PROCES-VERBAL nr. 238
al şedinţei ordinare
din 09.12.2014, ora 15.00
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 7 membri ai Comisiei,
conform listei membrilor Comisiei prezenţi în şedinţă care se anexează la prezentul procesverbal.
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
12 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 aprobarea Regulamentului cu privire la evidenţa cazurilor de influenţă necorespunzătoare
în cadrul Comisiei Electorale Centrale
Raportorul: Iurie Ciocan
2. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Coloniţa, municipiul
Chişinău
Raportorul: Andrei Volentir
3. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orăşenesc Vadul lui Vodă,
municipiul Chişinău
Raportorul: Andrei Volentir
4. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Iordanovca, raionul
Basarabeasca
Raportorul: Andrei Volentir
5. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Basarabeasca
Raportorul: Andrei Volentir
6. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Baurci-Moldoveni, raionul
Cahul
Raportorul: Andrei Volentir
7. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Vărvăreuca, raionul
Floreşti
Raportorul: Andrei Volentir
8. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Ceadîr, raionul Leova
Raportorul: Andrei Volentir
9. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Mereşeuca, raionul Ocniţa
Raportorul: Andrei Volentir
10. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Recea, raionul Rîşcani
Raportorul: Andrei Volentir
11. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Tomai, UTA Găgăuzia
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Raportorul: Andrei Volentir
12. Cu privire la ridicarea unui mandat de consilier în Consiliul orăşenesc Ceadîr-Lunga, UTA
Găgăuzia
Raportorul: Andrei Volentir
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____6____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___1___.
Ordinea de zi cu 12 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 – înainte de a purcede la prezentarea proiectului de hotărîre cu privire
la aprobarea „Regulamentului cu privire la evidenţa cazurilor de influenţă necorespunzătoare în
cadrul Comisiei Electorale Centrale”, a adus la cunoștința membrilor că, la data de 23 decembrie
2013, a fost adoptată Legea privind testarea integrităţii profesionale, iar ulterior prin Hotărîrea
Guvernului nr. 767 din 19.09.2014 pentru implementarea Legii nr. 325 din 23 decembrie 2013
privind testarea integrităţii profesionale a fost aprobat Regulamentul-cadru cu privire la evidenţa
cazurilor de influenţă necorespunzătoare. La punctul 5 al acestei hotărîri este stabilit că
„entităţile publice care cad sub incidenţa Legii nr. 325 din 23 decembrie 2013 privind testarea
integrităţii profesionale, în termen de 15 zile lucrătoare, vor elabora regulamente interne cu
privire la evidenţa cazurilor de influenţă necorespunzătoare şi vor desemna
persoana/subdiviziunea responsabilă de înregistrarea cazurilor de influenţă necorespunzătoare”.
Totodată, a menționat că Cancelaria de Stat, prin scrisoarea din 5 noiembrie 2014, a informat
Comisia Electorală Centrală despre necesitatea adoptării regulamentului sus-menționat.
În această ordine de idei, și dat fiind faptul că, din cauza finalizării perioadei electorale acest
termen a fost depăşit, a propus următorul proiect de hotărîre:
„În scopul stabilirii procedurii de comunicare şi evidenţă a influenţelor
necorespunzătoare exercitate asupra funcţionarilor publici din cadrul Comisiei Electorale
Centrale, precum şi a modului de completare şi gestionare a registrului pentru denunţarea
influenţelor necorespunzătoare în cadrul Comisiei Electorale Centrale şi în temeiul art. 18, 22 lit.
c) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Legii nr. 325 din 23 decembrie 2013
privind testarea integrităţii profesionale, Hotărîrii Guvernului nr. 767 din 19 septembrie 2014
prin care a fost aprobat Regulamentul-cadru cu privire la evidenţa cazurilor de influenţă
necorespunzătoare, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
1. Se aprobă Regulamentul cu privire la evidenţa cazurilor de influenţă
necorespunzătoare în cadrul Comisiei Electorale Centrale, conform anexei.
2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al
Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova”.
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Aprobat
prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale
nr. __ din 9 decembrie 2014
REGULAMENT
cu privire la evidenţa cazurilor de influenţă necorespunzătoare
în cadrul Comisiei Electorale Centrale
Capitolul I. Dispoziţii generale
1. Regulament cu privire la evidenţa cazurilor de influenţă necorespunzătoare în cadrul
Comisiei Electorale Centrale (în continuare – Regulament) stabileşte procedura de
depunere/comunicare şi evidenţă a influenţelor necorespunzătoare exercitate asupra
funcţionarilor publici din cadrul Aparatului Comisiei Electorale Centrale, modul de completare
şi gestionare a Registrului de evidenţă a cazurilor de influenţă necorespunzătoare (în continuareRegistru).
2. Prevederile Regulamentului se aplică tuturor funcţionarilor publici din cadrul
Aparatului Comisiei Electorale Centrale, subiecţilor implicaţi în procesul de identificare şi
denunţare a influenţelor necorespunzătoare exercitate de către terţe persoane, precum şi
instituţiei care realizează testarea integrităţii profesionale.
3. În sensul prezentului Regulament, noţiunile utilizate au următoarele semnificaţii:
influenţă necorespunzătoare – încercări, acţiuni, presiuni, ameninţări, imixtiuni sau
rugăminţi ilegale ale unor terţe persoane în vederea determinării funcţionarilor publici să
îndeplinească sau nu, să întîrzie sau să grăbească îndeplinirea unor acţiuni în exercitarea
funcţiilor lor sau contrar acestora;
denunţ – înştiinţare întocmită în scris de către funcţionarul public asupra căruia se
exercită influenţa necorespunzătoare, conţinînd informaţiile prevăzute în pct. 9 din prezentul
Regulament;
persoană desemnată privind ţinerea evidenţei influenţelor necorespunzătoare –
funcţionarul public din cadrul Aparatului Comisiei Electorale Centrale desemnat de către
preşedintele Comisiei Electorale Centrale în vederea înregistrării cazurilor de influenţă
necorespunzătoare denunţate şi asigurării confidenţialităţii acestora, în condiţiile prezentului
Regulament;
instituţie care realizează testarea integrităţii profesionale – instituţia care efectuează
testarea integrităţii profesionale în privinţa funcţionarilor publici din cadrul Comisiei Electorale
Centrale, în conformitate cu prevederile art.10 alin.(1) din Legea nr. 325 din 23 decembrie 2013
privind testarea integrităţii profesionale.
Capitolul II. Procedura de comunicare a influenţelor necorespunzătoare
4. Funcţionarul public supus influenţei necorespunzătoare este obligat:
a) să refuze influenţa necorespunzătoare;
b) să desfăşoare în mod legal activitatea pentru care a intervenit influenţa
necorespunzătoare;
c) să facă un denunţ despre exercitarea influenţei necorespunzătoare, în modul prevăzut la
pct. 8 – 11 din prezentul Regulament.
5. Funcţionarul public supus influenţelor necorespunzătoare poate să se asigure cu
martori, inclusiv dintre colegii de serviciu sau, după caz, cu alte dovezi.
6. Preşedintele Comisiei Electorale Centrale are următoarele responsabilităţi:
a) să desemneze o persoană care va ţine evidenţa influenţelor necorespunzătoare din
cadrul Comisiei Electorale Centrale sau să-şi asume personal această atribuţie;
b) să asigure evidenţa denunţurilor în registrul de evidenţă a cazurilor de influenţă
necorespunzătoare de către persoana desemnată;
c) să asigure confidenţialitatea denunţurilor făcute şi a registrului de evidenţă a cazurilor
de influenţă necorespunzătoare, cu excepţiile strict reglementate de prezentul Regulament;
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d) să asigure condiţiile necesare pentru desfăşurarea în mod legal a activităţii de către
funcţionarul public şi să verifice modul de executare a atribuţiilor pentru care a survenit influenţa
necorespunzătoare;
e) să întreprindă măsuri de prevenire a cazurilor de influenţă necorespunzătoare prin
implicarea nemijlocită în soluţionarea acestora (de exemplu, atenţionarea prin intermediul
expedierii sesizărilor oficiale, descurajarea persoanei care generează influenţă
necorespunzătoare, inclusiv prin atenţionarea conducătorului ierarhic superior al acesteia,
identificarea altor măsuri legale);
f) să asigure accesul instituţiei care realizează testarea integrităţii profesionale în privinţa
funcţionarilor publici din cadrul Aparatului Comisiei Electorale Centrale la Registrul de evidenţă
a cazurilor de influenţă necorespunzătoare şi/sau la copiile scanate de pe acest registru, inclusiv
prin transmiterea în format electronic.
7. Persoana desemnată este responsabilă de:
a) înregistrarea denunţurilor;
b) ţinerea evidenţei denunţurilor în registru şi completarea borderoului de evidenţă a
accesului la Registrul;
c) păstrarea confidenţialităţii denunţurilor făcute şi a registrului, cu excepţiile strict
reglementate de prezentul Regulament;
d) prezentarea informaţiei la solicitarea instituţiei care realizează testarea integrităţii
profesionale în privinţa funcţionarilor publici din cadrul Aparatului Comisiei Electorale Centrale,
inclusiv a Registrului de evidenţă a cazurilor de influenţă necorespunzătoare şi/sau copiile
scanate de pe acesta, inclusiv prin transmiterea în format electronic.
8. Comunicarea influenţei necorespunzătoare se face neîntîrziat, dar cel tîrziu în decurs
de trei zile lucrătoare, sub forma unui denunţ scris (conform anexei nr. 1), depus pe numele
preşedintelui Comisiei Electorale Centrale la persoana desemnată sau, după caz, la instituţia care
realizează testarea integrităţii profesionale. Termenul de trei zile începe să curgă din ziua
exercitării influenţei necorespunzătoare. În cazul aflării funcţionarului public în imposibilitate
obiectivă de a depune denunţul în termenul prevăzut, acesta urmează a fi depus în ziua imediat
următoare după încetarea motivelor date, cu anexarea dovezilor care le confirmă. Nu se
consideră motiv de imposibilitate obiectivă de a depune denunţul în termenul prevăzut, dacă
funcţionarul public se află în exerciţiul funcţiei la locul de muncă în perioada de curgere a
acestui termen.
9. În denunţ, funcţionarul public supus influenţei necorespunzătoare menţionează în mod
obligatoriu:
a) numele şi prenumele său, funcţia şi subdiviziunea în care activează;
b) datele de identificare ale persoanei care a încercat să îl influenţeze (dacă sînt
cunoscute);
c) descrierea influenţei necorespunzătoare, data şi ora la care aceasta a avut loc;
d) datele de identificare ale persoanelor care posedă informaţii cu privire la împrejurările
în care a avut loc influenţa necorespunzătoare (dacă astfel de persoane există şi dacă datele
menţionate sînt cunoscute).
10. Dacă persoana desemnată refuză să înregistreze denunţul, funcţionarul public se
adresează direct preşedintelui Comisiei Electorale Centrale sau, după caz, Centrului Naţional
Anticorupţie (în continuare – CNA), ultimul va asigura înregistrarea influenţei
necorespunzătoare în registrul special şi va sesiza preşedintele Comisiei Electorale Centrale
pentru întreprinderea măsurilor de tragere la răspundere disciplinară a persoanei care a refuzat
înregistrarea denunţului. În cazul în care preşedintele Comisiei Electorale Centrale nu întreprinde
măsurile prevăzute la pct.6 lit. d) din prezentul Regulament, funcţionarul public se adresează
CNA.
11. Despre influenţa necorespunzătoare exercitată de către sau asupra preşedintelui,
membrilor Comisiei Electorale Centrale, funcţionarul public comunică CNA prin una dintre
următoarele modalităţi:
a) denunţul scris, expediat pe adresa CNA, inclusiv prin poşta electronică indicată pe
pagina web oficială a CNA;
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b) completarea formularului online de comunicare a influenţelor necorespunzătoare de pe
pagina web oficială a CNA, direct de către funcţionarul public sau prin intermediul operatorului
liniei naţionale anticorupţie din cadrul CNA, cu condiţia comunicării de către funcţionarul public
a tuturor informaţiilor necesare pentru completarea formularului.
12. Preşedintele Comisiei Electorale Centrale, persoana care recepţionează denunţul şi
CNA asigură respectarea confidenţialităţii informaţiilor conţinute în denunţ, cu excepţia
cazurilor în care respectivii funcţionari publici optează pentru dezvăluirea celor invocate în
denunţ (în surse mass-media, către alte instituţii, persoane, inclusiv cele vizate în denunţ).
13. Dacă denunţul conţine informaţii care denotă existenţa elementelor constitutive ale
unei infracţiuni, acesta se transmite neîntîrziat, dar nu mai tîrziu de trei zile lucrătoare, organului
de urmărire penală, conform competenţelor stabilite de Codul de procedură penală.
Capitolul III. Gestionarea Registrului de evidenţă a cazurilor
de influenţă necorespunzătoare
14. Persoana desemnată, înregistrează comunicarea influenţei necorespunzătoare în
Registrul de evidenţă a cazurilor de influenţă necorespunzătoare (conform anexei nr.2 la
prezentul Regulament), ţinut pe suport de hîrtie şi în format electronic.
15. În conformitate cu prevederile documentului „Normele privind clasificarea şi
gestiunea informaţiei”, aprobat prin dispoziţia preşedintelui Comisiei, Registrului i se stabileşte
clasa de securitate „C1-Confidenţial”.
16. După recepţionarea denunţului despre influenţa necorespunzătoare, persoana
desemnată aplică pe acesta menţiunea „C1-confidenţial” şi îl transmite preşedintelui Comisiei
Electorale Centrale cel tîrziu în ziua lucrătoare următoare celei în care a fost recepţionat.
Depunerea denunţului se confirmă prin eliberarea cotorului.
17. La Registru au acces doar persoana desemnată, preşedintele Comisiei Electorale
Centrale şi persoanele din cadrul CNA, împuternicite în acest sens.
18. Persoana desemnată este obligată să ţină evidenţa tuturor cazurilor de realizare a
dreptului de acces la informaţiile conţinute în registru, inclusiv a justificărilor ce întemeiază
realizarea acestui drept, sub forma unui borderou, care se anexează la registru, conform
modelului din anexa nr. 3 la Regulament.
19. Înscrierile făcute în Registru şi conţinutul denunţurilor constituie informaţii oficiale
cu accesibilitate limitată, atribuite la informaţii confidenţiale despre persoane, în sensul Legii
privind accesul la informaţii. Persoanelor interesate în obţinerea informaţiilor reglementate de
prezentul Regulament, în condiţiile legii sus-menţionate, li se comunică exclusiv date de ordin
statistic.
Capitolul IV. Răspunderea
20. Neinformarea de către funcţionarul public a persoanei desemnate, a preşedintelui
Comisiei Electorale Centrale sau, după caz, a CNA despre tentativa de a fi influenţat, constituie
încălcarea obligaţiilor stabilite în art.6 alin.(2) lit.c) din Legea nr.325 din 23 decembrie 2013
privind testarea integrităţii profesionale.
21. Refuzul neîntemeiat de a recepţiona denunţul de către persoana desemnată sau refuzul
neîntemeiat de a înregistra denunţul, atrage după sine răspunderea disciplinară, în conformitate
cu legislaţia în vigoare.
22. Neasigurarea confidenţialităţii informaţiilor recepţionate, constituie încălcare şi
atrage după sine răspunderea disciplinară, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
23. Operaţiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal care vizează funcţionarii
publici şi persoanele terţe, efectuate cu încălcarea prevederilor legislaţiei privind protecţia
datelor cu caracter personal, atrage răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz.
Capitolul V. Arhivarea şi termenele de păstrare
24. Denunţurile recepţionate pe parcursul unui an, Registrul de evidenţă a cazurilor de
influenţă necorespunzătoare şi borderoul se arhiveză la sfîrşitul anului de gestiune.
25. După arhivare, denunţurile, Registrul şi borderoul se păstrează pentru un termen de 1
an, după care se lichidează, conform normelor de secretariat.
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Anexa nr. 1
la Regulamentul cu privire la evidenţa cazurilor de influenţă
necorespunzătoare în cadrul Comisiei Electorale Centrale
DENUNŢ
Prin prezenta, _____________________________, deţinînd funcţia de ___________________________
(numele şi prenumele agentului public)

(funcţia)

în cadrul _______________________________________ , comunic că la data de __________________
(subdiviziunea în care activează)

(data şi ora)

________________ am fost influenţat de către ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(datele de identificare ale persoanei care a încercat influenţa, dacă sînt cunoscute)

Influenţa necorespunzătoare s-a manifestat prin _______________________________________________
(descrierea influenţei necorespunzătoare)

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Influenţa necorespunzătoare poate fi confirmată de către/prin ___________________________________
(datele de identificare ale persoanei/lor

_____________________________________________________________________________________
care posedă informaţii cu privire la împrejurările în care a avut loc influenţa necorespunzătoare sau alte dovezi, dacă
există)

_____________________________________________________________________________________
Am discutat cu alte persoane despre influenţa necorespunzătoare asupra mea
Nu am discutat cu alte persoane despre influenţa necorespunzătoare asupra mea

__________________________

____________________
(s emnătura)

(numele, prenumele)

________________________
(data)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COTOR
Denunţul este recepţionat de ______________________________________________________________
(numele, prenumele persoanei responsabile care recepţionează comunicarea)

Numărul de ordine din registru _____________
___________________________
(data recepţionării comunicării)
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___________________________________________
(semnătura persoanei care recepţionează comunicarea)

Anexa nr. 2
la Regulamentul cu privire la evidenţa cazurilor de influenţă
necorespunzătoare în cadrul Comisiei Electorale Centrale
Registrul de evidenţă a cazurilor de influenţă necorespunzătoare
în cadrul Comisiei Electorale Centrale

Nr.
d/o

Data şi ora
recepţionării
comunicării

Numele,
prenumele şi
funcţia
funcţionarului
public,
subdiviziunea în
care activează

Datele de identificare
ale persoanei care a
încercat să exercite
influenţa
necorespunzătoare

Descrierea
influenţei
necorespunzătoare (data,
locul, alte
circumstanţe)

Dovezi ale
exercitării
influenţei
necorespunzătoare
(documente,
martori, altele)

Semnătura
funcţionarul
ui public

Semnătura
responsabilului
de recepţionarea
comunicării influenţei
necorespunzătoare

1.
2.
3.
4.

Anexa nr. 3
la Regulamentul cu privire la evidenţa cazurilor de influenţă
necorespunzătoare în cadrul Comisiei Electorale Centrale
BORDEROUL
de evidenţă a accesului la Registrul de evidenţă
a cazurilor de influenţă necorespunzătoare în cadrul Comisiei Electorale Centrale

Nr.
d/o

Data şi ora
recepţionări
solicitării de acces

Numele, prenumele şi
funcţia persoanei care
solicită acces

Temeiul solicitării:

Data la care a fost
oferit accesul sau
menţiunea despre
refuzul accesului

1.
2.
3.
4.

Preşedintele de şedinţă a solicitat să se 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 ____6____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___1___.
S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre în întregime.
Hotărîrea nr. 3109 a fost aprobată cu votul majorităţii membrilor CEC prezenţi în şedinţă şi se
anexează la prezentul proces-verbal.
2. S-A AUDIAT:
Raportorul Andrei Volentir – a propus spre aprobare proiectul de hotărîre „Cu privire la
atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Coloniţa, municipiul Chişinău”:
„Consiliul sătesc Coloniţa, prin decizia nr. 6/1 din 15 octombrie 2014, a ridicat, în
legătură cu absenţa fără motive întemeiate de la trei şedinţe consecutive ale consiliului, mandatul
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consilierului Ursu Grigore ales pe lista Partidului Liberal. Astfel, a devenit vacant un mandat de
consilier atribuit formaţiunii nominalizate.
În baza documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul
de consilier în Consiliul sătesc Coloniţa îi revine candidatului supleant Graur Ruslan de pe lista
Partidului Liberal, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Ciocana din 16 iunie 2011.
Totodată, Comisia Electorală Centrală reţine că decizia consiliului a fost adoptată la 15
octombrie 2014, iar documentele necesare atribuirii mandatului de consilier candidatului
supleant au parvenit la Comisie în data de 25 noiembrie 2014, fiind încălcat termenul stabilit de
legislaţia în vigoare.
În temeiul art. 18 alin. (2) şi 133 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21
noiembrie 1997 şi în conformitate cu pct. 18 lit. c) şi 29 din Regulamentul cu privire la
procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei
Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Coloniţa.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Coloniţa, municipiul Chişinău,
candidatului supleant Graur Ruslan de pe lista Partidului Liberal.
3. Se preavizează consilierul Graur Ruslan asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30
de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Se atenţionează secretarul Consiliului sătesc Coloniţa asupra necesităţii respectării
termenului stabilit la pct. 30 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi validare a
mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23
aprilie 2013.
5. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al
Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova”.
Preşedintele de şedinţă a solicitat să se 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. 3110 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenţi în şedinţă şi se
anexează la prezentul proces-verbal.
3. S-A AUDIAT:
Raportorul Andrei Volentir – a propus spre aprobare proiectul de hotărîre „Cu privire la
atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orăşenesc Vadul lui Vodă, municipiul Chişinău”:
„Secretarul Consiliului orăşenesc Vadul lui Vodă din municipiul Chişinău a transmis
Comisiei Electorale Centrale cererea de demisie a consilierului Gheţan Alexei ales pe lista
Partidului Comuniştilor din Republica Moldova şi documentele necesare atribuirii mandatului de
consilier următorului candidat supleant.
În baza documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul
de consilier în Consiliul orăşenesc Vadul lui Vodă îi revine candidatului supleant Serbul
Anastasia de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, confirmată prin hotărîrea
suplimentară a Judecătoriei Ciocana din 22 decembrie 2011.
În temeiul art. 18 alin. (2), 22 lit. u), 133 alin. (12) din Codul electoral nr.1381-XIII din
21 noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000
privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 17, 23 şi 29 din Regulamentul cu privire
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la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei
Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
1. Se ridică, în legătură cu cererea de demisie, mandatul consilierului Gheţan Alexei ales
pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova în Consiliul orăşenesc Vadul lui Vodă.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul orăşenesc Vadul lui Vodă, municipiul
Chişinău, candidatului supleant Serbul Anastasia de pe lista Partidului Comuniştilor din
Republica Moldova.
3. Se preavizează consilierul Serbul Anastasia asupra obligaţiei de a respecta termenul de
30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariţiei acesteia.
4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al
Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova”.
Preşedintele de şedinţă a solicitat să se 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. 3111 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenţi în şedinţă şi se
anexează la prezentul proces-verbal.
4. S-A AUDIAT:
Raportorul Andrei Volentir – a propus spre aprobare proiectul de hotărîre „Cu privire la
atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Iordanovca, raionul Basarabeasca”:
„Secretarul Consiliului sătesc Iordanovca din raionul Basarabeasca a informat Comisia
Electorală Centrală despre decesul consilierului Vornic Dumitru ales pe lista Partidului
Democrat din Moldova.
În baza documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul
de consilier în Consiliul sătesc Iordanovca îi revine candidatului supleant Beşleaga Roman de pe
lista Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Basarabeasca din
16 iunie 2011. La atribuirea mandatului s-a ţinut cont de declaraţiile candidaţilor supleanţi Cîrja
Galina, Panaid Iacob şi Scutari Ion de pe lista Partidului Democrat din Moldova, prin care
aceştia refuză atribuirea mandatului de consilier.
În temeiul art. 18 alin. (1), art. 22 lit. v), art. 133 alin. (9), (12) din Codul electoral
nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. g) şi alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2
februarie 2000 privind statutul alesului local, art. 24 alin. (3) din Legea nr. 436-XVI din 28
decembrie 2006 privind administraţia publică locală şi în conformitate cu pct. 20, pct. 25 şi pct.
29 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier,
aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia
Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
1. Se declară vacant un mandat de consilier în Consiliului sătesc Iordanovca.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Iordanovca, raionul Basarabeasca,
candidatului supleant Beşleaga Roman de pe lista Partidului Democrat din Moldova.
3. Se preavizează consilierul Beşleaga Roman asupra obligaţiei de a respecta termenul de
30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariţiei acesteia.
4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al
Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova”.
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Preşedintele de şedinţă a solicitat să se 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. 3112 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenţi în şedinţă şi se
anexează la prezentul proces-verbal.
5. S-A AUDIAT:
Raportorul Andrei Volentir – a propus spre aprobare proiectul de hotărîre „Cu privire la
atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Basarabeasca”:
„Consiliului raional Basarabeasca a informat Comisia Electorală Centrală despre decesul
consilierului Vornic Dumitru ales pe lista Partidului Democrat din Moldova.
În baza documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul
de consilier în Consiliul raional Basarabeasca îi revine candidatului supleant Popov Ivan de pe
lista Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Basarabeasca din
16 iunie 2011.
În temeiul art. 18 alin. (1), art. 22 lit. v), art. 133 alin. (9), (12) din Codul electoral
nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. g) şi alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2
februarie 2000 privind statutul alesului local, art. 24 alin. (3) din Legea nr. 436-XVI din 28
decembrie 2006 privind administraţia publică locală şi în conformitate cu pct. 20, pct. 25 şi pct.
29 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier,
aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia
Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
1. Se declară vacant un mandat de consilier în Consiliului raional Basarabeasca.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul raional Basarabeasca candidatului
supleant Popov Ivan de pe lista Partidului Democrat din Moldova.
3. Se preavizează consilierul Popov Ivan asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30 de
zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariţiei acesteia.
4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al
Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova”.
Preşedintele de şedinţă a solicitat să se 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. 3113 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenţi în şedinţă şi se
anexează la prezentul proces-verbal.
6. S-A AUDIAT:
Raportorul Andrei Volentir – a propus spre aprobare proiectul de hotărîre „Cu privire la
atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Baurci-Moldoveni, raionul Cahul”:
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„Consiliul sătesc Baurci-Moldoveni, prin decizia nr. 5/9 din 14 octombrie 2014, a ridicat,
în legătură cu absenţa fără motive întemeiate de la trei şedinţe consecutive ale consiliului,
mandatul consilierului Mocanu Georgeta aleasă pe lista Partidului Comuniştilor din Republica
Moldova. Astfel, a devenit vacant un mandat de consilier atribuit formaţiunii nominalizate.
În baza documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul
de consilier în Consiliul sătesc Baurci-Moldoveni îi revine candidatului supleant Bolocan
Nadejda de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, confirmată prin hotărîrea
Judecătoriei Cahul din 22 iunie 2011. La atribuirea mandatului s-a ţinut cont de declaraţia
candidatului supleant Oprea Aliona de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova
prin care aceasta refuză atribuirea mandatului de consilier.
În temeiul art. 18 alin. (2) şi 133 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21
noiembrie 1997 şi în conformitate cu pct. 18 lit. c) şi 29 din Regulamentul cu privire la
procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei
Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Baurci-Moldoveni.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Baurci-Moldoveni, raionul Cahul,
candidatului supleant Bolocan Nadejda de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica
Moldova.
3. Se preavizează consilierului Bolocan Nadejda asupra obligaţiei de a respecta termenul
de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al
Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova”.
Preşedintele de şedinţă a solicitat să se 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. 3114 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenţi în şedinţă şi se
anexează la prezentul proces-verbal.
7. S-A AUDIAT:
Raportorul Andrei Volentir – a propus spre aprobare proiectul de hotărîre „Cu privire la
atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Vărvăreuca, raionul Florești”:
„Prin sesizarea din 8 decembrie 2014, secretarul Consiliului comunal Vărvăreuca, raionul
Florești a informat Comisia Electorală Centrală asupra stării de incompatibilitate a consilierului
Rogovaia Svetlana, aleasă pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, indicîndu-se
prevederile de la art. 7 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul
alesului local, conform căreia mandatul alesului local este incompatibil cu calitatea de funcţionar
public, de angajat în subdiviziunile autorităţilor administraţiei publice locale (aparatul
preşedintelui raionului, primării, primărie şi preturile municipiului Chişinău, direcţii, secţii şi alte
subdiviziuni), inclusiv ale Adunării Populare a Găgăuziei şi ale Comitetului executiv al
Găgăuziei.
În baza documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul
de consilier în Consiliul comunal Vărvăreuca, raionul Florești îi revine candidatului supleant
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Ciobanu Valentina de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, confirmată prin
hotărîrea Judecătoriei Florești din 10 iunie 2011.
În temeiul art. 18, art. 22 lit. u) şi art. 133 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381-XIII din
21 noiembrie 1997 şi în conformitate cu pct. 17, 21, 24 şi pct. 29 din Regulamentul cu privire la
procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei
Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
1. Se ridică, în legătură cu incompatibilitatea funcției, mandatul consilierului Rogovaia
Svetlana aleasă pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Vărvăreuca, raionul Florești,
candidatului supleant Ciobanu Svetlana de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica
Moldova.
3. Se preavizează consilierul Ciobanu Svetlana asupra obligaţiei de a respecta termenul
de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariţiei acesteia.
4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al
Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova”.
Preşedintele de şedinţă a solicitat să se 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. 3115 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenţi în şedinţă şi se
anexează la prezentul proces-verbal.
8. S-A AUDIAT:
Raportorul Andrei Volentir – a propus spre aprobare proiectul de hotărîre „Cu privire la
atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Ceadîr, raionul Leova”:
„Consiliul sătesc Ceadîr, prin decizia nr. 08/07 din 28 octombrie 2014, a ridicat, în
legătură cu absenţa fără motive întemeiate de la trei şedinţe consecutive ale consiliului, mandatul
consilierului Verdeş Viorel ales pe lista Partidului Liberal. Astfel, a devenit vacant un mandat de
consilier.
Totodată, secretarul Consiliului sătesc Ceadîr a transmis Comisiei Electorale Centrale
cererea de demisie a consilierului Daud Galina aleasă pe lista Partidului Liberal Democrat din
Moldova şi documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat
supleant.
În baza documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatele
de consilier le revin candidaţilor supleanţi Parmaclii Domnica de pe lista Partidului Liberal şi
Cerguţa Nina de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova. Listele candidaţilor supleanţi
au fost confirmate prin hotărîrea Judecătoriei Leova din 16 iunie 2011. La atribuirea mandatelor
s-a ţinut cont de declaraţia candidatului supleant Daud Ecaterina de pe lista Partidului Liberal
Democrat din Moldova, prin care aceasta refuză atribuirea mandatului de consilier.
În temeiul art. 18 alin. (2), 22 lit. u), 133 alin. (12) din Codul electoral nr.1381-XIII din
21 noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000
privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 17, 18 lit. c), 23, 25, 29 din Regulamentul
cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea
Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală
h o t ă r ă ş t e:
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1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Ceadîr.
2. Se ridică, în legătură cu cererea de demisie, mandatul consilierului Daud Galina aleasă
pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Ceadîr.
3. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul sătesc Ceadîr, raionul Leova,
candidaţilor supleanţi Parmaclii Domnica de pe lista Partidului Liberal şi Cerguţa Nina de pe
lista Partidului Liberal Democrat din Moldova.
4. Se preavizează consilierii Parmaclii Domnica şi Cerguţa Nina asupra obligaţiei de a
respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariţiei
acesteia.
5. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al
Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova”.
Preşedintele de şedinţă a solicitat să se 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. 3116 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenţi în şedinţă şi se
anexează la prezentul proces-verbal.
9. S-A AUDIAT:
Raportorul Andrei Volentir – a propus spre aprobare proiectul de hotărîre „Cu privire la
atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Mereşeuca, raionul Ocniţa”:
„Secretarul Consiliului sătesc Mereşeuca din raionul Ocniţa a transmis Comisiei
Electorale Centrale cererea de demisie a consilierului Crudu Gutiera aleasă pe lista Partidului
Comuniştilor din Republica Moldova şi documentele necesare atribuirii mandatului de consilier
următorului candidat supleant.
În baza documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul
de consilier în Consiliul sătesc Mereşeuca îi revine candidatului supleant Murguleţ Vasile de pe
lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei
Ocniţa din 15 iunie 2011.
Totodată, Comisia Electorală Centrală reţine că cererea de demisie a fost depusă la
consiliu în data de 22 august 2014, iar documentele necesare atribuirii mandatului de consilier
candidatului supleant au parvenit la Comisie abia la 13 noiembrie 2014, fiind depăşit termenul
prevăzut de legislaţie.
În temeiul art. 18 alin. (2), 22 lit. u), 133 alin. (12) din Codul electoral nr.1381-XIII din
21 noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000
privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 17, 23 şi 29 din Regulamentul cu privire
la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei
Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
1. Se ridică, în legătură cu cererea de demisie, mandatul consilierului Crudu Gutiera
aleasă pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova în Consiliul sătesc Mereşeuca.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Mereşeuca, raionul Ocniţa,
candidatului supleant Murguleţ Vasile de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica
Moldova.
3. Se preavizează consilierul Murguleţ Vasile asupra obligaţiei de a respecta termenul de
30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariţiei acesteia.
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4. Se atenţionează secretarul Consiliului sătesc Mereşeuca asupra necesităţii respectării
termenelor stabilite la pct. 23 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi validare a
mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23
aprilie 2013.
5. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al
Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova”.
Preşedintele de şedinţă a solicitat să se 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. 3117 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenţi în şedinţă şi se
anexează la prezentul proces-verbal.
10. S-A AUDIAT:
Raportorul Andrei Volentir – a propus spre aprobare proiectul de hotărîre „Cu privire la
atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Recea, raionul Rîşcani”:
„Secretarul Consiliului comunal Recea din raionul Rîşcani a transmis Comisiei Electorale
Centrale cererea de demisie a consilierului Salagor Larisa aleasă pe lista Partidului Comuniştilor
din Republica Moldova şi documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului
candidat supleant.
În baza documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul
de consilier în Consiliul comunal Recea îi revine candidatului supleant Burlacu Nadejda de pe
lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei
Rîşcani din 13 iunie 2011.
Totodată, Comisia Electorală Centrală reţine că cererea de demisie a fost depusă la
consiliu în data de 1 octombrie 2014, iar documentele necesare atribuirii mandatului de consilier
candidatului supleant au parvenit la Comisie abia la 27 noiembrie 2014, fiind depăşit termenul
prevăzut de legislaţie.
În temeiul art. 18 alin. (2), 22 lit. u), 133 alin. (12) din Codul electoral nr.1381-XIII din
21 noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000
privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 17, 23 şi 29 din Regulamentul cu privire
la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei
Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
1. Se ridică, în legătură cu cererea de demisie, mandatul consilierului Salagor Larisa
aleasă pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova în Consiliul comunal Recea.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Recea, raionul Rîşcani,
candidatului supleant Burlacu Nadejda de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica
Moldova.
3. Se preavizează consilierul Burlacu Nadejda asupra obligaţiei de a respecta termenul de
30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariţiei acesteia.
4. Se atenţionează secretarul Consiliului comunal Recea asupra necesităţii respectării
termenelor stabilite la pct. 23 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi validare a
mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23
aprilie 2013.
5. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al
Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova”.
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Preşedintele de şedinţă a solicitat să se 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. 3118 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenţi în şedinţă şi se
anexează la prezentul proces-verbal.
11. S-A AUDIAT:
Raportorul Andrei Volentir – a propus spre aprobare proiectul de hotărîre „Cu privire la
atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Tomai, UTA Găgăuzia”:
„Secretarul Consiliului sătesc Tomai a transmis Comisiei Electorale Centrale cererea de
demisie a consilierului Dimoglo Vladimir ales pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova
şi documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant. Întrucît
următorii candidaţi supleanţi Djuraev Oleg, Dimoglo Alexandr şi Cheleş Valerii au refuzat
atribuirea mandatului de consilier, iar candidatul supleant Garciu Evghenii se află peste hotarele
ţării, ceea ce se confirmă prin adeverinţa primăriei, lista candidaţilor supleanţi ai Partidului
Liberal Democrat din Moldova s-a epuizat. Potrivit şirului descrescător restabilit, cea mai mare
valoare numerică i-a revenit Partidului Politic „Partidul Popular Democrat din Moldova”.
Totodată, Comisia Electorală Centrală reţine că cererea de demisie este datată cu 11 iunie
2014, iar documentele necesare atribuirii mandatului de consilier candidatului supleant au
parvenit la Comisie abia la 18 noiembrie 2014, fiind depăşit termenul prevăzut de legislaţie.
În conformitate cu documentele electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală,
mandatul de consilier în Consiliul sătesc Tomai îi revine candidatului supleant Topciu Dmitrii
de pe lista Partidului Politic „Partidul Popular Democrat din Moldova”, confirmată prin hotărîrea
Judecătoriei Ciadîr-Lunga din 13 iunie 2011. La atribuirea mandatului s-a ţinut cont de
adeverinţa Primăriei satului Tomai prin care se confirmă aflarea peste hotare a candidatului
supleant Constantoglo Ivan.
În temeiul art. 18 alin. (2), 22 lit. u) şi 133 alin. (12) din Codul electoral nr.1381-XIII din
21 noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000
privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 23, 25 şi 29 din Regulamentul cu privire
la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei
Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
1. Se ridică, în legătură cu cererea de demisie, mandatul consilierului Dimoglo Vladimir
ales pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Tomai.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Tomai, UTA Găgăuzia,
candidatului supleant Topciu Dmitrii de pe lista Partidului Politic „Partidul Popular Democrat
din Moldova”.
3. Se preavizează consilierul Topciu Dmitrii asupra obligaţiei de a respecta termenul de
30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariţiei acesteia.
4. Se atenţionează secretarul Consiliului sătesc Tomai asupra necesităţii respectării
termenelor stabilite de pct. 23 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi validare a
mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23
aprilie 2013.
5. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al
Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova”.

Raportorul Andrei Volentir a propus restabilirea şirului descrescător, după cum urmează:
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65
32,5
21,66
16,25
13

53
26,5
17,66
12,25
10,6
8,83
7,51
6,62
5,88
5,3
4,81
4,41

188

126

106

103

96

80

74

15 mandate
Şir restabilit I – aprilie 2014
Topciu Andrei (CI) – absenţă fără motive întemeiate de la trei şedinţe consecutive ale consiliului
atribuire Cuţarov Petru (Partidul „ Casa Noastră-Moldova”)
Şir restabilit II – decembrie 2014
Dimoglo Vladimir (PLDM) – demisie
atribuire Topciu Dmitrii (PPDM)
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66

64

58

Topciu Victor

Garciu Alexandr

Stamat Dmitrii

Topciu Nicolai

Sarioglo Vladimir

Topciu Dmitrii

Ialama Valerii

Nedov Ivan

Topciu Andrei

Nedelco Ivan

Topciu Gheorghii

70
35
23,33
17,6
14
11,66
10
8,75
7,57
7
6,36
5,83
5,38
5

Partidul Popular
Democrat din Moldova

174
87
58
43,5
34,8
29
24,85
21,75
19,33
17,4
15,81

Partidul Liberal
Democrat din Moldova

Partidul Democrat
din Molova

200
100
66,66
50
40
33,33
28,57
25
22,22
20
18,18
16,66

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Partidul „ Casa
Noastră-Moldova”

Partidul Comuniştilor
din Republica Moldova

Nr.
d/o

46

Șirul descrescător restabilit a fost acceptat prin consens.
Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat.
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. 3119 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenţi în şedinţă şi se
anexează la prezentul proces-verbal.
12. S-A AUDIAT:
Raportorul Andrei Volentir – a propus spre aprobare proiectul de hotărîre „Cu privire la
ridicarea unui mandat de consilier în Consiliul orăşenesc Ceadîr-Lunga, UTA Găgăuzia”:
„Prin sesizarea, înregistrată la Comisia Electorală Centrală sub nr. 7/8667 din 10
noiembrie 2014, Consiliul orăşenesc Ceadîr-Lunga a informat asupra stării de incompatibilitate a
consilierului Curdoglo Petru ales pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica
Moldova”. Sesizarea este însoţită de documente din care rezultă că, începînd cu data de 6
octombrie 2014, domnul Curdoglo Petru deţine simultan funcţia de director al ÎM „Piaţa
Municipală din Ceadîr-Lunga” şi de consilier în Consiliul orăşenesc Ceadîr-Lunga.
Astfel, se constată starea de incompatibilitate prevăzută la art. 7 alin. (1) lit. d) din Legea
nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local, care prevede că mandatul
alesului local este incompatibil cu calitatea de şef, de şef adjunct în structurile subordonate
autorităţilor publice locale (instituţii publice, servicii, întreprinderi municipale). Totodată, în
conformitate cu art. 8 alin. (1) al legii citate, alesul local care se află în unul din cazurile de
incompatibilitate va demisiona din funcţia incompatibilă cu mandatul deţinut sau îşi va depune
mandatul în termen de 30 de zile de la apariţia incompatibilităţii. Dat fiind faptul că domnul
Curdoglo Petru nu a demisionat din una din funcţiile incompatibile în termenul stabilit, Comisia
Electorală Centrală decide ridicarea mandatului de consilier conform art. 8 alin. (21) al Legii nr.
768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local, la cererea persoanelor interesate.
În temeiul art. 18 alin. (2), 22 lit. u) şi 133 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381-XIII din
21 noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. c), alin. (3) şi (31), art. 7 alin. (1) lit. d) şi art. 8 alin. (21)
din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 şi în conformitate cu pct. 24, 25 şi 29 din
Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat
prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală
Centrală h o t ă r ă ş t e:
1. Se ridică, în legătură cu incompatibilitatea funcţiei, mandatul consilierului Curdoglo
Petru ales pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova” în Consiliul
orăşenesc Ceadîr-Lunga.
2. Secretarul Consiliul orăşenesc Ceadîr-Lunga, în termen de 10 zile, va transmite
Comisiei Electorale Centrale documentele necesare atribuirii mandatului următorului candidat
supleant.
3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al
Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova”.
Preşedintele de şedinţă a solicitat să se înainteze propuneri şi întrebări pe marginea proiectului.
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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. 3120 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor CEC prezenţi în şedinţă şi se
anexează la prezentul proces-verbal.
Preşedintele de şedinţă a constatat că ordinea de zi a fost epuizată şi a declarat şedinţa închisă.
Preşedintele şedinţei
Secretarul şedinţei

Ex.: Iana Cozîriuc
Tel.: 022-232-258
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Iurie CIOCAN

Andrei VOLENTIR

