închisă.  

 

 

Președintele ședinței 

 

 

 

Alina RUSSU 

Secretarul ședinței Veaceslav AGRIGOROAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


