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COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ 

A REPUBLICII MOLDOVA 

 

 

 

 

PROCES-VERBAL nr. 199 

al şedinţei extraordinare 

din 10.10.2014, ora 11.00 

 

Statut şedinţă: deliberativă 

Preşedinte al şedinţei: dl Iurie Ciocan 

Secretar al şedinţei: dl Andrei Volentir 

 

Preşedintele de şedinţă a verificat cvorumul, a constatat prezenţa a 6 membri ai Comisiei, 

conform listei membrilor Comisiei prezenţi în şedinţă care se anexează la prezentul proces-

verbal. 

Preşedintele de şedinţă a declarat şedinţa deliberativă şi a anunţat că şedinţa este deschisă 

publicului interesat, după care a solicitat membrilor să facă propuneri la ordinea de zi ce conţine 

35 puncte.  

 

Nefiind înaintate propuneri de modificare sau completare a ordinii de zi şi întrebări la proiect, 

președintele de ședință a supus votului proiectul ordinii de zi. 

 

ORDINEA DE ZI: 

 

1. Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale municipale 

Chişinău nr.1 

Raportor: Iurie Ciocan 

2. Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale municipale Bălţi 

nr.2 

Raportor: Iurie Ciocan 

3. Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Anenii Noi 

nr. 4 

Raportor: Alexandru Simionov 

4. Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale 

Basarabeasca nr. 5 

Raportor: Alexandru Simionov 

5. Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Briceni nr. 

6 

Raportor: Ștefan Urîtu 

6. Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Cahul nr. 7 

Raportor: Eduard Răducan 

7. Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Cantemir 

nr. 8 

Raportor: Eduard Răducan 

8. Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Călăraşi 

nr. 9 

Raportor: Vitalie Modrîngă 
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9. Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Căuşeni 

nr. 10 

Raportor: Alexandru Simionov 

10. Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Cimişlia 

nr. 11 

Raportor: Eduard Răducan 

11. Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Criuleni 

nr. 12 

Raportor: Alexandru Simionov 

12. Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale 

Donduşeni nr. 13 

Raportor: Iurie Ciocan 

13. Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Drochia 

nr. 14 

Raportor: Andrei Volentir 

14. Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Dubăsari 

nr. 15 

Raportor: Alexandru Simionov 

15. Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Edineţ nr. 

16 

Raportor: Iurie Ciocan 

16. Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Făleşti nr. 

17 

Raportor: Andrei Volentir 

17. Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Floreşti 

nr. 18 

Raportor: Andrei Volentir 

18. Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Glodeni 

nr. 19 

Raportor: Ștefan Urîtu 

19. Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Hînceşti 

nr. 20 

Raportor: Eduard Răducan 

20. Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Ialoveni 

nr. 21 

Raportor: Svetlana Guţu 

21. Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Leova nr. 

22 

Raportor: Eduard Răducan 

22. Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Nisporeni 

nr. 23 

Raportor: Vitalie Modrîngă 

23. Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Ocniţa nr. 

24 

Raportor: Ștefan Urîtu 

24. Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Orhei nr. 

25 

Raportor: Vitalie Modrîngă 
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25. Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Rezina 

nr. 26 

Raportor: Vitalie Modrîngă 

26. Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Rîşcani 

nr. 27 

Raportor: Ștefan Urîtu 

27. Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Sîngerei 

nr. 28 

Raportor: Andrei Volentir 

28. Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Soroca 

nr. 29 

Raportor: Andrei Volentir 

29. Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Străşeni 

nr. 30 

Raportor: Svetlana Guţu 

30. Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale 

Şoldăneşti nr. 31 

Raportor: Andrei Volentir 

31. Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Ştefan 

Vodă nr. 32 

Raportor: Alexandru Simionov 

32. Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Taraclia 

nr. 33 

Raportor: Svetlana Guţu 

33. Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Teleneşti 

nr. 34 

Raportor: Andrei Volentir 

34. Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Ungheni 

nr. 35 

Raportor: Vitalie Modrîngă 

35. Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale U.T.A. Găgăuzia 

nr. 36 

Raportor: Svetlana Guţu 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____6____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___. 

 

Ordinea de zi cu 35 puncte a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenţi în 

şedinţă. 

 

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

 

1. S-A AUDIAT: 

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

Consiliului electoral de circumscripţie electorală municipală Chişinău nr. 1”:  

 

„În vederea realizării Programului calendaristic privind acţiunile de organizare şi 

desfăşurare a alegerilor Parlamentului Republicii Moldova din data de 30 noiembrie 2014, 

aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2668 din 19 septembrie 2014 şi în temeiul 
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art. 18, 26 alin. (1) lit. c), 27, 28 lit. b), i), 29 alin. (2), (10) şi art. 74 din Codul electoral nr.1381-

XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:  
 

1. Se constituie Consiliul electoral de circumscripţie electorală municipală Chişinău nr. 1 

în componenţă numerică din 11 persoane.  

2. Se constituie Consiliul electoral de circumscripţie electorală municipală Chişinău nr. 1 

în următoarea componenţă: 

1. Balan Iulian jurist, avocat asociat, din Registrul funcţionarilor electorali; 

2. Barburoş Tatiana jurist, specialist principal, Oficiul teritorial Chişinău al 

Cancelariei de Stat, din partea Partidului Liberal Democrat 

din Moldova; 

3. Caraman Angela jurist, temporar neangajată în cîmpul muncii, din partea 

Consiliului municipal Chişinău; 

4. Cojocari Elena jurist, judecător al Judecătoriei Buiucani, din partea 

Judecătoriei Buiucani; 

5. Efros Vasile economist, şef secţie, DGLCA mun. Chişinău, din partea 

Partidului Liberal; 

6. Frecăuţanu Inga jurist, temporar neangajată în cîmpul muncii, din partea 

Consiliului municipal Chişinău; 

7. Galaş Angela jurist, şef, Secţia civilă, comerciale şi de contencios 

administrativ al Direcţiei de sistematizare, generalizare a 

practicii judiciare şi relaţii cu publicul din partea Curţii de 

Apel Chişinău; 

8. Osoian Lilian jurist, avocat, Cabinetul avocatului „Lilian Osoian”, din 

partea Partidului Democrat din Moldova; 

9. Perţu Victor jurist, şef, Serviciul juridic, Pretura Ciocana, din Registrul 

funcţionarilor electorali; 

10. Puiu Victor jurist, din Registru funcţionarilor electorali; 

11. Răsoi Victor contabil, contabil-şef, SRL „Vizavi-Impex”, din partea 

Partidului Comuniştilor din Republica Moldova. 

3. Secretarul Consiliului municipal Chişinău va convoca prima şedinţă a consiliului 

electoral de circumscripţie. 

4. La alegerea funcţiilor de conducere, se recomandă desemnarea persoanelor cu 

respectarea echilibrului de gen. 

5. Consiliul electoral va constitui, pînă la 25 octombrie 2014, secţiile de votare şi pînă la 

4 noiembrie 2014, birourile electorale ale acestora. 

6. Consiliul electoral va propune, pînă la 13 octombrie 2014, spre degrevare de atribuţiile 

de la locul de muncă permanent 8 persoane din componenţa acestuia. 

7. Prezenta hotărîre se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova”. 
 

În timpul prezentării proiectului de hotărîre s-a alăturat şedinţei CEC dl Vitalie Modrîngă 

(membri prezenţi – 7) 
 

Preşedintele de şedinţă a solicitat membrilor să înainteze propuneri şi întrebări pe marginea 

proiectului. 

Nefiind înaintate propuneri şi întrebări, preşedintele de şedinţă a supus votului propunerea de 

aprobare a proiectului. 
 

REZULTATUL VOTĂRII: 

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

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre în întregime. 

Hotărîrea nr. 2699 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenţi în şedinţă.  
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2. S-A AUDIAT: 

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

constituirea Consiliului electoral de circumscripţie electorală municipală Bălţi nr. 2”: 

 

„În vederea realizării Programului calendaristic privind acţiunile de organizare şi 

desfăşurare a alegerilor Parlamentului Republicii Moldova din data de 30 noiembrie 2014, 

aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2668 din 19 septembrie 2014 şi în temeiul 

art. 18, 26 alin. (1) lit. c), 27, 28 lit. b), i), 29 alin. (2), (10) şi art. 74 din Codul electoral nr.1381-

XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:  

  

1. Se constituie Consiliul electoral de circumscripţie electorală municipală Bălţi nr. 2 

în componenţă numerică din 9 persoane. 

2. Se constituie Consiliul electoral de circumscripţie electorală municipală Bălţi nr. 2 în 

următoarea componenţă: 

1. Balan Vitalie jurist, şef, Direcţia Juridică a Primăriei Bălţi, din partea 

Partidului Comuniştilor din Republica Moldova; 

2. Darii Vladimir jurist, avocat, B.A. „Bălţi”, din partea Partidului Liberal; 

3. Gherasim Dumitru jurist, preşedinte, Judecătoria Bălţi din partea Judecătoriei 

Bălţi; 

4. Gorobeţ Grigore pedagog, temporar neangajat în cîmpul muncii, din partea 

Partidului Liberal Democrat din Moldova; 

5. Iordan Serghei jurist, şef-adjunct, Secţia de Evidenţă şi Documentare a 

Populaţiei din partea Partidului Democrat din Moldova; 

6. Munteanu Veronica master în administraţoe publică, şef, Direcţia asistenşă 

socială şi protecţia familiei, din partea Consiliului municipal 

Bălţi; 

7. Pădurari Valeriu jurist, vicepreşedinte, Judecătoria Bălţi din partea 

Judecătoriei Bălţi; 

8. Serdiuc Irina master în administraţie publică, secretarul Consiliului 

municipal Bălţi, din partea Consiliului municipal Bălţi; 

9. Zincovscaia Galina master în administraţie publică, şef, Direcţia Proprietate 

Muncipală şi Relaţii Funciare, din Registrul funcţionarilor 

electorali. 

3. Secretarul Consiliului municipal Bălţi va convoca prima şedinţă a consiliului electoral 

de circumscripţie. 

4. La alegerea funcţiilor de conducere, se recomandă desemnarea persoanelor cu 

respectarea echilibrului de gen. 

5. Consiliul electoral va constitui, pînă la 25 octombrie 2014, secţiile de votare şi pînă la 

4 noiembrie 2014, birourile electorale ale acestora. 

6. Consiliul electoral va propune, pînă la 13 octombrie 2014, spre degrevare de atribuţiile 

de la locul de muncă permanent 3 persoane din componenţa acestuia. 

7. Prezenta hotărîre se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova”. 

 

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

Nefiind înaintate întrebări, preşedintele de şedinţă a supus votului propunerea de aprobare a 

proiectului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

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

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre în întregime. 

Hotărîrea nr. 2700 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenţi în şedinţă.  
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3. S-A AUDIAT: 

Raportorul Alexandru Simionov – a propus spre aprobare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

constituirea Consiliului electoral de circumscripţie electorală raională Anenii Noi nr. 4": 

 

„În vederea realizării Programului calendaristic privind acţiunile de organizare şi 

desfăşurare a alegerilor Parlamentului Republicii Moldova din data de 30 noiembrie 2014, 

aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2668 din 19 septembrie 2014 şi în temeiul 

art. 18, 26 alin. (1) lit. c), 27, 28 lit. b), i), 29 alin. (2), (10) şi art. 74 din Codul electoral nr.1381-

XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:   

 

1. Se constituie Consiliul electoral de circumscripţie electorală raională Anenii Noi nr. 4 

în următoarea componenţă:  

1. Boicu Petru masterat în administraţia publică, secretar Consiliul 

raional Anenii Noi, din partea Consiliului raional Anenii 

Noi; 

2. Bulbuc Tatiana inginer-constructor, şef, secţia în administraţia publică, 

Consiliul raional Anenii Noi, din partea Consiliului 

raional Anenii Noi; 

3. Ciur Dumitru jurist, jurist, Consiliul raional Anenii Noi, din partea 

Judecătoriei Anenii Noi; 

4. Cornienco Leonid politolog, manager S.A. Moldasig oficiul Anenii Noi, din 

partea Partidului Democrat din Moldova; 

5. Filipovici Lidia arhitector, director, SRL „Angion”, din partea Partidului 

Comuniştilor din Republica Moldova; 

6. Gheorghiţa Svetlana inginer economist, pensionar, din Registrul funcţionarilor 

electorali; 

7. Gortolomei Tamara profesor, psiholog, Liceul teoretic „Andrei Straistă” or. 

Anenii Noi, din partea Partidului Liberal Democrat din 

Moldova; 

8. Moţpan Constantin jurist, avocat, cabinetul avocatului Moţpan Constantin, 

din partea Judecătoriei Anenii Noi; 

9. Perju Diana inginer cadastral, specialist, Consiliul raional Ialoveni, din 

partea Partidului Liberal. 

2. Secretarul Consiliului raional Anenii Noi va convoca prima şedinţă a consiliului 

electoral de circumscripţie. 

3. Consiliul electoral va constitui, pînă la 25 octombrie 2014, secţiile de votare şi pînă la 

4 noiembrie 2014, birourile electorale ale acestora. 

4. Consiliul electoral va propune, pînă la 13 octombrie 2014, spre degrevare de atribuţiile 

de la locul de muncă permanent 3 persoane din componenţa acestuia. 

5. Prezenta hotărîre se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova”. 
 

Preşedintele de şedinţă a solicitat membrilor să înainteze întrebări la raportor. 

Nefiind înaintate întrebări, preşedintele de şedinţă a supus votului propunerea de aprobare a 

proiectului. 
 

REZULTATUL VOTĂRII: 

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

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre în întregime. 

Hotărîrea nr. 2701 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenţi în şedinţă. 
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4. S-A AUDIAT: 

Raportorul Alexandru Simionov – a propus spre aprobare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

constituirea Consiliului electoral de circumscripţie electorală raională Basarabeasca nr. 5”: 

 

„În vederea realizării Programului calendaristic privind acţiunile de organizare şi 

desfăşurare a alegerilor Parlamentului Republicii Moldova din data de 30 noiembrie 2014, 

aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2668 din 19 septembrie 2014 şi în temeiul 

art. 18, 26 alin. (1) lit. c), 27, 28 lit. b), i), 29 alin. (2), (10) şi art. 74 din Codul electoral nr.1381-

XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:   

 

1. Se constituie Consiliul electoral de circumscripţie electorală raională Basarabeasca nr. 

5 în componenţă numerică din 9 persoane. 

2. Se constituie Consiliul electoral de circumscripţie electorală raională Basarabeasca nr. 

5 în următoarea componenţă:        

1. Bradarschii Petru administraţie publică, administrator, Casa Teritorială de 

Asigurări Sociale Basarabeasca, din partea Partidului 

Democrat din Moldova; 

2. Casîm Gheorghe inginer-cadastral, şef, Serviciul relaţii funciare şi cadastru al 

Consiliul raional Basarabeasca, din partea Consiliului raional 

Basarabeasca; 

3. Cazacu Tatiana administraţie publică, specialist superior, Secţia de evidenţă şi 

documentare procesuală, din partea Judecătoriei 

Basarabeasca; 

4. Garaba Oxana asistentă medicală, CCM „Speranţa” din satul Taraclia, din 

Partea Partidului Liberal; 

5. Grejdeanu Viorica administraţie publică, specialist principal, Aparatul 

Preşedintelui raionului Basarabeasca, din partea Consiliului 

raional Basarabeasca; 

6. Ivanova Natalia economist, şef, Direcţia pentru statistică raională 

Basarabeasca, din partea Partidului Libera Democrat din 

Moldova; 

7. Moiseev Ivan agronom, pensionar, din partea Partidului Comuniştilor din 

Republica Moldova; 

8. Roşcov Oxana jurist, asistent judiciar, Judecătoria Basarabeasca, din partea 

Judecătoriei Babasarabeasca; 

9. Ciubutăreanu 

Diana 

licenţiată în administraţie publică, secretar administrativ 

superior în Aparatul preşedintelui consiliului raional 

Basarabeasca, din Registrul funcţionarilor electorali. 

3. Secretarul Consiliului raional Basarabeasca va convoca prima şedinţă a consiliului 

electoral de circumscripţie. 

4. La alegerea funcţiilor de conducere, se recomandă desemnarea persoanelor cu 

respectarea echilibrului de gen. 

5.Consiliul electoral va constitui, pînă la 25 octombrie 2014, secţiile de votare şi pînă la 4 

noiembrie 2014, birourile electorale ale acestora. 

6. Consiliul electoral va propune, pînă la 13 octombrie 2014, spre degrevare de atribuţiile 

de la locul de muncă permanent 2 persoane din componenţa acestuia. 

7. Prezenta hotărîre se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova”. 

 

Preşedintele de şedinţă a solicitat membrilor să înainteze întrebări la raportor. 

Nefiind înaintate întrebări, preşedintele de şedinţă a supus votului propunerea de aprobare a 

proiectului. 
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REZULTATUL VOTĂRII: 

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

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre în întregime. 

Hotărîrea nr. 2702 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenţi în şedinţă. 

 

5. S-A AUDIAT: 

Raportorul Ştefan Urîtu – a propus spre aprobare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

constituirea Consiliului electoral de circumscripţie electorală raională Briceni nr. 6”:  

 

„În vederea realizării Programului calendaristic privind acţiunile de organizare şi 

desfăşurare a alegerilor Parlamentului Republicii Moldova din data de 30 noiembrie 2014, 

aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2668 din 19 septembrie 2014 şi în temeiul 

art. 18, 26 alin. (1) lit. c), 27, 28 lit. b), i), 29 alin. (2), (10) şi art. 74 din Codul electoral nr.1381-

XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:   

 

1. Se constituie Consiliul electoral de circumscripţie electorală raională Briceni nr. 6 

în componenţă numerică din 9 persoane 

2. Se constituie Consiliul electoral de circumscripţie electorală raională Briceni nr. 6 în 

următoarea componenţă: 

1. Baraliuc Dinu inginer-mecanic, şef, Inspecţia Ecologică Briceni, din 

partea Consiliului raional Briceni; 

2. Bucatca Iulian jurist, şef Inspectoratul Muncii Zonal Edineţ, din partea 

Partidului Democrat din Moldova; 

3. Caminscaia 

Tatiana 

pedagog, profesor Liceul teoretic nr.1 Briceni, din partea 

Consiliului raional Briceni; 

4. Carp Mihai jurist, pensionar MAI, din partea Partidului Liberal; 

5. Chirtoagă Nicolai jurist, pensionar, din partea Judecătoriei Briceni; 

6. Guzun Iurii jurist, pensionar, din partea Judecătoriei Briceni; 

7. Navroţchi Eugeniu economist, preşedintele Consiliului interramural al 

sindicatelor din raionul Briceni, din Registrul funcţionarilor 

electorali; 

8. Statnîi Victor jurist, jurist Consiliul raional Briceni, din partea Partidului 

Comuniştilor din Republica Moldova; 

9. Zagoriciuc Ilie filolog, şef serviciul cultură, din partea Partidului Liberal 

Democrat din Moldova. 

3. Secretarul Consiliului raional Briceni va convoca prima şedinţă a consiliului electoral 

de circumscripţie. 

4. La alegerea funcţiilor de conducere, se recomandă desemnarea persoanelor cu 

respectarea echilibrului de gen. 

5. Consiliul electoral va constitui, pînă la 25 octombrie 2014, secţiile de votare şi pînă la 

4 noiembrie 2014, birourile electorale ale acestora. 

6. Consiliul electoral va propune, pînă la 13 octombrie 2014, spre degrevare de atribuţiile 

de la locul de muncă permanent 3 persoane din componenţa acestuia. 

7. Prezenta hotărîre se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova”.  

 

Preşedintele de şedinţă a solicitat membrilor să înainteze întrebări la raportor. 

Nefiind înaintate întrebări, preşedintele de şedinţă a supus votului propunerea de aprobare a 

proiectului. 



9/43 

REZULTATUL VOTĂRII: 

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

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre în întregime. 

Hotărîrea nr. 2703 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenţi în şedinţă. 

 

6. S-A AUDIAT: 

Raportorul Eduard Răducan – a propus spre aprobare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

constituirea Consiliului electoral de circumscripţie electorală raională Cahul nr. 7”: 

 

„În vederea realizării Programului calendaristic privind acţiunile de organizare şi 

desfăşurare a alegerilor Parlamentului Republicii Moldova din data de 30 noiembrie 2014, 

aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2668 din 19 septembrie 2014 şi în temeiul 

art. 18, 26 alin. (1) lit. c), 27, 28 lit. b), i), 29 alin. (2), (10) şi art. 74 din Codul electoral nr.1381-

XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:   

 

1. Se constituie Consiliul electoral de circumscripţie electorală raională Cahul nr. 7 în 

componenţă numerică din 9 persoane. 

2. Se constituie Consiliul electoral de circumscripţie electorală raională Cahul nr. 7 în 

următoarea componenţă:  

1. Căşuneanu Vladimir jurist, temporar neangajat în cîmpul muncii, din partea 

Partidului Liberal; 

2. Chebac Dumitru  jurist, avocat, ÎI „ Dumitru Chebac”, din partea 

Consiliului raional Cahul; 

3. Chiosa Prascovia  contabil, şef de secţie, Inspectoratul Fiscal de Stat Cahul, 

din partea Partidului Liberal Democrat din Moldova; 

4. Daud Elena jurist, specialist principal în Oficiul teritorial Cahul al 

Cancelariei de Stat, din partea Judecătoriei Cahul; 

5. Grecu Ion jurist, avocat, din partea Judecătoriei Cahul; 

6. Hulub Tatiana pedagog, temporar neangajată în cîmpul muncii, din 

partea partidului Comuniştilor din Republica Moldova; 

7. Prepeliţă Cornelia administraţie publică, secretarul Consiliului raional Cahul, 

din partea Consiliului raional Cahul; 

8. Roman Maria  economist, specialist superior, Secţia Administraţie 

Publică a Consiliului raional Cahul, din partea Partidului 

Democrat din Moldova; 

9. Nisterenco Larisa pedagog, specialist primărie, din Registrul funcţionarilor 

elctorali. 

 

3. Secretarul Consiliului raional Cahul va convoca prima şedinţă a consiliului electoral de 

circumscripţie. 

4. La alegerea funcţiilor de conducere, se recomandă desemnarea persoanelor cu 

respectarea echilibrului de gen. 

5. Consiliul electoral va constitui, pînă la 25 octombrie 2014, secţiile de votare şi pînă la 

4 noiembrie 2014, birourile electorale ale acestora. 

6. Consiliul electoral va propune, pînă la 13 octombrie 2014, spre degrevare de atribuţiile 

de la locul de muncă permanent 3 persoane din componenţa acestuia. 

7. Prezenta hotărîre se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova”. 

 

Preşedintele de şedinţă a solicitat membrilor să înainteze întrebări la raportor. 

Nefiind înaintate întrebări, preşedintele de şedinţă a supus votului propunerea de aprobare a 

proiectului. 
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REZULTATUL VOTĂRII: 

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

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre în întregime. 

Hotărîrea nr. 2704 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenţi în şedinţă. 

 

7. S-A AUDIAT: 

Raportorul Eduard Răducan – a propus spre aprobare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

constituirea Consiliului electoral de circumscripţie electorală raională Cantemir nr. 8”:  

  

„În vederea realizării Programului calendaristic privind acţiunile de organizare şi 

desfăşurare a alegerilor Parlamentului Republicii Moldova din data de 30 noiembrie 2014, 

aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2668 din 19 septembrie 2014 şi în temeiul 

art. 18, 26 alin. (1) lit. c), 27, 28 lit. b), i), 29 alin. (2), (10) şi art. 74 din Codul electoral nr.1381-

XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 

 

1. Se constituie Consiliul electoral de circumscripţie electorală raională Cantemir nr. 8 în 

componenţă numerică din 9 persoane. 

2. Se constituie Consiliul electoral de circumscripţie electorală raională Cantemir nr. 8 în 

următoarea componenţă:   

1. Bacalov Aurelia pedagog, profesoară, Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir, din 

partea Partidului Democrat din Moldova; 

2. Bujac Eufrosinia pedagog, şef. Direcţia Învăţămînt Cantemir, din Registrul 

Funcţionarilor Electorali; 

3. Butuc Aliona jurist, şef, Oficul Stare Civilă Cantemir, din Partea 

Judecătoriei Cantemir, din partea Judecătoriei Cantemir; 

4. Cabac Ion pedagog, director, Şcoala sportivă, or. cantemir, din partea 

Partidului Liberal; 

5. Cepeleaga 

Valeriu 

jurist, jurist, „I.M. „Gospodăria Comunală Locativă 

Cantemir”, din partea Consiliului raional Cantemir; 

6. Danalachi Angela jurist, specialist superior, Agenţia teritorială pentru ocuparea 

Forţei de Muncă, din partea Consiliului raional Cantemir; 

7. Hariton Andrian jurist, inspector-jursit al Inspectoratului Fiscal de Stat pe 

raionul Cantemir, din partea Judecătoriei Cantemir; 

8. Martea Roman jurist, specialist principal al Oficiului teritorial al Cancelariei 

de Stat; din partea Partidului Liberal Democrat din Moldova; 

9. Putregai Dumitru contabil, inspector al Inspectoratulu i Fiscal de Stat peraionul 

Cantemir, din partea Partidului Comuniştilor din Republica 

Moldova. 

3. Secretarul Consiliului raional Cantemir va convoca prima şedinţă a consiliului 

electoral de circumscripţie. 

4. La alegerea funcţiilor de conducere, se recomandă desemnarea persoanelor cu 

respectarea echilibrului de gen. 

5. Consiliul electoral va constitui, pînă la 25 octombrie 2014, secţiile de votare şi pînă la 

4 noiembrie 2014, birourile electorale ale acestora. 

6. Consiliul electoral va propune, pînă la 13 octombrie 2014, spre degrevare de atribuţiile 

de la locul de muncă permanent 3 persoane din componenţa acestuia. 

7. Prezenta hotărîre se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova”. 

 

Preşedintele de şedinţă a solicitat membrilor să înainteze întrebări la raportor. 

Nefiind înaintate întrebări, preşedintele de şedinţă a supus votului propunerea de aprobare a 

proiectului. 
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REZULTATUL VOTĂRII: 

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

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre în întregime. 

Hotărîrea nr. 2705 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenţi în şedinţă. 

 

8. S-A AUDIAT: 

Raportorul Vitalie Modrîngă – a propus spre aprobare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

constituirea Consiliului electoral de circumscripţie electorală raională Călăraşi nr. 9”:  

  

„În vederea realizării Programului calendaristic privind acţiunile de organizare şi 

desfăşurare a alegerilor Parlamentului Republicii Moldova din data de 30 noiembrie 2014, 

aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2668 din 19 septembrie 2014 şi în temeiul 

art. 18, 26 alin. (1) lit. c), 27, 28 lit. b), i), 29 alin. (2), (10) şi art. 74 din Codul electoral nr.1381-

XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:   

 

1. Se constituie Consiliul electoral de circumscripţie electorală raională Călăraşi nr. 9 în 

următoarea componenţă: 

1. Banari Ala pedagog, temporar neangajată, din partea Partidului 

Comuniştilor din Republica Moldova; 

2. Enachi Tudor istoric, profesor de istorie Colegiul Pedagogic „Alexandru 

cel Bun”, din partea Partidului Liberal Democrat din 

Moldova; 

3. Iosob Gheorghe jurist, şef serviciu resurse umane, din partea Consiliului 

raional Călăraşi; 

4. Jian Vladislav jurist, avocat CA „Vladislav Jian”, din partea Judecătoriei 

Călăraşi; 

5. Pungă Grigore inginer-mecanic, director SA „Codreanca”, din Registrul 

funcţionarilor electorali; 

6. Negru Alexandru economist, director Asociaţia fermierilor rn. Călăraşi, din 

partea Partidului Liberal; 

7. Raropu Ion jurist, judecător în demisie onorabilă, din partea 

Judecătoriei Călăraşi; 

8. Reazanţev Eudochia pedagog, pedagog gimnaziul Ion Creangă or.Călăraşi, din 

partea Partidului Democrat din Moldova; 

9. Tihonov Evgheni master în ştiinţe politice, specialist principal secţia 

economie, din partea Consiliului  raional Călăraşi. 

2. Secretarul Consiliului raional Călăraşi va convoca prima şedinţă a consiliului electoral 

de circumscripţie. 

3. Consiliul electoral va constitui, pînă la 25 octombrie 2014, secţiile de votare şi pînă la 

4 noiembrie 2014, birourile electorale ale acestora. 

4. Consiliul electoral va propune, pînă la 13 octombrie 2014, spre degrevare de atribuţiile 

de la locul de muncă permanent 3 persoane din componenţa acestuia. 

5. Prezenta hotărîre se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova”. 

 

Preşedintele de şedinţă a solicitat membrilor să înainteze întrebări la raportor. 

Nefiind înaintate întrebări, preşedintele de şedinţă a supus votului propunerea de aprobare a 

proiectului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___. 
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S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre în întregime. 

Hotărîrea nr. 2706 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenţi în şedinţă. 

 

9. S-A AUDIAT: 

Raportorul Alexandru Simionov – a propus spre aprobare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

constituirea Consiliului electoral de circumscripţie electorală raională Căuşeni nr. 10”:  

  

„În vederea realizării Programului calendaristic privind acţiunile de organizare şi 

desfăşurare a alegerilor Parlamentului Republicii Moldova din data de 30 noiembrie 2014, 

aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2668 din 19 septembrie 2014 şi în temeiul 

art. 18, 26 alin. (1) lit. c), 27, 28 lit. b), i), 29 alin. (2), (10) şi art. 74 din Codul electoral nr.1381-

XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:   

 

1. Se constituie Consiliul electoral de circumscripţie electorală raională Anenii Noi nr. 4 

în componenţă numerică din 9 persoane. 

2. Se constituie Consiliul electoral de circumscripţie electorală raională Căuşeni nr. 10 în 

următoarea componenţă:  

1. Ciobanu Irina administraţie publică, secretarul Consiliului raional Căuşeni, 

din partea Consiliului raional Căuşeni; 

2. Grumeza Petru jurist, avocat Biroul asociat de avocaţi „Avornic şi 

Partenerii” din Registrul funcţionarilor electorali;  

3. Focşa Anatolie jurist, jurist primăria Căuşeni, din partea Partidului Democrat 

din Moldova; 

4. Îndoitu Ivan inginer cadastral, specialist principal direcţia agricultură a 

Consiliului raional Căuşeni, din partea Partidului Liberal 

Democrat din Moldova; 

5. Mancoş Vladimir profesor geografie, Liceul teoretic„Alexei Mateevici”, din 

partea Partidului Liberal. 

6. Noroşeanu Tatiana filolog, specialist principal Aparatul preşedintelui raionului, 

din partea Consiliului raional Căuşeni; 

7. Pulbere Igor jurist, medic şef pe gospodărie Spitalul raional Căuşeni din 

partea Partidului Comuniştilor din Republica Moldova; 

8. Railcan Ina jurist, asistent judiciar Judecătoria Căuşeni, din partea 

Judecătoriei Căuşeni;  

9. Rîncău Ion jurist, asistent judiciar Judecătoria Căuşeni, din partea 

Judecătoriei Căuşeni. 

3. Secretarul Consiliului raional Căuşeni va convoca prima şedinţă a consiliului electoral 

de circumscripţie. 

4. La alegerea funcţiilor de conducere, se recomandă desemnarea persoanelor cu 

respectarea echilibrului de gen. 

5. Consiliul electoral va constitui, pînă la 25 octombrie 2014, secţiile de votare şi pînă la 

4 noiembrie 2014, birourile electorale ale acestora. 

6. Consiliul electoral va propune, pînă la 13 octombrie 2014, spre degrevare de atribuţiile 

de la locul de muncă permanent 3 persoane din componenţa acestuia. 

7. Prezenta hotărîre se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova”. 

 

Preşedintele de şedinţă a solicitat membrilor să înainteze întrebări la raportor. 

Nefiind înaintate întrebări, preşedintele de şedinţă a supus votului propunerea de aprobare a 

proiectului. 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___. 
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S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre în întregime. 

Hotărîrea nr. 2707 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenţi în şedinţă. 

 

10. S-A AUDIAT: 

Raportorul Eduard Răducan – a propus spre aprobare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

constituirea Consiliului electoral de circumscripţie electorală raională Cimişlia nr. 11”:  

  

„În vederea realizării Programului calendaristic privind acţiunile de organizare şi 

desfăşurare a alegerilor Parlamentului Republicii Moldova din data de 30 noiembrie 2014, 

aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2668 din 19 septembrie 2014 şi în temeiul 

art. 18, 26 alin. (1) lit. c), 27, 28 lit. b), i), 29 alin. (2), (10) şi art. 74 din Codul electoral nr.1381-

XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:  

  

1. Se constituie Consiliul electoral de circumscripţie electorală raională Cimişlia nr. 11 

în următoarea componenţă:  

1. Balaban Lilia - jurist, specialist principal sistematizare, generalizarea 

practicii judiciare şi relaţii cu publicul, din partea Judecătoriei 

Cimişlia; 

2. Buza Ştefan - manager în cultură, pensionar, din partea Partidului Liberal 

Democrat din Moldova; 

3. Delinschi Ion - profesor de geografie, specialist direcţia raională învăţămînt 

din partea Partidului Liberal; 

4. Ene Victor - jurist, specialist principal secţia evidenţă documentare 

procesuală, din partea Judecătoriei Cimişlia; 

5. Pancrat Ion - profesor de matematică, specialist principal direcţia 

învăţămînt, din partea Consiliului raional Cimişlia; 

6. Grinic Vasilii - jurist, şef, filiala „Moldasig”, din partea Partidului Comunist 

din Moldova; 

7. Mardare Mihai - jurist, pensionar, din partea Partidului Democrat din 

Moldova; 

8. Tomescu Andrei - jurist, şef secţia administraţie publică, din parta Consiliului 

raional Cimişlia; 

9.  

2. Secretarul Consiliului raional Cimişlia va convoca prima şedinţă a consiliului electoral 

de circumscripţie. 

3. Consiliul electoral va constitui, pînă la 25 octombrie 2014, secţiile de votare şi pînă la 

4 noiembrie 2014, birourile electorale ale acestora. 

4. Consiliul electoral va propune, pînă la 13 octombrie 2014, spre degrevare de atribuţiile 

de la locul de muncă permanent 3 persoane din componenţa acestuia. 

5. Prezenta hotărîre se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova”. 

 

Preşedintele de şedinţă a solicitat membrilor să înainteze întrebări la raportor. 

Nefiind înaintate întrebări, preşedintele de şedinţă a supus votului propunerea de aprobare a 

proiectului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

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

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre în întregime. 

Hotărîrea nr. 2708 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenţi în şedinţă. 

 



14/43 

11. S-A AUDIAT: 

Raportorul Alexandru Simionov – a propus spre aprobare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

constituirea Consiliului electoral de circumscripţie electorală raională Criuleni, nr. 12”:  

  

„În vederea realizării Programului calendaristic privind acţiunile de organizare şi 

desfăşurare a alegerilor Parlamentului Republicii Moldova din data de 30 noiembrie 2014, 

aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2668 din 19 septembrie 2014 şi în temeiul 

art. 18, 26 alin. (1) lit. c), 27, 28 lit. b), i), 29 alin. (2), (10) şi art. 74 din Codul electoral nr.1381-

XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:   

 

1. Se constituie Consiliul electoral de circumscripţie electorală raională Criuleni nr. 12 

în componenţă numerică din 9 persoane. 

2. Se constituie Consiliul electoral de circumscripţie electorală raională Criuleni, nr. 12 în 

următoarea componenţă: 

1. Bobeico Tudor inginer, şef, Secţia Administraţie Publicăa Consiliului 

raional Criuleni, din partea Partidului Liberal Democrat din 

Moldova; 

2. Bradu Evgenii jurist, avocat, din partea Judecătoriei Criuleni; 

3. Caimacan Ştefan inginer, pensionar, din partea Partidului Comuniştilor din 

Republica Moldova; 

4. Negură Ion jurist, avocat, din partea Partidului Liberal; 

5. Nicolai Vasile jurist, avocat, din partea Judecătoriei Criuleni; 

6. Rusu Diana jurist, şef, Serviciul Juridic, Aparatul Preşedinetelui 

raionului, din partea Consiliului raional Criuleni; 

7. Savin Grigore master în administraţie publică, secretar, Consiliul raional 

Criuleni, din partea Consiliului raional Criuleni; 

8. Sîrbu Lorena contabil, specialist principal CTAS, din partea Partidului 

Democrat din Moldova; 

9. Ungurean Ala pedagog, şef-adjunct, Direcţia Educaţie Criuleni, din 

Registru Funcţionarilor Electorali. 

3. Secretarul Consiliului raional Criuleni va convoca prima şedinţă a consiliului electoral 

de circumscripţie. 

4. Consiliul electoral va constitui, pînă la 25 octombrie 2014, secţiile de votare şi pînă la 

4 noiembrie 2014, birourile electorale ale acestora. 

5. La alegerea funcţiilor de conducere, se recomandă desemnarea persoanelor cu 

respectarea echilibrului de gen. 

6. Consiliul electoral va propune, pînă la 13 octombrie 2014, spre degrevare de atribuţiile 

de la locul de muncă permanent 3 persoane din componenţa acestuia. 

7. Prezenta hotărîre se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova”. 

 

Preşedintele de şedinţă a solicitat membrilor să înainteze întrebări la raportor. 

Nefiind înaintate întrebări, preşedintele de şedinţă a supus votului propunerea de aprobare a 

proiectului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

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

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre în întregime. 

Hotărîrea nr. 2709 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenţi în şedinţă. 
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12. S-A AUDIAT: 

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

constituirea Consiliului electoral de circumscripţie electorală raională Donduşeni nr. 13”:  

  

„În vederea realizării Programului calendaristic privind acţiunile de organizare şi 

desfăşurare a alegerilor Parlamentului Republicii Moldova din data de 30 noiembrie 2014, 

aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2668 din 19 septembrie 2014 şi în temeiul 

art. 18, 26 alin. (1) lit. c), 27, 28 lit. b), i), 29 alin. (2), (10) şi art. 74 din Codul electoral nr.1381-

XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:   

 

1. Se constituie Consiliul electoral de circumscripţie electorală raională Donduşeni nr. 13 

în componenţă numerică din 9 persoane. 

2. Se constituie Consiliul electoral de circumscripţie electorală raională Donduşeni nr. 13 

în următoarea componenţă: 

1. Rîşchitor Ina jurist, şef secretariat Judecătoria Donduşeni, din partea 

Judecătoriei Donduşeni; 

2. Vozian Constantin jurist, specialist principal în relaţii cu publicul, 

Judecătoria Donduşeni, din partea Judecătoriei 

Donduşeni; 

3. Maxim Vitalie economist, specialist principal secţia AP, aparatul 

preşedintelui raionului Donduşeni, din partea 

Consiliului raional Donduşeni; 

4. Sitnic Aurica jurist, specialist, secţia Economie din partea 

Consiliului raional Donduşeni; 

5. Beţivu Livia agrochimist, secretarul Consiliului raional Donduşeni, 

din partea Partidului Comuniştilor din Republica 

Moldova; 

6. Gugurin Veaceslav  jurist, jurist IMSP Spitalul raional Donduşeni, din 

partea Partidului Liberal Democrat din Moldova; 

7. Fencovschi Eugeniu jurist, neangajat, din partea Partidului Democrat din 

Moldova; 

8. Cernei Nina economist contabil, specialist IMAS. 

9.   

3. Secretarul Consiliului raional Donduşeni va convoca prima şedinţă a consiliului 

electoral de circumscripţie. 

4. La alegerea funcţiilor de conducere, se recomandă desemnarea persoanelor cu 

respectarea echilibrului de gen. 

5. Consiliul electoral va constitui, pînă la 25 octombrie 2014, secţiile de votare şi pînă la 

4 noiembrie 2014, birourile electorale ale acestora. 

6. Consiliul electoral va propune, pînă la 13 octombrie 2014, spre degrevare de atribuţiile 

de la locul de muncă permanent 3 persoane din componenţa acestuia. 

7. Prezenta hotărîre se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova”. 

 

Preşedintele de şedinţă a solicitat membrilor să înainteze întrebări la raportor. 

Nefiind înaintate întrebări, preşedintele de şedinţă a supus votului propunerea de aprobare a 

proiectului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

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

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre în întregime. 

Hotărîrea nr. 2710 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenţi în şedinţă. 
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13. S-A AUDIAT: 

Raportorul Andrei Volentir – a propus spre aprobare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

constituirea Consiliului electoral de circumscripţie electorală raională Drochia nr. 14”:  

  

„În vederea realizării Programului calendaristic privind acţiunile de organizare şi 

desfăşurare a alegerilor Parlamentului Republicii Moldova din data de 30 noiembrie 2014, 

aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2668 din 19 septembrie 2014 şi în temeiul 

art. 18, 26 alin. (1) lit. c), 27, 28 lit. b), i), 29 alin. (2), (10) şi art. 74 din Codul electoral nr.1381-

XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 

 

1. Se constituie Consiliul electoral de circumscripţie electorală raională Drochia nr. 14 

în componenţă numerică din 9 persoane. 

2. Se constituie Consiliul electoral de circumscripţie electorală raională Drochia nr. 14 în 

următoarea componenţă: 

1. Bulat Valeriu jurist, consultant, Aparatul Preşedintelui raionului Drochia, 

din partea Partidului Liberal Democrat din Moldova; 

2. Cumpătă Ruslan jurist, şef, Biroul de Probaţiune Drochia, din partea 

Judecătoriei Drochia; 

3. Grigoriţa Oxana jurist, şef, Secţia administraţie publică, din partea Consiliului 

raional Drochia; 

4. Josan Maria tehnician, specialist creditare AEÎ „PetroCredit” , din partea 

Partidului Liberal; 

5. Plopa Alexei pedagog, secretarul Consiliului raional Drochia din partea 

partidului Democrat din Moldova; 

6. Rotaru Igor jurist, manager, din partea Partidului Comuniştilor din 

Republica Moldova; 

7. Spînu Olga economist, şef, Direcţia Generală Casa Teritorială de 

Asigurări Sociale Drochia, din Registrul funcţionarilor 

electorali; 

8. Vangheli Ion jurist, avocat, din partea Judecătoriei Drochia; 

9. Velicico Igor economist, şef, Inspectoratul fiscal de Stat Drochia, din partea 

Consiliului raional Drochia. 

3. Secretarul Consiliului raional Drochia va convoca prima şedinţă a consiliului electoral 

de circumscripţie. 

4. La alegerea funcţiilor de conducere, se recomandă desemnarea persoanelor cu 

respectarea echilibrului de gen. 

5. Consiliul electoral va constitui, pînă la 25 octombrie 2014, secţiile de votare şi pînă la 

4 noiembrie 2014, birourile electorale ale acestora. 

6. Consiliul electoral va propune, pînă la 13 octombrie 2014, spre degrevare de atribuţiile 

de la locul de muncă permanent 3 persoane din componenţa acestuia. 

7. Prezenta hotărîre se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova”. 

 

Preşedintele de şedinţă a solicitat membrilor să înainteze întrebări la raportor. 

Nefiind înaintate întrebări, preşedintele de şedinţă a supus votului propunerea de aprobare a 

proiectului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

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

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre în întregime. 

Hotărîrea nr. 2711 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenţi în şedinţă. 
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14. S-A AUDIAT: 

Raportorul Alexandru Simionov – a propus spre aprobare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

constituirea Consiliului electoral de circumscripţie electorală raională Dubăsari nr. 15”:  

  

„În vederea realizării Programului calendaristic privind acţiunile de organizare şi 

desfăşurare a alegerilor Parlamentului Republicii Moldova din data de 30 noiembrie 2014, 

aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2668 din 19 septembrie 2014 şi în temeiul 

art. 18, 26 alin. (1) lit. c), 27, 28 lit. b), i), 29 alin. (2), (10) şi art. 74 din Codul electoral nr.1381-

XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:   

 

1. Se constituie Consiliul electoral de circumscripţie electorală raională Dubăsari nr. 15 

în componenţă numerică din 9 persoane. 

2. Se constituie Consiliul electoral de circumscripţie electorală raională Dubăsari nr. 15în 

următoarea componenţă:   

1. Cataranciuc Vladimir - jurist, specialist superior relaţii cu publicul Judecătoria 

Dubăsari, din partea Judecătoriei Dubăsari;  

2. Cazac Lilia - economist, şef direcţia dezvoltare economică, investiţii 

şi relaţii transfrontaliere, din partea Consiliului raional 

Dubăsari; 

3. Cîrnaţ Vitalie - inginer mecanic, şef Secţia de Evidenţă şi Documentare 

a Populaţiei Dubăsari, din partea Partidului Democrat din 

Moldova; 

4. Dorofeev Nicolae - jurist, şef secretariat Judecătoria Dubăsari, din partea 

Judecătoriei Dubăsari; 

5. Lazari Tatiana - pedagogie şi educaţie preşcolară, pedagog în educaţia 

preşcolară serviciul de asistenţă psihopedagogică DÎTS, 

din partea Consiliului raional Dubăsari; 

6. Leagul Ghenadie - mecanic-auto, administrator G.Ţ. „Leagul Ghenadie”, 

din partea Partidului Liberal; 

7. Platon Angela - jurist, şef-adjunct Oficiul Teritorial al cancelariei de Stat  

 Dubăsari, din partea Partidului Liberal Democrat din 

Moldova; 

8. Vancea Vladimir - sociolog, şef direcţia asisteţă socială, din partea 

Partidului Comuniştilor din Republica Moldova; 

9.  

3. Secretarul Consiliului raional Dubăsari va convoca prima şedinţă a consiliului electoral 

de circumscripţie. 

4. La alegerea funcţiilor de conducere, se recomandă desemnarea persoanelor cu 

respectarea echilibrului de gen. 

5. Consiliul electoral va constitui, pînă la 25 octombrie 2014, secţiile de votare şi pînă la 

4 noiembrie 2014, birourile electorale ale acestora. 

6. Consiliul electoral va propune, pînă la 13 octombrie 2014, spre degrevare de atribuţiile 

de la locul de muncă permanent 2 persoane din componenţa acestuia. 

7. Prezenta hotărîre se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova”. 

 

Preşedintele de şedinţă a solicitat membrilor să înainteze întrebări la raportor. 

Nefiind înaintate întrebări, preşedintele de şedinţă a supus votului propunerea de aprobare a 

proiectului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____7____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___. 
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S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre în întregime. 

Hotărîrea nr. 2712 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenţi în şedinţă. 

 

15. S-A AUDIAT: 

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

constituirea Consiliului electoral de circumscripţie electorală raională Edineţ nr. 16”:  

  

„În vederea realizării Programului calendaristic privind acţiunile de organizare şi 

desfăşurare a alegerilor Parlamentului Republicii Moldova din data de 30 noiembrie 2014, 

aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2668 din 19 septembrie 2014 şi în temeiul 

art. 18, 26 alin. (1) lit. c), 27, 28 lit. b), i), 29 alin. (2), (10) şi art. 74 din Codul electoral nr.1381-

XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:   

 

1. Se constituie Consiliul electoral de circumscripţie electorală raională Edineţ nr. 16 

în componenţă numerică din 9 persoane. 

2. Se constituie Consiliul electoral de circumscripţie electorală raională Edineţ nr. 16 în 

următoarea componenţă:  

1. Berliba Ion - jurist, jurist în cadrul ÎM CIA „Transelit” SA, din partea  

 Judecătoriei Edineţ; 

2. Caminschi Valentina - master în administrare publică, pensionar, din partea 

Consiliului  raional Edineţ; 

3. Croitor Maria - jurist, jurist „Ruta-Prim” SRL, din partea Partidului 

Liberal; 

4. Gubceac Dumitru - jurist, avocat stagiar, Biroul Asocial de Avocat 

A.M.Partineri, din  partea Partidului Democrat din 

Moldova; 

5. Guţu Dorel - jurist, şef Direcţie Inspecţie financiară, Direcţia teritorială 

inspectare financiară Edineţ, din partea Partidului Liberal 

Democrat din Moldova; 

6. Iftodi Maria - jurist, judecător în cadrul Judecătoriei Edineţ, din partea 

Judecătoriei Edineţ; 

7. Leviţchii Martîn - inginer-electrician, pensionar, din partea Partidului 

Comuniştilor din Republica Moldova; 

8. Luchian Anatolie - licenţiat în drept, şef Oficiul teritorial Edineţ al Camerei 

Înregistrării de Stat, din partea Consiliului raional Edineţ; 

9. Samson Ion - master în administraţia publică, secretar al Consiliului 

raional Edineţ, din Registrul funcţionarilor electorali, 

alegeri locale generale 05.06.2011. 

3. Secretarul Consiliului raional Edineţ va convoca prima şedinţă a consiliului electoral 

de circumscripţie. 

4. La alegerea funcţiilor de conducere, se recomandă desemnarea persoanelor cu 

respectarea echilibrului de gen. 

5. Consiliul electoral va constitui, pînă la 25 octombrie 2014, secţiile de votare şi pînă la 

4 noiembrie 2014, birourile electorale ale acestora. 

6. Consiliul electoral va propune, pînă la 13 octombrie 2014, spre degrevare de atribuţiile 

de la locul de muncă permanent 3 persoane din componenţa acestuia. 

7. Prezenta hotărîre se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova”. 

 

Preşedintele de şedinţă a solicitat membrilor să înainteze întrebări la raportor. 

Nefiind înaintate întrebări, preşedintele de şedinţă a supus votului propunerea de aprobare a 

proiectului. 

 



19/43 

REZULTATUL VOTĂRII: 

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

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre în întregime. 

Hotărîrea nr. 2713 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenţi în şedinţă. 

 

16. S-A AUDIAT: 

Raportorul Andrei Volentir – a propus spre aprobare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

constituirea Consiliului electoral de circumscripţie electorală raională Făleşti nr. 17”:  

  

„În vederea realizării Programului calendaristic privind acţiunile de organizare şi 

desfăşurare a alegerilor Parlamentului Republicii Moldova din data de 30 noiembrie 2014, 

aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2668 din 19 septembrie 2014 şi în temeiul 

art. 18, 26 alin. (1) lit. c), 27, 28 lit. b), i), 29 alin. (2), (10) şi art. 74 din Codul electoral nr.1381-

XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:   

 

1. Se constituie Consiliul electoral de circumscripţie electorală raională Edineţ nr. 16 

în componenţă numerică din 9 persoane. 

2. Se constituie Consiliul electoral de circumscripţie electorală raională Făleşti nr. 17 în 

următoarea componenţă:   

1. Baxan Maria - jurist, specialist principal resurse umane Judecătoria Făleşti, 

din partea Judecătoriei Făleşti;  

2. Budu Raisa - pedagog, şef secţia administraţie publică, din partea 

Consiliului raional Făleşti;  

3. Cretu Svetlana - psihologie şi pedagogie, asistent social, Direcţia Asistenţă 

Socială, din partea Partidului Democrat din Moldova; 

4. Iarovoi Angela - pedagog, conducător de cerc Casa de creaţie, din partea 

Partidului Liberal; 

5. Bordianu Stela - psiholog, manager „Casa comercială Bulgară”, din Registrul 

funcţionarilor electorali; 

6. Rusu Tudor - economist, temporar neangajat, din partea Partidului 

Comuniştilor din Republica Moldova; 

7. Popov Cristina - jurist, specialist principal, Judecătoria Făleşti, din partea 

Judecătoriei Făleşti;  

8. Vatavu Procopie - zootehnician, şef OCT Glodeni, din partea Partidului Liberal 

Democrat din Moldova; 

9. Vrabie Natalia - bibliograf, Specialist principal al secţiei Cultură şi Turism, din 

partea Consiliului raional Făleşti. 

3. Secretarul Consiliului raional Făleşti va convoca prima şedinţă a consiliului electoral 

de circumscripţie. 

4. La alegerea funcţiilor de conducere, se recomandă desemnarea persoanelor cu 

respectarea echilibrului de gen. 

3. Consiliul electoral va constitui, pînă la 25 octombrie 2014, secţiile de votare şi pînă la 

4 noiembrie 2014, birourile electorale ale acestora. 

4. Consiliul electoral va propune, pînă la 13 octombrie 2014, spre degrevare de atribuţiile 

de la locul de muncă permanent 3 persoană din componenţa acestuia. 

5. Prezenta hotărîre se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova”. 

 

Preşedintele de şedinţă a solicitat membrilor să înainteze întrebări la raportor. 

Nefiind înaintate întrebări, preşedintele de şedinţă a supus votului propunerea de aprobare a 

proiectului. 
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REZULTATUL VOTĂRII: 

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

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre în întregime. 

Hotărîrea nr. 2714 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenţi în şedinţă. 

 

17. S-A AUDIAT: 

Raportorul Andrei Volentir – a propus spre aprobare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

constituirea Consiliului electoral de circumscripţie electorală raională Floreşti nr. 18”:  

  

„În vederea realizării Programului calendaristic privind acţiunile de organizare şi 

desfăşurare a alegerilor Parlamentului Republicii Moldova din data de 30 noiembrie 2014, 

aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2668 din 19 septembrie 2014 şi în temeiul 

art. 18, 26 alin. (1) lit. c), 27, 28 lit. b), i), 29 alin. (2), (10) şi art. 74 din Codul electoral nr.1381-

XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:   

 

1. Se constituie Consiliul electoral de circumscripţie electorală raională Floreşti nr. 18 în 

următoarea componenţă:  

1. Capcelea Vladimir - jurist, pensionar, din partea Consiliului raional Floreşti 

2. Caraulan Steleana - jurnalist , redactor-şef redacţia „Actualităţi floreştene”, 

din partea Partidului Comuniştilor din Republica Moldova; 

3. Catruc Nicolae - master în administraţia publică, secretarul Consiliului 

raional, din Registrul funcţionarilor electorali  

4. Cercaşev Ivan - jurist, specialist principal Judecătoria Floreşti, din partea 

Judecătoriei Floreşti; 

5. Fediko Valentin - jurist, pensionar MAI, din partea Partidului Liberal 

Democrat din Moldova; 

6. Lozan Tudor - pedagog, pensionar, din partea Consiliului raional Floreşti 

7. Munteanu Ecaterina - asistent medical, asistent medical Spitalul raional Floreşti, 

din partea Partidului Liberal;  

8. Pantaz Diana - pedagog, şef centru metodic Direcţia Educaţie Floreşti , 

din partea Partidului Democrat din Moldova; 

9. Zdraguş Adela - jurist, asistent judiciar Judecătoria Floreşti, din partea 

Judecătoriei Floreşti. 

2. Secretarul Consiliului raional Floreşti va convoca prima şedinţă a consiliului electoral 

de circumscripţie. 

3. Consiliul electoral va constitui, pînă la 25 octombrie 2014, secţiile de votare şi pînă la 

4 noiembrie 2014, birourile electorale ale acestora. 

4. Consiliul electoral va propune, pînă la 13 octombrie 2014, spre degrevare de atribuţiile 

de la locul de muncă permanent 4 persoane din componenţa acestuia. 

5. Prezenta hotărîre se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova”. 

 

Preşedintele de şedinţă a solicitat membrilor să înainteze întrebări la raportor. 

Nefiind înaintate întrebări, preşedintele de şedinţă a supus votului propunerea de aprobare a 

proiectului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

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

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre în întregime. 

Hotărîrea nr. 2715 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenţi în şedinţă. 
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18. S-A AUDIAT: 

Raportorul Ştefan Urîtu – a propus spre aprobare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

constituirea Consiliului electoral de circumscripţie electorală raională Glodeni nr. 19”:  

  

„În vederea realizării Programului calendaristic privind acţiunile de organizare şi 

desfăşurare a alegerilor Parlamentului Republicii Moldova din data de 30 noiembrie 2014, 

aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2668 din 19 septembrie 2014 şi în temeiul 

art. 18, 26 alin. (1) lit. c), 27, 28 lit. b), i), 29 alin. (2), (10) şi art. 74 din Codul electoral nr.1381-

XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:   

 

1. Se constituie Consiliul electoral de circumscripţie electorală raională Glodeni nr. 19 

în componenţă numerică din 9 persoane. 

2. Se constituie Consiliul electoral de circumscripţie electorală raională Glodeni nr. 19 în 

următoarea componenţă:  

1. Bazemba Ina - economist, specialist principal direcţia financiară Apartatul 

preşedintelui raionului Glodeni, din partea Partidului  Democrat 

din Moldova; 

2. Bolescu Nina - economist, economist primăria Glodeni din partea Partidului 

Comuniştilor din Republica Moldova; 

3. Boldu Cristina - jurist, jurist, grefier Judecătoria Glodeni, din partea 

Judecătoriei Glodeni; ;  

4. Dolghieru Anatolii - pedagog, profesor Liceul teoretic Hîjdieni, din partea 

Partidului Liberal.  

5. Gurău Zorina - jurist, specialist principal în problemele juridice, Aparatul  

preşedintelui Glodeni, din partea Consiliului raional Glodeni; 

6. Roman Mihail - jurist, grefier Judecătoria Glodeni, din partea Judecătoriei 

Glodeni;  

7. Plugaru Stela - jurist, şef serviciul arhivă Aparatul preşedintelui Glodeni, din 

partea Consiliului raional Glodeni; 

8. Tuceac Igor - jurist, şef OCT Glodeni, din partea Partidului Liberal 

Democrat din Moldova. 

3. Secretarul Consiliului raional Glodeni va convoca prima şedinţă a consiliului electoral 

de circumscripţie. 

4. La alegerea funcţiilor de conducere, se recomandă desemnarea persoanelor cu 

respectarea echilibrului de gen. 

5. Consiliul electoral va constitui, pînă la 25 octombrie 2014, secţiile de votare şi pînă la 

4 noiembrie 2014, birourile electorale ale acestora. 

6. Consiliul electoral va propune, pînă la 13 octombrie 2014, spre degrevare de atribuţiile 

de la locul de muncă permanent 3 persoane din componenţa acestuia. 

7. Prezenta hotărîre se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova”. 

 

Preşedintele de şedinţă a solicitat membrilor să înainteze întrebări la raportor. 

Nefiind înaintate întrebări, preşedintele de şedinţă a supus votului propunerea de aprobare a 

proiectului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

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

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre în întregime. 

Hotărîrea nr. 2716 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenţi în şedinţă. 
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19. S-A AUDIAT: 

Raportorul Eduard Răducan – a propus spre aprobare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

constituirea Consiliului electoral de circumscripţie electorală raională Hînceşti nr. 20”:  

  

„În vederea realizării Programului calendaristic privind acţiunile de organizare şi 

desfăşurare a alegerilor Parlamentului Republicii Moldova din data de 30 noiembrie 2014, 

aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2668 din 19 septembrie 2014 şi în temeiul 

art. 18, 26 alin. (1) lit. c), 27, 28 lit. b), i), 29 alin. (2), (10) şi art. 74 din Codul electoral nr.1381-

XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:   

 

1. Se constituie Consiliul electoral de circumscripţie electorală raională Hînceşti nr. 20 

în componenţă numerică din 9 persoane. 

2. Se constituie Consiliul electoral de circumscripţie electorală raională Hînceşti nr. 20 în 

următoarea componenţă:        

1. Andronic Nina pedagog, profesoară, Şcoala profesională Hînceşti, din 

parrtea Partidului Comuniştilor din Republica Moldova; 

2. Arbuz Dionisie jurist, registrator OCT Hînceşti, din partea Judecătoriei 

Hînceşti; 

3. Gangan Vasile jurist, asistent judiciar Judecătoria Hînceşti, din partea 

Judecătoriei Hînceşti; 

4. Girla Tatiana economist, director TRANBIG SERVICE, din partea 

Partidului Democrat din Moldova; 

5. Lemanaru Andrian jurist, consultant-jurist IMSP Spitalul raional Hînceşti, 

din partea Consiliului raional Hînceşti; 

6. Moraru Toma jurist, specialist principal, Aparatul preşedintelui 

raionului, din partea Consiliului raional Hînceşti; 

7. Scutaru Oxana profesor, specialist principal, Direcţia Învăţămînt 

Hînceşti, din partea Partidului Liberal Democrat din 

Moldova; 

8. Şura Mihail jurist, avocat, din partea Partidului Liberal; 

9. Zamurcă Maria jurist, specialist AOF M Hînceşti, din Registrul 

funcţionarilor electorali. 

3. Secretarul Consiliului raional Hînceşti va convoca prima şedinţă a consiliului electoral 

de circumscripţie. 

4. La alegerea funcţiilor de conducere, se recomandă desemnarea persoanelor cu 

respectarea echilibrului de gen. 

5. Consiliul electoral va constitui, pînă la 25 octombrie 2014, secţiile de votare şi pînă la 

4 noiembrie 2014, birourile electorale ale acestora. 

6. Consiliul electoral va propune, pînă la 13 octombrie 2014, spre degrevare de atribuţiile 

de la locul de muncă permanent 4 persoane din componenţa acestuia. 

7. Prezenta hotărîre se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova”. 

 

Preşedintele de şedinţă a solicitat membrilor să înainteze întrebări la raportor. 

Nefiind înaintate întrebări, preşedintele de şedinţă a supus votului propunerea de aprobare a 

proiectului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

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

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre în întregime. 

Hotărîrea nr. 2717 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenţi în şedinţă. 
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20. S-A AUDIAT: 

Raportorul Svetlana Guţu – a propus spre aprobare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

constituirea Consiliului electoral de circumscripţie electorală raională Ialoveni nr. 21”:  

  

„În vederea realizării Programului calendaristic privind acţiunile de organizare şi 

desfăşurare a alegerilor Parlamentului Republicii Moldova din data de 30 noiembrie 2014, 

aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2668 din 19 septembrie 2014 şi în temeiul 

art. 18, 26 alin. (1) lit. c), 27, 28 lit. b), i), 29 alin. (2), (10) şi art. 74 din Codul electoral nr.1381-

XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 

   

1. Se constituie Consiliul electoral de circumscripţie electorală raională Ialoveni nr. 21 în 

următoarea componenţă:  

1. Beşliu Raisa - jurist, jurist direcţia asistenţă socială, din partea 

Judecătoriei Ialoveni;  

2. Bivol Galina - jurist, specialist principal direcţia finanţe, din partea 

Consiliului raional Ialoveni;  

3. Botnar Ştefan - medic,medic rezident, din partea Partidului Liberal.  

4. Cotovan Mihail - medic, şef adjunct Spitalul raional Ialoveni, din partea 

Partidului Liberal Democrat din Moldova; 

5. Polişiuc Grigore - jurist, şef Biroul de Evidenţă şi Documentare a Populaţiei 

raionul Ialoveni, din partea Partidului Democrat din 

Moldova; 

6. Ţurcan Ludmila - jurist, metodist direcţia învăţămînt, din partea Consiliului 

raional Ialoveni; 

7. Ungureanu Eudochim - master în administraţia publică, şef adjunct direcţia 

agricultură şi alimentaţie Consiliul raional Ialoveni, din 

Registrul funcţionarilor electorali;  

8. Ungureanu Natalia - jurist, şef serviciul arhivă, din partea Judecătoriei Ialoveni;  

9. Vîrtosu Anatolie - medic, medic Centru de sănătate publică raională din partea 

Partidului Comuniştilor din Republica Moldova; 

 2. Secretarul Consiliului raional Ialoveni va convoca prima şedinţă a consiliului electoral 

de circumscripţie. 

3. Consiliul electoral va constitui, pînă la 25 octombrie 2014, secţiile de votare şi pînă la 

4 noiembrie 2014, birourile electorale ale acestora. 

4. Consiliul electoral va propune, pînă la 13 octombrie 2014, spre degrevare de atribuţiile 

de la locul de muncă permanent 3 persoane din componenţa acestuia. 

5. Prezenta hotărîre se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova”. 

 

Preşedintele de şedinţă a solicitat membrilor să înainteze întrebări la raportor. 

Nefiind înaintate întrebări, preşedintele de şedinţă a supus votului propunerea de aprobare a 

proiectului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

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

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre în întregime. 

Hotărîrea nr. 2718 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenţi în şedinţă. 

 

21. S-A AUDIAT: 

Raportorul Eduard Răducan – a propus spre aprobare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

constituirea Consiliului electoral de circumscripţie electorală raională Leova nr. 22”:  
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„În vederea realizării Programului calendaristic privind acţiunile de organizare şi 

desfăşurare a alegerilor Parlamentului Republicii Moldova din data de 30 noiembrie 2014, 

aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2668 din 19 septembrie 2014 şi în temeiul 

art. 18, 26 alin. (1) lit. c), 27, 28 lit. b), i), 29 alin. (2), (10) şi art. 74 din Codul electoral nr.1381-

XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:   

 

1. Se constituie Consiliul electoral de circumscripţie electorală raională Leova nr. 22 

în componenţă numerică din 9 persoane. 

2. Se constituie Consiliul electoral de circumscripţie electorală raională Leova nr. 22 în 

următoarea componenţă: 

1. Buruiană Svetlana - pedagog, director al Centrului de zi pentru copii 

„Speranţa” din partea Consiliului raional Leova;   

2. Lozan Lilia - jurist, specialist principal, Agenţia de achiziţii publice 

serviciul teritorial Leova, din partea Partidului Liberal 

Democrat din Moldova; 

3. Marin Marina - jurist, şef, Biroul de probaţiune Leova, din partea 

Judecătoriei Leova; 

4. Polişciuc Serghei - tehnician, şef de secţie, Banca de Economii filiala 

Leova, din partea Partidului Comuniştilor din Republica 

Moldova; 

5.  Pritcan Afanasie - economist, inspector superior, Inspecţia muncii sectorul 

Leova, din partea Partidului Democrat din Moldova; 

6. Profir Constantin - inginer, pensionar, din partea Partidului Liberal; 

7. Stoiu Tatiana - economist, specialist principal, Aparatul preşedintelui 

raionului Leova, din Registrul funcţionarilor electorali; 

8. Turea-Potîngă Ludmila - contabil, specialist principal, Direcţia finanţe, din partea 

Consiliului raional Leova; 

9. Zagaican Tudor - jurist, avocat, Cabinetul avocatului „Tudor Zagaican”, 

din partea Judecătoriei Leova. 

3. Secretarul Consiliului raional Leova va convoca prima şedinţă a consiliului electoral de 

circumscripţie. 

4. La alegerea funcţiilor de conducere, se recomandă desemnarea persoanelor cu 

respectarea echilibrului de gen. 

5. Consiliul electoral va constitui, pînă la 25 octombrie 2014, secţiile de votare şi pînă la 

4 noiembrie 2014, birourile electorale ale acestora. 

6. Consiliul electoral va propune, pînă la 13 octombrie 2014, spre degrevare de atribuţiile 

de la locul de muncă permanent 3 persoane din componenţa acestuia. 

7. Prezenta hotărîre se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova”. 

 

Preşedintele de şedinţă a solicitat membrilor să înainteze întrebări la raportor. 

Nefiind înaintate întrebări, preşedintele de şedinţă a supus votului propunerea de aprobare a 

proiectului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

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

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre în întregime. 

Hotărîrea nr. 2719 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenţi în şedinţă. 

 

22. S-A AUDIAT: 

Raportorul Vitalie Modrîngă – a propus spre aprobare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

constituirea Consiliului electoral de circumscripţie electorală raională Nisporeni nr. 23”:  
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 „În vederea realizării Programului calendaristic privind acţiunile de organizare şi 

desfăşurare a alegerilor Parlamentului Republicii Moldova din data de 30 noiembrie 2014, 

aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2668 din 19 septembrie 2014 şi în temeiul 

art. 18, 26 alin. (1) lit. c), 27, 28 lit. b), i), 29 alin. (2), (10) şi art. 74 din Codul electoral nr.1381-

XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:   

 

1. Se constituie Consiliul electoral de circumscripţie electorală raională Nisporeni nr. 23 

în componenţă numerică din 9 persoane. 

2. Se constituie Consiliul electoral de circumscripţie electorală raională Nisporeni nr. 23 

în următoarea componenţă:    

1. Barcaru Victor  - pedagog, specialist-metodist Direcţia raională Învăţămînt, Tineret 

şi Sport Nisporeni, din partea Partidului Liberal Democrat din 

Moldova; 

2. Buhnea Ana  - pedagog, neangajată, din partea Partidului Democrat din Moldova; 

3. Caminschii Ion - jurist, pensionar, din partea Partidului Comuniştilor din Republica 

Moldova; 

4. Nichita Angela - jurist, neangajată, din Registru funcţionarilor electorali; 

5. Popa Petru - inginer constructor, specialist principal secţia construcţii şi 

dezvoltare a teritoriului, din partea Consiliului raional Nisporeni; 

6. Robu Grigore - jurist, jurist pretura sectorului centru mun.Chişinău, din partea 

Partidului Liberal ; 

7. Tulbure Andrei - jurist, jurist primăria Nisporeni, din partea Judecătoriei Nisporeni; 

8. Valicov Natalia - jurist, neangajată, din partea Judecătoriei Nisporeni; 

9. Zmeu Sergiu - jurist, şef serviciul juridic aparatul preşedintelui raionului, din 

partea Consiliului raional Nisporeni. 

3. Secretarul Consiliului raional Nisporeni va convoca prima şedinţă a consiliului 

electoral de circumscripţie. 

4. La alegerea funcţiilor de conducere, se recomandă desemnarea persoanelor cu 

respectarea echilibrului de gen. 

5. Consiliul electoral va constitui, pînă la 25 octombrie 2014, secţiile de votare şi pînă la 

4 noiembrie 2014, birourile electorale ale acestora. 

6. Consiliul electoral va propune, pînă la 13 octombrie 2014, spre degrevare de atribuţiile 

de la locul de muncă permanent o persoană din componenţa acestuia. 

7. Prezenta hotărîre se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova”. 

 

Preşedintele de şedinţă a solicitat membrilor să înainteze întrebări la raportor. 

Nefiind înaintate întrebări, preşedintele de şedinţă a supus votului propunerea de aprobare a 

proiectului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

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

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre în întregime. 

Hotărîrea nr. 2720 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenţi în şedinţă. 

 

23. S-A AUDIAT: 

Raportorul Ştefan Urîtu – a propus spre aprobare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

constituirea Consiliului electoral de circumscripţie electorală raională Ocniţa nr. 24”:  

  

„În vederea realizării Programului calendaristic privind acţiunile de organizare şi 

desfăşurare a alegerilor Parlamentului Republicii Moldova din data de 30 noiembrie 2014, 

aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2668 din 19 septembrie 2014 şi în temeiul 
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art. 18, 26 alin. (1) lit. c), 27, 28 lit. b), i), 29 alin. (2), (10) şi art. 74 din Codul electoral nr.1381-

XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:   

 

1. Se constituie Consiliul electoral de circumscripţie electorală raională Ocniţa nr. 24 

în componenţă numerică din 9 persoane. 

2. Se constituie Consiliul electoral de circumscripţie electorală raională Ocniţa nr. 24 în 

următoarea componenţă:    

1. Breazu Mihai jurist, specialist, Secţia construcţii, gospodărie comunală şi 

drumuri, din Registrul funcţionarilor electorali; 

2. Bularga Mihai pedagog, temporar neangajat în cîmpul muncii, din partea 

Partidului Liberal; 

3. Ciumac Aurelia jurist, asistent judiciar, Judecătoria Ocniţa, din partea 

Judecătoriei Ocniţa; 

4. Crucicevici Angela culturolog, regizor, Casa de cultură Ocniţa, din partea 

Partidului Comuniştilor din Republica Moldova; 

5. Cuşnir Eujeniu militar-genist, pensionar militar, din partea Partidului 

Democrat din Moldova; 

6. Galuşca Alexei jurist, secretarul Consiliului raional Ocniţa, din partea 

Judecătoriei Ocniţa;   

7. Gîscă Pavel medic, medic-şef, Centrul de Sănătate Publică Ocniţa, din 

partea Partidului Liberal Democrat din Moldova; 

8. Slivca-Cobîlaş 

Angela 

pedagog, specialist, Aparatul preşedintelui, Consiliul raional 

Ocniţa, din partea Consiliului raional Ocniţa; 

9. Ursan Victor pedagog, specialist principal, Aparatul preşedintelui, 

Consiliul raional Ocniţa, din partea Consiliului raional 

Ocniţa. 

3. Secretarul Consiliului raional Ocniţa va convoca prima şedinţă a consiliului electoral 

de circumscripţie. 

4. La alegerea funcţiilor de conducere, se recomandă desemnarea persoanelor cu 

respectarea echilibrului de gen. 

5. Consiliul electoral va constitui, pînă la 25 octombrie 2014, secţiile de votare şi pînă la 

4 noiembrie 2014, birourile electorale ale acestora. 

6. Consiliul electoral va propune, pînă la 13 octombrie 2014, spre degrevare de atribuţiile 

de la locul de muncă permanent 3 persoane din componenţa acestuia. 

7. Prezenta hotărîre se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova”. 

 

Preşedintele de şedinţă a solicitat membrilor să înainteze întrebări la raportor. 

Nefiind înaintate întrebări, preşedintele de şedinţă a supus votului propunerea de aprobare a 

proiectului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

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

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre în întregime. 

Hotărîrea nr. 2721 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenţi în şedinţă. 

 

24. S-A AUDIAT: 

Raportorul Vitalie Modrîngă – a propus spre aprobare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

constituirea Consiliului electoral de circumscripţie electorală raională Orhei nr. 25”:  

  

„În vederea realizării Programului calendaristic privind acţiunile de organizare şi 

desfăşurare a alegerilor Parlamentului Republicii Moldova din data de 30 noiembrie 2014, 



27/43 

aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2668 din 19 septembrie 2014 şi în temeiul 

art. 18, 26 alin. (1) lit. c), 27, 28 lit. b), i), 29 alin. (2), (10) şi art. 74 din Codul electoral nr.1381-

XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:   

 

1. Se constituie Consiliul electoral de circumscripţie electorală raională Orhei nr. 25 

în componenţă numerică din 9 persoane. 

2. Se constituie Consiliul electoral de circumscripţie electorală raională Orhei nr. 25 în 

următoarea componenţă: 

1. Bătrîncea Mihai jurist, specialist principal, Aparatul Preşedintelui, 

raionului Consiliul raional Orhei, din partea Consiliului 

raional Orhei; 

2. Bordian Marcela  jurist, avocat, Cabinetul avocatului Bordian Marcela, din 

partea Partidului Liberal Democrat din Moldova; 

3. Gherman Victor jurist, consultant principal, Federaţia Naşională a 

Fermierilor, Organizaţia regională Orhei, din Registrul 

funcţionarilor electorali; 

4. Golban Irina economist, temporar neangajată în cîmpul muncii, din 

partea Partidului Comuniştilor din Republica Moldova; 

5. Malai Alexandru pedagog, şef, Secţia Administraţie Publică, Consiliul 

raional Orhei, din partea Consiliului raional Orhei;  

6. Munteanu Diana jurist, specialist, Serviciul resurse umane Judecătoria 

Orhei, din partea Judecătoriei Orhei; 

7. Racu Ion pedagog, vicepreşedintele Consiliului raional Orhei, din 

partea Partidului Democrat din Moldova; 

8. Roman Vasile jurnalist, redactor şef, Opinia liberă, din partea Partidului 

Liberal; 

9. Rotari Dina jurist, grefier Judecătoria Orhei, din partea Judecătoriei 

Orhei. 

3. Secretarul Consiliului raional Orhei va convoca prima şedinţă a consiliului electoral de 

circumscripţie. 

4. La alegerea funcţiilor de conducere, se recomandă desemnarea persoanelor cu 

respectarea echilibrului de gen. 

5. Consiliul electoral va constitui, pînă la 25 octombrie 2014, secţiile de votare şi pînă la 

4 noiembrie 2014, birourile electorale ale acestora. 

6. Consiliul electoral va propune, pînă la 13 octombrie 2014, spre degrevare de atribuţiile 

de la locul de muncă permanent 4 persoane din componenţa acestuia. 

7. Prezenta hotărîre se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova”. 

 

Preşedintele de şedinţă a solicitat membrilor să înainteze întrebări la raportor. 

Nefiind înaintate întrebări, preşedintele de şedinţă a supus votului propunerea de aprobare a 

proiectului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

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

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre în întregime. 

Hotărîrea nr. 2722 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenţi în şedinţă. 

 

25. S-A AUDIAT: 

Raportorul Vitalie Modrîngă – a propus spre aprobare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

constituirea Consiliului electoral de circumscripţie electorală raională Rezina nr. 26”:  
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„În vederea realizării Programului calendaristic privind acţiunile de organizare şi 

desfăşurare a alegerilor Parlamentului Republicii Moldova din data de 30 noiembrie 2014, 

aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2668 din 19 septembrie 2014 şi în temeiul 

art. 18, 26 alin. (1) lit. c), 27, 28 lit. b), i), 29 alin. (2), (10) şi art. 74 din Codul electoral nr.1381-

XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:   

 

1. Se constituie Consiliul electoral de circumscripţie electorală raională Rezina nr. 26 

în componenţă numerică din 9 persoane. 

2. Se constituie Consiliul electoral de circumscripţie electorală raională Rezina nr. 26 în 

următoarea componenţă:  

1. Clapaniuc Gheorghe zootehnician, pensionar, din partea Partidului Liberal; 

2. Grigor Vasile medic, şef de secţie, Centrul medicilor de familie Rezina, 

din partea Partidului Liberal Democrat din Moldova; 

3. Frunza Vasile jurist, specialist în Serviciul jurudic la IP-17 Rezina, din 

partea Judecătoriei Rezina; 

4. Furdui Adrian administraţie publică locală, arhitector oraşul Rezina, din 

partea Consiliului raional Rezina; 

5. Repeşco Liuba pedagog, profesoară, Gimnaziul Solonceni, din partea 

Partidului Comuniştilor din Republica Moldova; 

6. Rusnac Aliona jurist, jurist, SA „Red-Nord” filiala Rezina, din partea 

Judecătoriei Rezina; 

7. Rusnac Vera pedagog, profesoară gimnaziul Solonceni, din partea 

Consiliului raional Rezina; 

8. Spiridon Natalia psiholog, profesoară, liceul teoretic „Ştefan cel Mare”, din 

Registru funcţionarilor electorali; 

9. Taban Irina jurist, secretar al Preşedintelui raionului Consiliul raional 

Rezina, din partea Partidului Democrat din Moldova. 

3. Secretarul Consiliului raional Rezina va convoca prima şedinţă a consiliului electoral 

de circumscripţie. 

4. La alegerea funcţiilor de conducere, se recomandă desemnarea persoanelor cu 

respectarea echilibrului de gen. 

5. Consiliul electoral va constitui, pînă la 25 octombrie 2014, secţiile de votare şi pînă la 

4 noiembrie 2014, birourile electorale ale acestora. 

6. Consiliul electoral va propune, pînă la 13 octombrie 2014, spre degrevare de atribuţiile 

de la locul de muncă permanent 3 persoane din componenţa acestuia. 

7. Prezenta hotărîre se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova”. 

 

Preşedintele de şedinţă a solicitat membrilor să înainteze întrebări la raportor. 

Nefiind înaintate întrebări, preşedintele de şedinţă a supus votului propunerea de aprobare a 

proiectului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

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

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre în întregime. 

Hotărîrea nr. 2723 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenţi în şedinţă. 

 

26. S-A AUDIAT: 

Raportorul Ştefan Urîtu – a propus spre aprobare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

constituirea Consiliului electoral de circumscripţie electorală raională Rîşcani nr. 27”:  
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„În vederea realizării Programului calendaristic privind acţiunile de organizare şi 

desfăşurare a alegerilor Parlamentului Republicii Moldova din data de 30 noiembrie 2014, 

aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2668 din 19 septembrie 2014 şi în temeiul 

art. 18, 26 alin. (1) lit. c), 27, 28 lit. b), i), 29 alin. (2), (10) şi art. 74 din Codul electoral nr.1381-

XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:  

  

1. Se constituie Consiliul electoral de circumscripţie electorală raională Rîşcani nr. 27 

în componenţă numerică din 9 persoane. 

2. Se constituie Consiliul electoral de circumscripţie electorală raională Rîşcani nr. 27 în 

următoarea componenţă: 

1. Crigan Alexandru jurist, auditor intern, Consiliul raional Rîşcani, din partea 

Consiliului raional Rîşcani; 

2. Cuşnir Iacov merceolog, pensionar, din partea Partidului Comuniştilor 

din Republica Moldova; 

3. Garaşciuc Valentina jurist, şef, Serviciu relaţii funciare şi cadastru, Consiliul 

raional Rîşcani, din partea Partidului Democrat din 

Moldova; 

4. Knyazev Rodica pedagog, profesoară, Gimnaziul „Gh. Rîşcanu”, din partea 

Partidului Liberal Democrat din Moldova; 

5. Lungu Svetlana jurist, şef al secretariatului Judecătoriei Rîşcani, din partea 

Judecătoriei Rîşcani; 

6. Medveţcaia Emilia pedagog, şef, Centrul metodic al Direcţiei raionale 

Învăţămînt, Tineret şi Sport, din Registrul funcţionarilor 

electorali; 

7. Petraşescu Anatolie jurist, specialist principal, Aparatul Preşedintelui raionului 

Rîşcani, din partea Consiliului raional Rîşcani; 

8. Popov Ion pedagog, profesor, Colegiul Agro-Industrial Rîşcani, din 

partea Partidului Liberal; 

9. Stelea Teodor jurist, asistent judiciar, Judecătoria Rîşcani, din partea 

Judecătoriei Rîşcani. 

3. Secretarul Consiliului raional Rîşcani va convoca prima şedinţă a consiliului electoral 

de circumscripţie. 

4. La alegerea funcţiilor de conducere, se recomandă desemnarea persoanelor cu 

respectarea echilibrului de gen. 

5. Consiliul electoral va constitui, pînă la 25 octombrie 2014, secţiile de votare şi pînă la 

4 noiembrie 2014, birourile electorale ale acestora. 

6. Consiliul electoral va propune, pînă la 13 octombrie 2014, spre degrevare de atribuţiile 

de la locul de muncă permanent 3 persoane din componenţa acestuia. 

7. Prezenta hotărîre se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova”. 

 

Preşedintele de şedinţă a solicitat membrilor să înainteze întrebări la raportor. 

Nefiind înaintate întrebări, preşedintele de şedinţă a supus votului propunerea de aprobare a 

proiectului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

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

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre în întregime. 

Hotărîrea nr. 2724 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenţi în şedinţă. 
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27. S-A AUDIAT: 

Raportorul Andrei Volentir – a propus spre aprobare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

constituirea Consiliului electoral de circumscripţie electorală raională Sîngerei nr. 28”:  

  

„În vederea realizării Programului calendaristic privind acţiunile de organizare şi 

desfăşurare a alegerilor Parlamentului Republicii Moldova din data de 30 noiembrie 2014, 

aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2668 din 19 septembrie 2014 şi în temeiul 

art. 18, 26 alin. (1) lit. c), 27, 28 lit. b), i), 29 alin. (2), (10) şi art. 74 din Codul electoral nr.1381-

XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:   

 

1. Se constituie Consiliul electoral de circumscripţie electorală raională Sîngerei nr. 28 

în componenţă numerică din 9 persoane. 

2. Se constituie Consiliul electoral de circumscripţie electorală raională Sîngerei nr. 28 în 

următoarea componenţă:  

1. Ciumac Carolina asistent social, specialist principal, Judecătoria Sîngerei, 

din partea Judecătoriei Sîngerei; 

2. Cotman Aliona  economist, Centru poştal Sîngerei, din partea Partidului 

Democrat din Moldova; 

3. Condorachi 

Constantin 

inginer, pensionar, din partea Partidului Liberal; 

4. Crăciun Aliona ecologist, specialist principal, Direcţia Agricultură şi 

Alimentaţie, din partea Consiliului raional Sîngerei; 

5. Iamandii Gheorghe inginer electric, director, SRL „Agroenergetica”, din 

Registrul funcţionarilor electorali; 

6. Popescu Petru jurist, avocat, Cabinetul avocatului „Popescu Petru” din 

partea Judecătoriei Sîngerei; 

7. Romanciuc Elena  contabil-financiar, şef, Serviciu raional Arhiva, din 

partea Consiliului raional Sîngerei; 

8. Slobodzean Veaceslav jurist, pensionar MAI, din partea Partidului Comuniştilor 

din Republica Moldova; 

9. Ţariuc Mihail jurist, avocat Cabinetul avocatului „Mihail Ţariuc”, din 

partea Partidului Liberal Democrat din Moldova. 

3. Secretarul Consiliului raional Sîngerei va convoca prima şedinţă a consiliului electoral 

de circumscripţie. 

4. La alegerea funcţiilor de conducere, se recomandă desemnarea persoanelor cu 

respectarea echilibrului de gen. 

5. Consiliul electoral va constitui, pînă la 25 octombrie 2014, secţiile de votare şi pînă la 

4 noiembrie 2014, birourile electorale ale acestora. 

6. Consiliul electoral va propune, pînă la 13 octombrie 2014, spre degrevare de atribuţiile 

de la locul de muncă permanent 3 persoane din componenţa acestuia. 

7. Prezenta hotărîre se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova”. 

 

Preşedintele de şedinţă a solicitat membrilor să înainteze întrebări la raportor. 

 

AU LUAT CUVÎNTUL: 

Dl Ştefan Urîtu – a comunicat că săptămîna aceasta a fost contactat telefonic de către o anumită 

persoană care a declarat că printre persoanele propuse în componența Consiliul electoral de 

circumscripţie electorală raională Sîngerei nr. 28 se regăsesc persoanele care anterior au comis 

abateri constatate de instanța de judecată. Totodată, a menționat că dumnealui a solicitat de la 

persoana respectivă să transmită Comisiei, prin poşta oficială, lista cu numele acestor persoane. 

În acest context, a întrebat dacă au parvenit niște contestaţii din partea cetăţenilor referitor la 

membrii propuşi în componența Consiliul electoral de circumscripţie din Sîngerei. 
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Dl Iurie Ciocan – a menționat că pe poşta oficială a CEC, pînă la momentul începerii şedinţei 

CEC, nici în format electronic, nici în orice alt format, asemenea informaţii nu au venit. 

Totodată, a remarcat că Comisia trebuie să atragă atenția la cazuri cînd se emite vreo hotărîre a 

instanţei de judecată prin care rezultatele alegerilor vor fi recunoscute invalide. În același timp, 

сa exemplu, a invocat cazul din alegerile locale care a avut loc într-o localitate din Rezina, cînd 

la nivelul de birou electoral atît preşedintele, cît şi secretarul biroului electoral, în urma unui 

dosar penal au fost pedepsiţi penal, menționînd că aceste persoane sunt luate la evidenţă la 

Comisia Electorală Centrală şi în următoarele campanii electorale nu vor putea face parte din 

organele electorale. Totodată, a remarcat că Comisia nu a avut litigii cu Consiliul electoral de 

circumscripție din Sîngerei în instanţa de judecată prin care alegerile ar fi fost anulate din cauza 

incompetenţii organelor electorale, ori din orice altă cauza.  

Dl Ştefan Urîtu – a menționat că, era vorba de acţiuni ale organelor de conducere anterioare ale 

consiliilor electorale, care au fost contestate în judecată şi cîştigate de către alegătorii, fapt care 

constată că persoanele respective totuşi au comis anumite încălcări. În acest context, a propus ca 

Comisia să-și rezerve dreptul de a verifica și de a respinge candidaturi în cazul în care se 

depistează că candidații în organele electorale au comis anterior încălcări. 

Dl Iurie Ciocan – a menționat că dreptul de a respinge candidaturi aparţine, conform legii, 

Comisiei Electorale Centrale și a afirmat că, în cazul în care vor apărea anumite circumstanţe și 

vor fi prezentate materiale probatorii, Comisia va putea reveni la componenţa nominală acestor 

consilii. Totodată, a propus membrilor de a lua act de propunerea dlui Ștefan Urîtu și a adăugat 

că, întradevăr, Comisiei îi aparţine dreptul de a reveni la necesitate, în cazul în care apară aceasta 

necesitate. 

 

Preşedintele de şedinţă a solicitat membrilor să înainteze alte întrebări la raportor. 

Nefiind înaintate întrebări, preşedintele de şedinţă a supus votului propunerea de aprobare a 

proiectului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

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

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre în întregime. 

Hotărîrea nr. 2725 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenţi în şedinţă. 

 

28. S-A AUDIAT: 

Raportorul Andrei Volentir – a propus spre aprobare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

constituirea Consiliului electoral de circumscripţie electorală raională Soroca nr. 29”:  

  

„În vederea realizării Programului calendaristic privind acţiunile de organizare şi 

desfăşurare a alegerilor Parlamentului Republicii Moldova din data de 30 noiembrie 2014, 

aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2668 din 19 septembrie 2014 şi în temeiul 

art. 18, 26 alin. (1) lit. c), 27, 28 lit. b), i), 29 alin. (2), (10) şi art. 74 din Codul electoral nr. 

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

  

1. Se constituie Consiliul electoral de circumscripţie electorală raională Soroca nr. 29 

în componenţă numerică din 9 persoane. 

2. Se constituie Consiliul electoral de circumscripţie electorală raională Soroca nr. 29 în 

următoarea componenţă: 

1. Artemi Valentin jurist, avocat-şef al „BAA Femida”, din partea Judecătoriei 

Soroca; 

2. Botnaru Ghenadie jurist, jurist SRL „Nitesnco”, din partea Partidului Liberal; 

3. Cojocaru Vladimir jurist, primăria or. Soroca, din partea Judecătoriei Soroca; 

4. Gherega Angela  jurist, inspector principal, Inspecţia teritorială de muncă 

Drochia, din partea Consiliului raional Soroca; 
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5. Istrati Maria administraţie publică, şef-adjunct, Direcţia Finanţe 

Consiliul raional Soroca, din Registrul funcţionarilor 

electorali; 

6. Palamari Vasile jurist, director interimar, Agenţia de ocupare a forţei de 

muncă, din partea Partidului Democrat din Moldova; 

7. Ţurca Petru jurist, specialist, primăria Soroca, din partea Partidului 

Comuniştilor din Republica Moldova; 

8. Zabrian Stela  administraţie publică, şef, Serviciul relaţii publice al 

Aparatului Preşedintelui raionului Soroca, din partea 

Consiliului raional Soroca; 

9. Zgardan Dumitru  jurist, şef, Direcţia generală CTAS Soroca, din partea 

Partidului Liberal Democrat din Moldova. 

3. Secretarul Consiliului raional Soroca va convoca prima şedinţă a consiliului electoral 

de circumscripţie. 

4. La alegerea funcţiilor de conducere, se recomandă desemnarea persoanelor cu 

respectarea echilibrului de gen. 

5. Consiliul electoral va constitui, pînă la 25 octombrie 2014, secţiile de votare şi pînă la 

4 noiembrie 2014, birourile electorale ale acestora. 

6. Consiliul electoral va propune, pînă la 13 octombrie 2014, spre degrevare de atribuţiile 

de la locul de muncă permanent 4 persoane din componenţa acestuia. 

7. Prezenta hotărîre se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova”. 

 

Preşedintele de şedinţă a solicitat membrilor să înainteze întrebări la raportor. 

Nefiind înaintate întrebări, preşedintele de şedinţă a supus votului propunerea de aprobare a 

proiectului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

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

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre în întregime. 

Hotărîrea nr. 2726 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenţi în şedinţă. 

 

29. S-A AUDIAT: 

Raportorul Svetlana Guţu – a propus spre aprobare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

constituirea Consiliului electoral de circumscripţie electorală raională Străşeni nr. 30”:  

  

„În vederea realizării Programului calendaristic privind acţiunile de organizare şi 

desfăşurare a alegerilor Parlamentului Republicii Moldova din data de 30 noiembrie 2014, 

aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2668 din 19 septembrie 2014 şi în temeiul 

art. 18, 26 alin. (1) lit. c), 27, 28 lit. b), i), 29 alin. (2), (10) şi art. 74 din Codul electoral nr.1381-

XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:   

 

1. Se constituie Consiliul electoral de circumscripţie electorală raională Străşeni nr. 30 în 

următoarea componenţă:  

1. Beschieru Nicolae inginer mecanic, şef SEIPI Aparatul preşedintelui 

raionului Străşeni, din partea Partidului Liberal Democrat 

din Moldova; 

2. Jereghi Rodica licenţiat în administraţia publică, şef secţia în 

administraţia publică Aparatul preşedintelui Străşeni, din 

partea Consiliului raional Străşeni; 

3. Micleuşanu Eugeniu jurist, şef al serviciului asistenţă personală Direcţia 

asistenţă socială şi protecţie a familiei, din partea 
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Consiliului raional Străşeni; 

4. Morosanu Vitalie jurist, jurist primăria Străşeni, din partea Partidului 

Liberal; 

5. Oanta Viorica psihopedagogie, pedagog şcoala de tip internat 

or.Străşeni, din partea Partidului Democrat din Moldova; 

6. Pînzaru Dorian jurist, asistent judiciar Judecătoria Străşeni, din partea 

Judecătoriei Străşeni; 

7. Poznei Valentina agronom, contabil direcţia învăţămînt, din Registrul 

funcţionarilor electorali;  

8. Tudorova Irina masterand, facultatea de drept, din partea Judecătoriei 

Străşeni; 

9. Ţapu Ion agronom, şef adjunct direcţia raională finaţe din partea 

Partidului Comuniştilor din Republica Moldova. 

2. Secretarul Consiliului raional Străşeni va convoca prima şedinţă a consiliului electoral 

de circumscripţie. 

3. Consiliul electoral va constitui, pînă la 25 octombrie 2014, secţiile de votare şi pînă la 

4 noiembrie 2014, birourile electorale ale acestora. 

4. Consiliul electoral va propune, pînă la 13 octombrie 2014, spre degrevare de atribuţiile 

de la locul de muncă permanent 3 persoane din componenţa acestuia. 

5. Prezenta hotărîre se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova”. 

 

Preşedintele de şedinţă a solicitat membrilor să înainteze întrebări la raportor. 

Nefiind înaintate întrebări, preşedintele de şedinţă a supus votului propunerea de aprobare a 

proiectului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

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

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre în întregime. 

Hotărîrea nr. 2727 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenţi în şedinţă. 

 

30. S-A AUDIAT: 

Raportorul Andrei Volentir – a propus spre aprobare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

constituirea Consiliului electoral de circumscripţie electorală raională Şoldăneşti nr. 31”:  

  

„În vederea realizării Programului calendaristic privind acţiunile de organizare şi 

desfăşurare a alegerilor Parlamentului Republicii Moldova din data de 30 noiembrie 2014, 

aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2668 din 19 septembrie 2014 şi în temeiul 

art. 18, 26 alin. (1) lit. c), 27, 28 lit. b), i), 29 alin. (2), (10) şi art. 74 din Codul electoral nr.1381-

XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:   

 

1. Se constituie Consiliul electoral de circumscripţie electorală raională Şoldăneşti nr. 31 

în componenţă numerică din 9 persoane. 

2. Se constituie Consiliul electoral de circumscripţie electorală raională Şoldăneşti nr. 31 

în următoarea componenţă: 

1. Condrea Aurica jurist, specialist superior, secţia Administraţie publica locală a 

Consiliului raional Şoldăneşti, din partea Judecătoriei 

Şoldăneşti; 

2. Coreţchi Vladimir jurist, jurist, Consiliul raional Şoldăneşti, din partea 

Judecătoriei Şoldăneşti; 

3. Draganiuc Mihail medic, medic dermatolog, IMSP Spitalul raional Şoldăneşti, 

din partea Partidului Liberal Democrat din Moldova; 
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4. Leşan Nadejda economist, specialist principal, Consiliul raional Şoldăneşti, 

din partea Consiliului raional Şoldăneşti; 

5. Morar Valentina economist, contabil, Primăria Şoldăneşti, din partea Partidului 

Liberal; 

6. Ţurcan Claudia contabil, lucrător social, Direcţia asistenţă socială, din partea 

Partidului Comuniştilor din Republica Moldova; 

7. Vidraşco Liubovi metodist-organizator, secretar, Consiliul raional Şoldăneşti; 

8. Volovei Andrei inginer, inginer, S. A. RED-NORD, din partea Partidului 

Democrat; 

9. Zaiţev Svetlana pedagog, viceprimar al oraşului Şodăneşti, din Registurl 

funcţionarilor electorali. 

3. Secretarul Consiliului raional Şoldăneşti va convoca prima şedinţă a consiliului electoral 

de circumscripţie. 

4. La alegerea funcţiilor de conducere, se recomandă desemnarea persoanelor cu 

respectarea echilibrului de gen. 

5. Consiliul electoral va constitui, pînă la 25 octombrie 2014, secţiile de votare şi pînă la 4 

noiembrie 2014, birourile electorale ale acestora. 

6. Consiliul electoral va propune, pînă la 13 octombrie 2014, spre degrevare de atribuţiile 

de la locul de muncă permanent 3 persoane din componenţa acestuia. 

7. Prezenta hotărîre se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova”. 

 

Preşedintele de şedinţă a solicitat membrilor să înainteze întrebări la raportor. 

Nefiind înaintate întrebări, preşedintele de şedinţă a supus votului propunerea de aprobare a 

proiectului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

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

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre în întregime. 

Hotărîrea nr. 2728 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenţi în şedinţă. 

 

31. S-A AUDIAT: 

Raportorul Alexandru Simionov – a propus spre aprobare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

constituirea Consiliului electoral de circumscripţie electorală raională Ştefan Vodă nr. 32”:  

  

„În vederea realizării Programului calendaristic privind acţiunile de organizare şi 

desfăşurare a alegerilor Parlamentului Republicii Moldova din data de 30 noiembrie 2014, 

aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2668 din 19 septembrie 2014 şi în temeiul 

art. 18, 26 alin. (1) lit. c), 27, 28 lit. b), i), 29 alin. (2), (10) şi art. 74 din Codul electoral nr.1381-

XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:   

 

1. Se constituie Consiliul electoral de circumscripţie electorală raională Ştefan Vodă nr. 

32 în următoarea componenţă:      

1. Babilev Tatiana - artă plastică şi dizain vestimentar, educator grădiniţa nr.3 

or.Ştefan Vodă, din Registrul funcţionarilor electorali; 

2. Cârnu Anastasia - economist, şef Centrul de atragerea investiţiilor, din partea 

Partidului Liberal;  

3. Cebotari Aurica - master în administraţia publică, şef Agenţia pentru 

Ocuparea Forţei de Muncă, din partea Partidului Democrat 

din Moldova; 

4. Ciobanu Ion - jurist, pensionar, din partea Partidului Comuniştilor din 

Republica Moldova; 
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5. Cojocari Iulia - jurist, grefier Judecătoria Ştefan Vodă, din partea 

Judecătoriei Ştefan Vodă; 

6. Musteaţă Galina - jurist, şef Oficiul Stării Civile Ştefan Vodă, din partea 

Partidului Liberal Democrat din Moldova; 

7. Nicolenco Iurie - jurist, specialist principal serviciul resurse umane din 

cadrul Aparatului preşedintelui raionului, din partea 

Consiliului raional Ştefan Vodă;  

8. Şchiopu Ion - jurist,asistent judiciar Judecătoria Ştefan Vodă, din partea 

Judecătoriei Ştefan Vodă; 

9. Vremere Larisa - jurist, specialist principal serviciul juridic din cadrul 

Aparatului preşedintelui raionului, din partea Consiliului 

raional Ştefan Vodă. 

2. Secretarul Consiliului raional Ştefan Vodă va convoca prima şedinţă a consiliului 

electoral de circumscripţie. 

3. Consiliul electoral va constitui, pînă la 25 octombrie 2014, secţiile de votare şi pînă la 

4 noiembrie 2014, birourile electorale ale acestora. 

4. Consiliul electoral va propune, pînă la 13 octombrie 2014, spre degrevare de atribuţiile 

de la locul de muncă permanent 3 persoane din componenţa acestuia. 

5. Prezenta hotărîre se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova”. 

 

Preşedintele de şedinţă a solicitat membrilor să înainteze întrebări la raportor. 

Nefiind înaintate întrebări, preşedintele de şedinţă a supus votului propunerea de aprobare a 

proiectului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

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

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre în întregime. 

Hotărîrea nr. 2729 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenţi în şedinţă. 

 

32. S-A AUDIAT: 

Raportorul Svetlana Guţu – a propus spre aprobare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

constituirea Consiliului electoral de circumscripţie electorală raională Taraclia nr. 33”:  

  

„În vederea realizării Programului calendaristic privind acţiunile de organizare şi 

desfăşurare a alegerilor Parlamentului Republicii Moldova din data de 30 noiembrie 2014, 

aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2668 din 19 septembrie 2014 şi în temeiul 

art. 18, 26 alin. (1) lit. c), 27, 28 lit. b), i), 29 alin. (2), (10) şi art. 74 din Codul electoral nr.1381-

XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:   

 

1. Se constituie Consiliul electoral de circumscripţie electorală raională Taraclia nr.33 în 

următoarea componenţă:  

1. Copusciu Iana jurist, grefier Judecătoria Taraclia, din partea Judecătoriei 

Taraclia; 

2. Furtună Ana jurist, asistent judiciar Judecătoria Taraclia, din partea 

Judecătoriei Taraclia; 

3. Maslincova Galina economist, şef Direcţia raională economie, din partea 

Partidului Comuniştilor din republica Moldova; 

4. Melnic Vitali jurist, specialist în domeniul privatizării. Aparatul 

preşedintelui raionului Taraclia, din partea Consiliului raional 

Taraclia; 

5. Neiculova Natalia jurist, secretarul Consiliului raional Taraclia, din partea 
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Consiliului raional Taraclia; 

6. Plagov Vasile medic, medic O.O.O. AGROGLED, din partea Partidului 

Democrat din Moldova; 

7. Tuluş Serghei politolog, vice-rector pentru activităţi economice şi 

administrative Universitatea de Stat din Taraclia, din partea 

Partidului Liberal Democrat din Moldova. 

2. Secretarul Consiliului raional Taraclia va convoca prima şedinţă a consiliului electoral 

de circumscripţie. 

3. Consiliul electoral va constitui, pînă la 25 octombrie 2014, secţiile de votare şi pînă la 

4 noiembrie 2014, birourile electorale ale acestora. 

4. Consiliul electoral va propune, pînă la 13 octombrie 2014, spre degrevare de atribuţiile 

de la locul de muncă permanent 3 persoane din componenţa acestuia. 

5. Prezenta hotărîre se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova”. 

 

Dl Eduard Răducan a ieşit din sala de şedinţe CEC (membri prezenţi - 6) 

 

Preşedintele de şedinţă a solicitat membrilor să înainteze întrebări la raportor. 

 

AU LUAT CUVÎNTUL: 

Dl Ştefan Urîtu – a remarcat că în componența Consiliului electoral de circumscripție Taraclia 

nu este respectat principiul gender, deoarece din 7 persoane numai două sunt bărbaţi. 

Raportorul, dna Svetlana Guţu – a menționat că în componența consiliului respectiv la 

moment sunt 7 persoane, la care se vor alătura în curînd încă 2 persoane după ce își vor da 

consimţămîntul.  

Dl Andrei Volentir – a întrebat dacă aceste 2 persoane sunt femei. 

Dna Svetlana Guţu – a răspus afirmativ. 

Dl Ştefan Urîtu – a propus introducerea unui punct în proiectul de hotărîre prin care se va cere 

ca la desemnarea ulterioară a persoanelor să se ţină cont de principiul gender cu o recomandare 

ca acele persoane o să fie bărbaţi. 

Dna Svetlana Guţu – a spus că va urmări respectarea principiului gender şi îl va informa pe dl 

Urîtu personal cum a fost respectat. 

 

Preşedintele de şedinţă a solicitat să se înainteze alte întrebări la raportor. 

Nefiind înaintate întrebări, preşedintele de şedinţă a supus votului propunerea de aprobare a 

proiectului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____6____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre în întregime. 

Hotărîrea nr. 2730 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenţi în şedinţă. 

 

33. S-A AUDIAT: 

Raportorul Andrei Volentir – a propus spre aprobare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

constituirea Consiliului electoral de circumscripţie electorală raională Teleneşti nr. 34”:  

  

„În vederea realizării Programului calendaristic privind acţiunile de organizare şi 

desfăşurare a alegerilor Parlamentului Republicii Moldova din data de 30 noiembrie 2014, 

aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2668 din 19 septembrie 2014 şi în temeiul 

art. 18, 26 alin. (1) lit. c), 27, 28 lit. b), i), 29 alin. (2), (10) şi art. 74 din Codul electoral nr.1381-

XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e: 
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1. Se constituie Consiliul electoral de circumscripţie electorală raională Teleneşti nr. 34 

în componenţă numerică din 9 persoane. 

2. Se constituie Consiliul electoral de circumscripţie electorală raională Teleneşti nr. 34 

în următoarea componenţă: 

1. Cazacu Nelea jurist, şef-adjunct, Oficiul teritorial al Cancelariei de Stat 

Orhei, din partea Partidului Liberal Democrat din 

Moldova; 

2. Ciubotaru Natalia sociolog, specialist pe analiză şi prognoză economică, 

Consiliul raional Teleneşti, din partea Partidului Liberal; 

3. Coşneanu Svetlana jurist, avocat, din Registrul funcţionarilor electorali; 

4. Gumeniuc Nicolae jurist, avocat, din partea Judecătoriei Teleneşti; 

5. Lazăr Sergiu master în administraţie publică, secretar, Consiliul 

raional Teleneşti, din partea Consiliului raional 

Teleneşti; 

6. Nastas Nicolae master în administraţie publică, secretar, Consiliul 

orăşenesc Teleneşti, din partea Consiliului raional 

Teleneşti; 

7. Stegărescu Andrei inginer, inspector, IntehAGRO, din partea Partidului 

Democrat din Moldova; 

8. Şeremet Petru inginer, temporar neangajat, din partea Partidului 

Comuniştilor din Republica Moldova; 

9. Ursan Gheorghe jurist, avocat, din partea Judecătoriei Teleneşti. 

3. Secretarul Consiliului raional Teleneşti va convoca prima şedinţă a consiliului electoral 

de circumscripţie. 

4. La alegerea funcţiilor de conducere, se recomandă desemnarea persoanelor cu 

respectarea echilibrului de gen. 

5. Consiliul electoral va constitui, pînă la 25 octombrie 2014, secţiile de votare şi pînă la 

4 noiembrie 2014, birourile electorale ale acestora. 

6. Consiliul electoral va propune, pînă la 13 octombrie 2014, spre degrevare de atribuţiile 

de la locul de muncă permanent 3 persoane din componenţa acestuia. 

7. Prezenta hotărîre se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova”. 

 

Preşedintele de şedinţă a solicitat membrilor să înainteze întrebări la raportor. 

Nefiind înaintate întrebări, preşedintele de şedinţă a supus votului propunerea de aprobare a 

proiectului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____6____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre în întregime. 

Hotărîrea nr. 2731 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenţi în şedinţă. 

 

34. S-A AUDIAT: 

Raportorul Vitalie Modrîngă – a propus spre aprobare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

constituirea Consiliului electoral de circumscripţie electorală raională Ungheni nr. 35”:  

  

„În vederea realizării Programului calendaristic privind acţiunile de organizare şi 

desfăşurare a alegerilor Parlamentului Republicii Moldova din data de 30 noiembrie 2014, 

aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2668 din 19 septembrie 2014 şi în temeiul 

art. 18, 26 alin. (1) lit. c), 27, 28 lit. b), i), 29 alin. (2), (10) şi art. 74 din Codul electoral nr.1381-

XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:  
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1. Se constituie Consiliul electoral de circumscripţie electorală raională Ungheni nr. 35 

în componenţă numerică din 9 persoane. 

2. Se constituie Consiliul electoral de circumscripţie electorală raională Ungheni nr. 35 în 

următoarea componenţă:  

1. Burlacu Tudor - jurist, registrator Oficiul Cadastral Teritorial Ungheni, din 

partea Partidului Liberal Democrat din Moldova; 

 2. Gavriliţa Alexandru - economist, specialist principal serviciul juridi şi resurse 

umane, din partea Consiliului raional Ungheni;  

 3. Griţco Andrei - jurist, avocat CA „Griţco Andrei”, din partea Judecătoriei  

Ungheni;  

 4. Negară Vlad - jurist, director adjunct DASPF Aparatul preşedintelui 

raionului Ungheni, din partea Partidului Democrat din 

Moldova; 

 5. Plugaru Inga - contabil, contabil SRL „Rovigo”, din  partea Partidului  

Liberal; 

 6. Roibu Tatiana - jurist, avocat CA „Tatiana Roibu”, din partea Judecătoriei 

Ungheni;  

 7. Rotari Eugenia - administraţie publică, consultant Centru resurse şi atragerea 

investiţiilor, din partea Consiliului raional Ungheni; 

 8. Zmău Sorin - inginer, inginer S.A. „Comgaz Plus” din partea Partidului 

Comuniştilor din Republica Moldova; 

 9.   

3. Secretarul Consiliului raional Ungheni va convoca prima şedinţă a consiliului electoral 

de circumscripţie. 

4. La alegerea funcţiilor de conducere, se recomandă desemnarea persoanelor cu 

respectarea echilibrului de gen. 

5. Consiliul electoral va constitui, pînă la 25 octombrie 2014, secţiile de votare şi pînă la 

4 noiembrie 2014, birourile electorale ale acestora. 

6. Consiliul electoral va propune, pînă la 13 octombrie 2014, spre degrevare de atribuţiile 

de la locul de muncă permanent 4 persoane din componenţa acestuia. 

7. Prezenta hotărîre se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova”. 

 

Preşedintele de şedinţă a solicitat membrilor să înainteze întrebări la raportor. 

Nefiind înaintate întrebări, preşedintele de şedinţă a supus votului propunerea de aprobare a 

proiectului. 

 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____6____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___. 

 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre în întregime. 

Hotărîrea nr. 2732 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenţi în şedinţă. 

 

35. S-A AUDIAT: 

Raportorul Svetlana Guţu – a propus spre aprobare proiectul de hotărîre „Cu privire la 

constituirea Consiliului electoral de circumscripţie electorală UTA Gagauzia nr. 36”:  

  

„În vederea realizării Programului calendaristic privind acţiunile de organizare şi 

desfăşurare a alegerilor Parlamentului Republicii Moldova din data de 30 noiembrie 2014, 

aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2668 din 19 septembrie 2014 şi în temeiul 

art. 18, 26 alin. (1) lit. c), 27, 28 lit. b), i), 29 alin. (2), (10) şi art. 74 din Codul electoral nr.1381-

XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:   
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1. Se constituie Consiliul electoral de circumscripţie electorală UTA Găgăuzia nr. 36 în 

următoarea componenţă: 

1. Barladean Olga 

  

- inginer, pensionar, din partea Partidului Comuniştilor din 

Republica Moldova; 

2. Cîssa Elena  - jurist, jurist primăria Comrat, din Registrul funcţionarilor 

electorali; 

3. Colodeev Roman 

  

- jurist, avocat Cabinetul avocatului „Roman Colodeev”, din 

partea Curţii de Apel Comrat;  

4. Covalenco Iana - jurist, şef Secţie Juridică Adunarea Populară a Găgăuziei, 

din partea Adunării Populare a Găgăuziei; 

5. Croitor Ivan - jurist, jurist ÎS „Sud-a-Con”, din partea Curţii de Apel 

Comrat;  

6. Gaidarji Fiodor - economist, prim-viceprimar de Comrat, din partea 

Partidului Democrat din Moldova;  

7. Kîrma Olga 

  

- jurist, şef Oficiul Teritorial Chişinău al Cancelariei de Stat, 

din partea Partidului Liberal Democrat din Moldova;  

8. Pavalachi Corina - pedagog, pedagog Liceul teoretic nr.2 or. Vulcăneşti, din 

partea Partidului Liberal; 

9. Vasilieva Larisa - studii medii, specialist Serviciul de consultare şi 

Consalting, din partea Adunării Populare a Găgăuziei. 

 2. Preşedintele Adunării Populare a Găgăuziei va convoca prima şedinţă a consiliului 

electoral de circumscripţie. 

3. Consiliul electoral va constitui, pînă la 25 octombrie 2014, secţiile de votare şi pînă la 

4 noiembrie 2014, birourile electorale ale acestora. 

4. Consiliul electoral va propune, pînă la 13 octombrie 2014, spre degrevare de atribuţiile 

de la locul de muncă permanent 3 persoane din componenţa acestuia. 

5. Prezenta hotărîre se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova”. 
 

Preşedintele de şedinţă a solicitat membrilor să înainteze întrebări la raportor. 
 

AU LUAT CUVÎNTUL: 

Dl Ştefan Urîtu – a menționat că la pct. 1 este indicat că dna Cîssa Elena este propusă din  

Registrul funcţionarilor electorali și referitor la asta a întrebat de ce a fost necesară extragerea 

din Registrul funcţionarilor electorali şi care a fost procedura de extragere a acestei persoane. 

Raportorul, dna Svetlana Guţu – a menționat că dna Cîssa Elena a activat în organele 

electorale la alegerile locale trecute și că a rămas în conducerea organului electoral în UTA 

Gagauzia. Totodată, a relevat faptul că dna Cîssa a fost instruită împreuna cu echipa anterioară 

ale consiliului electoral cu care a conlucrat şi continuie să conlucreze, menționînd că majoritatea 

persoanelor desemnate în componența consiliului respectiv sunt persoane care au activat la 

alegerile trecute.  

Dl Ştefan Urîtu – dna Cîssa deja conduce organul electoral în UTA Gagauzia? 

Dl Iurie Cican – a explicat dlui Urîtu că dna Guțu a avut în vedere că dna Cîssa Elena a activat 

în organele de conducere în circumscripţia electorală UTA Gagauzia la alegerile locale. 

Raportorul, dna Svetlana Guţu – a confirmat că anume asta a avut în vedere. 
 

Preşedintele de şedinţă a solicitat membrilor să înainteze întrebări la raportor. 

Nefiind înaintate întrebări, preşedintele de şedinţă a supus votului propunerea de aprobare a 

proiectului. 
 

REZULTATUL VOTĂRII: 

Pentru ____6____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___. 
 

S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre în întregime. 

Hotărîrea nr. 2733 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor prezenţi în şedinţă. 
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Înainte de a declara ședința închisă, preşedintele de şedinţă i-a anunțat pe membri CEC că 

următoarea şedinţă va avea loc astăzi, la ora 15:00, la care se vor examina dosarele depuse 

pentru înregistrare în calitate de concurent electoral. 

 

 

Preşedintele şedinţei Iurie CIOCAN

 

 

Secretarul şedinţei Andrei VOLENTIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ex.: Iana Cozîriuc 

Tel.: 022-232-258 


