COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
A REPUBLICII MOLDOVA

PROCES-VERBAL nr. 155
al şedinţei ordinare
din 26.11. 2013, ora 15.00
Statut şedinţă: deliberativă
Preşedinte al şedinţei: dl Ștefan Urîtu
Secretar al şedinţei: dl Andrei Volentir
Preşedintele şedinţei a verificat cvorumul, a constatat prezenţa a 7 membri ai Comisiei, (lipsește
dl Iurie Ciocan, dl Eduard Răducan ulterior, dl V.Moțarschi s-a alăturat ședinței ), conform listei
membrilor Comisiei prezenţi în şedinţă care se anexează la prezentul proces-verbal.
Preşedintele şedinţei a declarat şedinţa deschisă publicului interesat şi a anunţat că şedinţa este
deliberativă, după care a solicitat membrilor să facă propuneri la proiectul ordinii de zi ce
conţine 19 puncte.
Dl A.Volentir a propus completarea ordinii de zi cu două chestiuni: Cu privire la abrogarea
hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr.2056 din 2 iulie 2013 „Cu privire la atribuirea unor
mandate de consilier în Consiliul sătesc Isacova, raionul Orhei” și Cu privire la abrogarea
hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 2003 din 6 iunie 2013 „Cu privire la atribuirea unui
mandat de consilier în Consiliul raional Anenii Noi”.
Dl Șt.Urîtu – a solicitat raportorului să descrie succint esența problemei chestiunilor propuse
pentru completarea ordinii de zi.
Dl A.Volentir – a subliniat că este vorba despre două proiecte de abogare a unor hotărîri CEC, în
ambele situații a fost ridicat mandatul de consilier înainte de ședința Curții Constituționale,
respectiv după intrarea în vigoare a hotărîrii Curții Constituționale, consilierii vizați s-au adresat
cu cereri prealabile, precizînd că pentru soluționarea cererilor se propune să fie abrogate
hotărîrile sus menționate.
Dl A.Simionov a întrebat raportorul cînd au fost depuse cererile prealabile la Comisie și dacă
consilierii s-au adresat în instanța de judecată.
Dl A.Volentir – a răspuns că o cerere prealabilă a fost depusă la CEC la data de 6 august 2013,
iar alta la 12 noiembrie 2013. La fel, a anunțat membrii Comisiei că ambele cazuri se află pe rol
în instanța de judecată. A informat că pe marginea cazului Isacova, raionul Orhei a avut loc
ședința de judecată, însă, la cererea noastră a fost amînată pentru a se încerca soluționarea
acestui caz în ședința CEC.
Dl A.Simionov – a subliniat că în cadrul CEC a fost stabilită o practică privind soluționarea
cererilor prealabile. Consideră corect că odată ce dosarul se află pe rol în instanța de judecată,
instanța ar trebui să se pronunțe pe marginea cazului, menționînd despre cazul Glodeni.
Dl A. Volentir – a amintit despre cazul Dolgaia Maria, raionul Rezina, cînd instanța de judecată
a anulat hotărîrea Comisiei Electorale Centrale. A propus de a fi supuse examinării chestiunile
propuse, menționînd că anual CEC transmite un raport Parlamentului cu privire la activitatea sa,
în care se menționează despre hotărîrile CEC inclusiv cele anulate de către instanța de judecată,
iar din această cauză, imaginea Comisiei are de suferit.
Președintele ședinței a supus votului propunerea dlui A.Volentir de completare a ordinii de zi cu
încă 2 chestiuni.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____6____, Contra ____1_____, S-au abţinut ___0_____.
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Dl A.Simionov – a menționat pentru procesul-verbal că personal a votat „ contra”.
Președintele ședinței a supus votului proiectul ordinii de zi cu 21 de puncte :
ORDINEA DE ZI:
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

Cu privire la stabilirea datei desfăşurării referendumului local privind revocarea
primarului oraşului Anenii Noi, raionul Anenii Noi.
Raportor : Andrei Volentir
Cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi în Consiliul comunal Cealîc, raionul
Taraclia.
Raportor : Andrei Volentir
Cu privire la aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor de
organizare şi desfăşurare a referendumului local privind revocarea primarului oraşului
Anenii Noi, raionul Anenii Noi din 29 decembrie 2013.
Raportor : Andrei Volentir
Cu privire la constituirea circumscripţiei electorale orăşeneşti Anenii Noi, nr. 1, raionul
Anenii Noi, pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului local privind revocarea
primarului.
Raportor : Andrei Volentir
Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Condriţa, municipiul
Chişinău.
Raportor : Andrei Volentir
Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Cantemir.
Raportor : Andrei Volentir
Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Iujnoe, raionul Cahul.
Raportor : Andrei Volentir
Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Moscovei, raionul
Cahul.
Raportor : Andrei Volentir
Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Mărcăuţi, raionul
Dubăsari.
Raportor : Andrei Volentir
Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Călugăr, raionul
Făleşti.
Raportor : Andrei Volentir
Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Alexeevca, raionul
Floreşti.
Raportor : Andrei Volentir
Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Ialoveni.
Raportor : Andrei Volentir
Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Mihălăşeni,
raionul Ocniţa.
Raportor : Andrei Volentir
Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orăşenesc Orhei, raionul
Orhei.
Raportor : Andrei Volentir
Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Horodişte, raionul
Rezina.
Raportor : Andrei Volentir
Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Sîngerei.
Raportor : Andrei Volentir
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17.

18.
19.
20.

21.

Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Novosiolovca, raionul
Taraclia.
Raportor : Andrei Volentir
Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Ungheni.
Raportor : Andrei Volentir
Pentru abrogarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 1833 din 19 martie 2013.
Raportor : Andrei Volentir
Cu privire la abrogarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr.2056 din 2 iulie 2013
„Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Isacova, raionul
Orhei”.
Raportor : Andrei Volentir
Cu privire la abrogarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 2003 din 6 iunie 2013
„Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Anenii Noi”.
Raportor : Andrei Volentir

REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____6____, Contra ____1_____, S-au abţinut ___0_____.
Ordinea de zi cu 21 puncte a fost aprobată cu votul majorității membrilor prezenţi în şedinţă.
Președintele ședinței a propus să se treacă la examinarea subiectelor înscrise pe ordinea de zi.
1. S-A AUDIAT:
Raportorul Andrei Volentir – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la
stabilirea datei desfăşurării referendumului local privind revocarea primarului oraşului Anenii
Noi, raionul Anenii Noi ” :
„La Comisia Electorală Centrală a parvenit un set de documente cu privire la referendumul
local de revocare a primarului oraşului Anenii Noi din raionul Anenii Noi, Cheibaş Mihail. Setul
de documente conţine procesul verbal al adunării cetăţenilor pentru iniţierea referendumului din
12 noiembrie 2012, hotărîrile Judecătoriei Anenii Noi din 7 mai 2013 privind înregistrarea
grupului de iniţiativă şi din 4 octombrie 2013 privind validarea listelor de subscripţie cu 1143
semnături şi decizia consiliului orăşenesc Anenii Noi nr. 5/1 din 5 noiembrie 2013, prin care se
propune stabilirea datei de 15 decembrie 2013 pentru desfăşurarea referendumului local.
În urma examinării materialelor prezentate, Comisia a constatat respectarea de către
consiliul local a prevederilor de la art. 186 alin. (1) din Codul electoral, conform cărora după
expirarea a 15 zile de la adoptarea deciziei consiliului local, acesta emite decizia privind
desfăşurarea referendumului local.
În temeiul art. 18, 35 alin. (6), 52 alin. (4), 179, 187, 188 alin. (1) şi 192 din Codul
electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
1. Se stabileşte data de 29 decembrie 2013 pentru desfăşurarea referendumului local
privind revocarea domnului Cheibaş Mihail din funcţia de primar al oraşului Anenii Noi, raionul
Anenii Noi.
2. Primăria oraşului Anenii Noi va asigura:
- întocmirea listelor electorale de bază pentru efectuarea referendumului local;
- punerea la dispoziţia consiliului electoral a spaţiului, echipamentului şi suportului
logistic electoral necesare bunei organizări şi desfăşurări a referendumului local.
3. Consiliul orăşenesc Anenii Noi şi partidele reprezentate în Parlament vor înainta,
conform Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor prevăzute de Codul electoral
privind organizarea şi desfăşurarea referendumului local de revocare a primarului oraşului
Anenii Noi, candidaturile lor în componenţa Consiliului electoral al circumscripţiei electorale
orăşeneşti Anenii Noi.
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4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al
Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova ”.
Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat.
Președintele ședinței Șt.Urîtu – a solicitat să se înainteze întrebări pe marginea proiectului
prezentat.
AU LUAT CUVÎNTUL :
Dl A.Simionov – s-a referit la pct.2 din partea rezolutivă a proiectului de hotărîre, întrebînd
raportorul în ce măsură va fi responsabilă primăria de buna organizare și desfășurare a
referendumului odată ce este vorba de referendum local de revocare a primarului.
Dl A.Volentir – a subliniat că art.39 al Codului electoral al Republicii Moldova stabilește că
primăria va asigura întocmirea listelor electorale, în cazul dat primăria potrivit Legii privind
administrația publică locală nr. 436 din 28.12. 2006 este aparatul de lucru al primarului,
menționînd că nu crede că este o legătură directă între primărie și primar, deoarece
referendumului local de revocare a primarului este inițiat în raport cu o persoană concretă, în
cazul dat Cheibaș Mihail, care ocupă funcția de primar.
Dl Șt.Creangă – a întrebat dacă există acoperire financiară pentru organizarea și desfășurarea
referendumului local și în ce măsură poate fi deplasat în 2014 referendumul local de revocare a
primarului.
Dl A.Volentir – a răspuns că devizul de cheltuieli încă nu a fost elaborat, întrucît nu a fost
stabilită data desfășurării referendumului. Odată ce se stabilește data, următorul pas este
aprobarea programului calendaristic și constituirea circumscripției electorale, ulterior după
înaintarea candidaturilor din partea partidelor politice va fi constituit consiliul electoral de
circumscripție care va degreva o persoană ce va activa permanent primind o remunerare, se vor
forma birourile secțiilor de votare. Cînd va fi acest tablou integru, va fi clar cîți funcționari
electorali urmează a fi remunerați iar aceste cifre exacte vor permite planificarea bugetară pentru
organizarea și desfășuarea referendumului.
Dl Șt.Creangă – a întrebat șefa Direcției financiar-economică în ce măsură Comisia poate
acoperi cheltuielile pentru buna organizare și desfășurare a acestui referendum și care ar fi data
limită pentru stabilirea datei referendumului în anul 2014.
Dna L.Voiticovschi – a răspuns că resurse financiare destinate alegerilor nu mai există, însă
avem din economii la alte capitole.
Dl A.Volentir – a menționat că o soluție ar fi organizarea referendumul local în prima duminică a
anului 2014, pentru a ne putea deplasa în exercițiul bugetar 2014. Termenul limită ar fi 5
ianuarie 2014 pentru desfășurarea referendumului local.
Dl A. Volentir – a reiterat cronologia acțiunilor de organizare și desfășurare a referendumului și
a explicat în prezența mass-media de ce s-a propus data de 29 decembrie 2013, pentru
desfășurarea referendumului, deoarece norma Codului electoral prevede că „ propunerea privind
data referendumului, care poate fi efectuat peste cel puțin o lună și nu mai tîrziu de 45 de zile din
ziua adoptării deciziei”.
Președintele ședinței a supus votului propunerea de aprobare a proiectului.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____7____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___.
S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime.
Hotărîrea nr. 2296 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor prezenţi în şedinţă.
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2. S-A AUDIAT:
Raportorul Andrei Volentir – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „ Cu privire la
stabilirea datei alegerilor locale noi în Consiliul comunal Cealîc, raionul Taraclia” :
„ La data de 28 octombrie 2013 Comisia Electorală Centrală a fost notificată de către
primarul comunei Cealîc, raionul Taraclia, privind circumstanţele de dizolvare de drept a
consiliului local, în legătură cu neadoptarea de către acesta a deciziilor timp de 6 luni consecutiv.
Astfel, în temeiul art. 25 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind
administraţia publică locală, Consiliul comunal Cealîc se consideră dizolvat de drept .
La solicitarea Comisiei Electorale Centrale, Oficiul teritorial Cahul al Cancelariei de Stat a
verificat situaţia, specificînd că în perioada 18 aprilie - 18 octombrie 2013 nu i-au fost prezentate
decizii ale consiliului respectiv.
În temeiul art. 18 alin. (2), 26 alin. (1) lit. n), 39, 122 alin. (2) şi 139 alin. (1) lit. a) din
Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, art. 25 alin. (3) şi (5) al Legii nr. 436-XVI
din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală şi în conformitate cu hotărîrea
Comisiei Electorale Centrale nr. 706 din 13 septembrie 2011 ,,Cu privire la desfăşurarea
alegerilor locale noi”, cu modificările ulterioare, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
1. Se ia act de notificarea primarului comunei Cealîc, raionul Taraclia, privind
circumstanţele de dizolvare de drept a consiliului local.
2. Se stabileşte pentru data de 11 mai 2014 desfăşurarea alegerilor locale noi pentru
alegerea Consiliului comunal Cealîc, raionul Taraclia.
3. Primăria comunei Cealîc va întocmi listele electorale de bază pentru efectuarea
alegerilor locale noi în Consiliul comunal Cealîc.
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”.
Dl Șt.Creangă și dl A.Simionov au ieșit din sala de ședințe (membri prezenți – 5).
Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat.
Președintele ședinței Șt.Urîtu – a solicitat să se înainteze întrebări pe marginea proiectului.
AU LUAT CUVÎNTUL :
Dl V.Moțarschi – a întrebat dacă programul calendaristic pentru desfășuarea alegerilor locale va
fi aprobat în ședința de astăzi.
Dl A.Volentir – a răspuns că alegerile locale noi pentru alegerea Consiliului comunal Cealîc vor
avea loc în luna mai, iar programul calendaristic, de rînd cu alte activități, conform prevederilor
legale va fi elaborat și aprobat începînd cu 60 de zile înainte de ziua alegerilor. A amintit
membrilor Comisiei că în luna mai va fi ultimul eveniment electoral pînă la alegerile locale
ordinare din 2015.
Președintele ședinței a supus votului propunerea de aprobare a proiectului.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____5____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___.
S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime.
Hotărîrea nr. 2297 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor prezenţi în şedinţă.
După procedura votării dl Șt.Creangă a revenit în sala de ședințe (membri prezenți – 6).
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3. S-A AUDIAT:
Raportorul Andrei Volentir – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „ Cu privire la
aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor de organizare şi desfăşurare a
referendumului local privind revocarea primarului oraşului Anenii Noi, raionul Anenii Noi din
29 decembrie 2013”:
„Întru executarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr.
din 26 noiembrie 2013 „Cu
privire la stabilirea datei desfăşurării referendumului local privind revocarea primarului oraşului
Anenii Noi, raionul Anenii Noi” şi în conformitate cu art.18, 26 şi 175 din Codul electoral
nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
1. Se aprobă Programul calendaristic pentru realizarea acţiunilor de organizare şi
desfăşurare a referendumului local privind revocarea primarului oraşului Anenii Noi, raionul
Anenii Noi, din 29 decembrie 2013 (se anexează).
2. Se remite prezentul Program primăriei oraşului Anenii Noi, raionul Anenii Noi, şi
partidelor reprezentate în Parlament pentru informare şi realizare.
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”.

nr.

Aprobat
prin hotărîrea CEC
din 26 noiembrie 2013

PROGRAMUL CALENDARISTIC
pentru realizarea acţiunilor de organizare şi desfăşurare a referendumului
local privind revocarea primarului oraşului Anenii Noi, raionul Anenii Noi
din 29 decembrie 2013
Nr.
d/o
I.
1.

2.

3.

4.

Termenul de
realizare a
acţiunii
Pînă la 10
decembrie
2013,
inclusiv
Pînă la 6
decembrie
2013,
inclusiv

10 decembrie
2013,
inclusiv

Referinţe

Descrierea acţiunii
conform prevederilor
Codului electoral

Degrevarea, susţinerea financiară
Aprobarea devizului de cheltuieli
pentru organizarea şi
desfăşurarea referendumului (art.
35)
După
Degrevarea de atribuţiile de la
constituirea
locul de muncă permanent/
consiliului
convocarea membrilor consiliului
electoral
electoral, la propunerea acestuia
(art. 28 lit. i), 32 alin. (4)
În decursul a
două zile de la
data constituirii
birourilor
electorale
În termen de 30
de zile după
încheierea
votării

Degrevarea de atribuţiile de la
locul de muncă permanent/
convocarea unui membru al
biroului electoral al secţiei de
votare, la propunerea acestuia
(art. 28 lit. i)
Prezentarea CEC a raportului
financiar asupra gestionării
mijloacelor financiare alocate
organelor electorale inferioare
(art. 35)

Responsabili

Direcţia financiareconomică

Consiliul electoral,
CEC
Direcţia financiareconomică
Consiliul electoral

Consiliul electoral
Direcţia financiareconomică
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II.
5.

6.
7.

III.
8.

9.

10.

IV.
11.

12.

Perfectarea şi transmiterea documentelor şi materialelor electorale
După
Pregătirea (multiplicare/tipărire)
Direcţia management
aprobarea
documentelor pentru referendum: alegeri
Programului
- legitimaţii, ecusoane, bristoluri,
calendaristic
invitaţii la votare (art. 27, 45, 55
alin. (3);
- buletinul de vot (art. 193);
- documente de totalizare (art. 26
alin. (1) lit. f), 56 alin. (7), 58, 59,
196)
Confecţionarea ştampilei
CEC
„Referendum local, 7 iulie 2013”
După
Transmiterea documentelor şi
Direcţia management
constituirea
materialelor electorale consiliului alegeri
consiliului
electoral
electoral
Listele electorale de bază
Pînă la 8
Întocmirea listelor electorale de
APL
decembrie
bază în două exemplare (art. 39,
Direcţia tehnologii
2013,
40, 192)
informaţionale şi
inclusiv
gestionarea listelor
electorale
9 decembrie
Cel tîrziu cu 20
Prezentarea pe suport hîrtie a
APL
2013
zile înainte de
unui exemplar de liste electorale
Direcţia management
ziua
de bază, semnat de primar,
alegeri
referendumului
biroului electoral şi CEC în
Consiliul electoral,
varianta electronică (art. 29 alin.
birourile electorale
(9), 39, 192)
ale secţiilor de votare
Punerea la dispoziţia cetăţeanilor
a listelor electorale în localul
secţiei de votare (art. 40, 192)
De la 9
Cel tîrziu în ziua Verificarea corectitudinii
Consiliul electoral,
decembrie
precedentă zilei
întocmirii listelor electorale şi
birourile electorale
pînă la 28
referendumului
actualizarea acestora (art. 39, 40, ale secţiilor de votare
decembrie
192)
APL
2013,
Alegătorii
inclusiv
Constituirea circumscripţiei electorale, secţiilor de votare şi organelor electorale
Pînă la 27
Cel tîrziu cu 7
Prezentarea candidaturilor la CEC Partidele politice
noiembrie
zile înainte de
pentru constituirea consiliului
reprezentate în
2013,
expirarea
electoral (art. 27, 28, 188 alin. (1) Parlament
inclusiv
termenului de
Consiliul orăşenesc
constituire a
consiliului
electoral
Pînă la 26
Cu cel puţin 30
Constituirea circumscripţiei
CEC
noiembrie
de zile înainte
electorale orăşeneşti (art. 187
Direcţia management
2013,
de ziua
alin. (2)
alegeri
inclusiv
referendumului
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13.

14.

Pînă la 3
decembrie
2013,
inclusiv
Pînă 5
decembrie
2013,
inclusiv

Cu cel puţin 25
zile înainte de
ziua
referendumului
În decurs de 2
zile de la data
constituirii
consiliului
electoral
În decursul a 2
zile de la data
constituirii
consiliului

15.

Pînă la 9
decembrie
2013,
inclusiv

Îndată după
constituire

16.

17.

Pînă la 2
decembrie
2013,
inclusiv

18.

Pînă la 9
decembrie
2013,
inclusiv
15 decembrie
– 28
decembrie
2013 –
termen limită
ora 18.00

19.

V.
20.

Cu cel puţin 20
de zile înainte
de ziua
referendumului

Cel tîrziu cu 7
zile înainte de
expirarea
termenului de
constituire a
birourilor
electorale
Cu cel puţin 20
de zile înainte
de ziua
referendumului
Începînd cu 2
săptămîni
înainte de ziua
votării

Constituirea consiliului electoral
(art. 27, 188 alin. (1)

CEC
Direcţia management
alegeri

Alegerea, cu votul majorităţii
membrilor, a preşedintelui,
vicepreşedintelui şi secretarului
consiliului electoral.
Comunicarea imediată CEC
despre rezultatele acestor alegeri
(art. 188 alin. (5)
Aducerea la cunoştinţă publică a
componenţei şi sediului
consiliului electoral, a modului de
contactare pentru relaţii (art. 188
alin. (6)
Constituirea secţiilor de votare
(art. 187 alin. (3)

Consiliul electoral

Prezentarea la CEC a hotărîrii
privind constituirea secţiilor de
votare pe suport de hîrtie şi în
varianta electronică
Prezentarea candidaturilor la
consiliul electoral pentru
constituirea birourilor electorale
(art. 29 alin. (11)

Consiliul electoral

Constituirea birourilor electorale
ale secţiilor de votare (art. 188
alin. (2), (4)

Consiliul electoral
Direcţia management
alegeri

Primirea cererilor şi întocmirea
listei cetăţenilor care vor vota la
locul aflării (art. 55 alin. (4)

Birourile electorale
ale secţiilor de votare

Asigurarea cu mijloace tehnico-materiale
În termen de 3 Stabilirea minimului de locuri de
zile de la data
afişaj electoral.
începerii
Afişarea imediată şi aducerea la
perioadei
cunoştinţă publică a deciziilor
electorale
(dispoziţiilor) respective (art. 47
alin. (7)

Consiliul electoral

Consiliul electoral
APL
Direcţia management
alegeri

Partidele politice
reprezentate în
Parlament
Consiliul orăşenesc
CEC

APL
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21.

După
constituirea
consiliului
electoral

VI.
22.

23.

24.

VII.
25.

Pînă la 9
decembrie
2013,
inclusiv

Pînă la 19
decembrie
2013,
inclusiv
Pînă la 24
decembrie
2013

Imediat după
recepţionarea
APL a hotărîrii
CEC privind
stabilirea datei
referendumului
Cel tîrziu cu
20 zile înainte
de ziua
referendumului

Asigurarea de sprijin consiliului
electoral (art. 22 lit. g), 29 alin. (2),
31 alin. (1), 35 alin. (6), 52 alin. (4)
şi art. 190
Informarea cetăţenilor
Informarea cetăţenilor despre
stabilirea datei desfăşurării
referendumului

Informarea cetăţenilor despre
sediul secţiei de votare la care vor
vota (art. 40 alin. (1) art. 188 alin.
(6)
Plasarea pe site-ul oficial al CEC a
informaţiei privind sediul secţiilor
de votare şi modul de contactare
pentru relaţii
Aducerea la cunoştinţa publică a
timpului şi locului votării.
Diseminarea invitaţiilor la votare
(art. 29 alin. (7), 30 lit. d) şi 50)

Cel tîrziu cu
10 zile înainte
de ziua
desfăşurării
referendumului
Monitorizarea desfăşurării referendumului
Cel tîrziu cu 5 Depunerea cererilor privind
zile înainte de acreditarea observatorilor naţionali
ziua
şi internaţionali, înregistrarea
desfăşurării
interpreţilor (art. 63 alin. (1), (3),
referendumului pct. 8 din Regulamentul privind
statutul observatorilor şi procedura
de acreditare a acestora)
Depunerea cererilor de acreditare a
asociaţiilor obşteşti calificate din
Republica Moldova (art. 63 alin.
(1), (4)

26.

Pînă în ziua
precedentă
desfăşurării
referendumului

Acreditarea observatorilor din
partea asociaţiilor obşteşti
calificate din Republica Moldova
pentru monitorizarea
referendumului (art. 63 alin. (1) şi
(4)
Acreditarea observatorilor
internaţionali pentru monitorizarea
referendumului (art. 63 alin. (3)

APL

APL

Consiliul electoral

Direcţia tehnologii
informaţionale şi
gestionarea listelor
electorale
Consiliul electoral,
Birourile electorale
ale secţiilor de votare

Direcţia comunicare,
relaţii publice şi
mass-media
CEC
Observatorii

Direcţia comunicare,
relaţii publice şi
mass-media
CEC
Consiliul electoral
Observatorii
Consiliul electoral
CEC

Direcţia comunicare,
relaţii publice şi
mass-media
CEC
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VIII.
27.

28.

Pînă la 13
decembrie
2013,
inclusiv
Pînă la 18
decembrie
2013,
inclusiv

29.

Pînă la 20
decembrie
2013,
inclusiv

30.

Pînă la 23
decembrie
2013,
inclusiv

31.

32.

27 decembrie
2013

33.

29
decembrie
2013

X.

34.

35.

La ora 7.15

După
aprobarea
textului
buletinului de
vot

Buletinul de vot
Adoptarea hotărîrii privind
aprobarea modelului buletinului de
vot pentru desfăşurarea
referendumului (art. 193 alin. (6)
Adoptarea hotărîrii privind
aprobarea textului buletinului de
vot şi tipărirea (tirajul) buletinelor
de vot pentru desfăşurarea
referendumului (art. 49, art. 193
alin. (1), (6)
Prezentarea la CEC a hotărîrilor
privind aprobarea textului şi
tirajului buletinului de vot.

Redactarea buletinului de vot,
pregătirea acestuia pentru tipărire
(art. 48, 49, 193 alin. (3)
Cel mai tîrziu
Tipărirea buletinului de vot (art. 22
cu 3 zile
lit. g), 49 alin. (2), 193 alin. (4)
înainte de ziua
referendumului
Transmiterea buletinelor de vot şi a
ştampilelor speciale consiliului
electoral (art. 49 alin. (3), 193 alin.
(7)
Votarea
Efectuarea votării de la 7.00 pînă la
Ziua
desfăşurării 21.00 (art. 50 – art. 55 şi art. 195).
referendumul Prezentarea pînă la ora 15.00 în
ziua votării a cererilor privind
ui
votarea la locul aflării împreună cu
certificatul medical (art. 55 alin. (4)
Pînă la
Verificarea pregătirii secţiilor de
începerea
votare şi întocmirea procesuluivotării
verbal în 2 ex. privind pregătirea
pentru votare şi declararea votării
deschise (art. 55 alin. (1)
Transmiterea la CEC a informaţiei
privind deschiderea secţiilor de
votare şi a numărului de cetăţeni cu
drept de vot

CEC

Consiliul electoral
Direcţia management
alegeri

Consiliul electoral
Direcţia management
alegeri

CEC

CEC

Direcţia management
alegeri
Consiliul electoral

Birourile electorale
Consiliul electoral

Consiliul electoral
Birourile electorale

Birourile electorale
Consiliul electoral
CEC
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36.

37.

XI.
38.

39.

40.

41.

Conform
Instrucţiunii
privind
procesul de
transmitere şi
colectare a
informaţiilor
electorale
Pe parcursul
zilei

Transmiterea la CEC a informaţiei
privind mersul desfăşurării
referendumului

Birourile electorale
Consiliul electoral

Direcţia comunicare,
relaţii publice şi
mass-media
Direcţia tehnologii
informaţionale şi
gestionarea listelor
electoale.
Numărarea voturilor şi totalizarea rezultatelor desfăşurării referendumului
Nu mai tîrziu
Numărarea voturilor şi completarea Birourile electorale
de 18 ore după formularului special.
anunţarea
Întocmirea procesului-verbal
închiderii
privind rezultatele numărării
secţiei de
voturilor şi a raportului.
votare
Afişarea imediată a procesuluiverbal privind rezultatele numărării
voturilor la intrarea în secţia de
votare (art. 56 – 58)
În termen de
Întocmirea procesului-verbal
Consiliul electoral
48 de ore după privind totalizarea rezultatelor
anunţarea
votării pe circumscripţie şi a
închiderii
raportului.
secţiei de
Adoptarea hotărîrii asupra
votare
rezultatelor referendumului.
Afişarea informaţiei detaliate
privind rezultatele referendumului
pe circumscripţie la intrarea în
sediul consiliului electoral.
Prezentarea CEC a documentelor
electorale şi returnarea bunurilor
primite de la CEC, precum şi de la
primărie (art. 28 lit. j), 32 alin. (8),
52 alin. (4), 59, 62, 196)
După
Prezentarea Judecătoriei raionului
Consiliul electoral
totalizarea
Cahul a documentelor electorale
rezultatelor
originale şi a materialelor sigilate
votării pe
privind organizarea şi desfăşurarea
circumscripţie referendumului, în baza actului de
predare-recepţionare (art. 62, 197
alin. (1)
După
Aducerea la cunoştinţa publică a
Consiliul electoral
prezentarea
rezultatelor desfăşurării
CEC
actelor
referendumului
Informarea publicului privind
participarea cetăţenilor la votare
(comunicat de presă)
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42.

Referendum
repetat (după
caz)

În cazul cînd referendumul se
declară nul, autoritatea care a
adoptat decizia de desfăşurare a
referendumului organizează, în
termen de două săptămîni,
referendum repetat (art. 201)

APL
CEC

Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat.
Președintele ședinței Șt.Urîtu – a solicitat să se înainteze întrebări și propuneri la proiect.
AU LUAT CUVÎNTUL :
Dl Șt.Urîtu – a propus ca programul calendaristic pentru realizarea acţiunilor de organizare şi
desfăşurare a referendumului local privind revocarea primarului oraşului Anenii Noi să fie remis
și consiliului orășenesc Anenii Noi.
Raportorul A.Volentir – a acceptat propunerea ca pct.2 al părții rezolutive să fie completat cu
propoziția „ Se remite prezentul program Primăriei oraşului Anenii Noi, Consiliului orășenesc
Anenii Noi şi partidelor reprezentate în Parlament pentru informare şi realizare”.
Președintele ședinței a supus votului propunerea de aprobare a proiectului.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____6____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___.
S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime.
Hotărîrea nr. 2298 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor prezenţi în şedinţă.
4. S-A AUDIAT:
Raportorul Andrei Volentir – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „ Cu privire la
constituirea circumscripţiei electorale orăşeneşti Anenii Noi, nr. 1, raionul Anenii Noi, pentru
organizarea şi desfăşurarea referendumului local privind revocarea primarului ”:
„Comisia Electorală Centrală, prin hotărîrea nr. 2296 din 26 noiembrie 2013, a stabilit data
de 29 decembrie 2013 pentru desfăşurarea referendumului local privind revocarea primarului
oraşului Anenii Noi, raionul Anenii Noi.
În conformitate cu art. 18, 26 şi 187 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 circumscripţia electorală orăşenească Anenii Noi nr. 1, raionul Anenii Noi
pentru referendumul local din 29 decembrie 2013 privind revocarea primarului oraşului Anenii
Noi.
2. Hotarele circumscripţiei electorale oraşeneşti Anenii Noi vor corespunde hotarelor
unităţii administrativ-teritoriale oraşeneşti Anenii Noi, prevăzute de Legea nr. 764-XV din 27
decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova.
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”.
Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat.
Înainte de procedura votării, dl A.Simionov a revenit în sala de ședințe (membri prezenți –7).
Președintele ședinței a supus votului propunerea de aprobare a proiectului.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____7____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___.
S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime.
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Hotărîrea nr. 2299 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor prezenţi în şedinţă.
5. S-A AUDIAT:
Raportorul Andrei Volentir – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „ Cu privire la
atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Condriţa, municipiul Chişinău”:
„Secretarul Consiliului sătesc Condriţa, municipiul Chişinău, a transmis Comisiei
Electorale Centrale cererea de demisie a consilierului Daşchevici Victoria aleasă pe lista
Partidului Liberal. Cererea a fost depusă la consiliu în data de 29 octombrie 2013, iar
documentele necesare atribuirii mandatului de consilier candidatului supleant au parvenit la
Comisie în data de 13 noiembrie 2013.
În baza documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul de
consilier în Consiliul sătesc Condriţa îi revine candidatului supleant Puiu Vladimir de pe lista
Partidului Liberal, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei sectorului Buiucani din 14 iunie 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. (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 Daşchevici Victoria
aleasă pe lista Partidului Liberal în Consiliul sătesc Condriţa.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Condriţa, municipiul Chişinău,
candidatului supleant Puiu Vladimir de pe lista Partidului Liberal.
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”.
Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat.
Președintele ședinței a supus votului propunerea de aprobare a proiectului.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____7____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___.
S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime.
Hotărîrea nr. 2300 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor prezenţi în şedinţă.
6. S-A AUDIAT:
Raportorul Andrei Volentir – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „ Cu privire la
atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Cantemir”:
„Domnul Tabureanu Cristofor, consilier ales din partea Partidului Liberal Democrat din
Moldova în Consiliul raional Cantemir, a depus la Comisia Electorală Centrală cererea de
demisie. Totodată, secretarul consiliului numit a transmis, printr-o scrisoare de însoţire,
documentele necesare atribuirii mandatului de consilier candidatului supleant.
În conformitate cu documentele electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală,
mandatul de consilier în Consiliul raional Cantemir îi revine candidatului supleant Zagorschi
Gheorghe de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea
Judecătoriei Cantemir din 14 iulie 2011.
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. (3) al Legii 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:
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1. Se ridică, în legătură cu cererea de demisie, mandatul consilierului Tabureanu Cristofor
ales pe lista Partidului Liberal Democrat Moldova în Consiliul raional Cantemir.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul raional Cantemir candidatului supleant
Zagorschi Gheorghe de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova.
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”.
Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat.
Președintele ședinței a supus votului propunerea de aprobare a proiectului.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____7____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___.
S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime.
Hotărîrea nr. 2301 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor prezenţi în şedinţă.
7. S-A AUDIAT:
Raportorul Andrei Volentir – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „ Cu privire la
atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Iujnoe, raionul Cahul”:
„Consiliul sătesc Iujnoe, prin decizia nr. 5/06 din 7 octombrie 2013, a ridicat, în legătură
cu absenţa fără motive întemeiate de la trei şedinţe consecutive ale consiliului, mandatul
consilierului Samburscaia Evghenia 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 Iujnoe îi revine candidatului supleant Răducan Victoria de pe lista
Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Cahul din
22 iunie 2011.
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. 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 Iujnoe.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Iujnoe, raionul Cahul, candidatului
supleant Răducan Victoria de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova.
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”.
Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat.
Raportorul A.Volentir – a informat că sunt mai multe decizii parvenite în cadrul Comisiei ca
urmare a sesizării Consiliilor locale de către Oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat privind
absențele consilierilor de la ședințe. Unul din aceste cazuri este și Consiliul sătesc Iujnoe, raionul
Cahul.
Dl Șt. Urîtu – a întrebat în a cîta ședință a Consiliului a fost ridicat madatul consilierului
Samburscaia Evghenia.
Dl A.Volentir – a răspuns că mandatul consilierului Samburscaia Evghenia fost ridicat la a patra
ședință absentată a Consiliului.
Președintele ședinței a supus votului propunerea de aprobare a proiectului.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____7____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___.
S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime.
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Hotărîrea nr. 2302 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor prezenţi în şedinţă.
8. S-A AUDIAT:
Raportorul Andrei Volentir – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „ Cu privire la
atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Moscovei, raionul Cahul”:
„Consiliul comunal Moscovei, prin decizia nr. 08/06 din 10 octombrie 2013, a ridicat, în
legătură cu absenţa fără motive întemeiate de la trei şedinţe consecutive ale consiliului, mandatul
consilierului Prepeliţa Mihail ales 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 comunal Moscovei îi revine candidatului supleant Bratinov Stepan de pe
lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei
Cahul din 24 iunie 2011.
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. 29 din Regulamentul cu privire la procedura de
ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale
nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul comunal Moscovei.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Moscovei, raionul Cahul,
candidatului supleant Bratinov Stepan de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica
Moldova.
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”.
Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat.
Președintele ședinței Șt.Urîtu – a solicitat să se înainteze întrebări pe marginea proiectului.
AU LUAT CUVÎNTUL :
Dl Șt.Urîtu – a întrebat din ce dată este decizia Consiliului local de ridicare a mandatului și cum
a fost informat consilierul despre ședințele Consiliului local.
Dl A.Volentir – a menționat că la dosar sunt anexate copia proceselor-verbale ale ședințelor la
care a absentat consilierul Prepeliţa Mihail și nota informativă a secretarului Consiliului prin care
se menționează modalitățile de informare a consilierilor despre ședință: „ prin telefon, oral, în
scris prin semnătură ”.
Președintele ședinței a supus votului propunerea de aprobare a proiectului.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____7____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___.
S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime.
Hotărîrea nr. 2303 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor prezenţi în şedinţă.
9. S-A AUDIAT:
Raportorul Andrei Volentir – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „ Cu privire la
atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Marcăuţi, raionul Dubăsari”:
„Consiliul sătesc Marcăuţi, prin deciziile nr. 06-09 şi 06-10 din 17 octombrie 2013, a
ridicat, în legătură cu absenţa fără motive întemeiate de la trei şedinţe consecutive ale consiliului,
mandatele consilierilor Leahu Gheorghe ales pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova şi
Ciobanu Valentina aleasă pe lista Partidului Liberal. Astfel, au devenit vacante două mandate de
consilier atribuite formaţiunilor nominalizate.
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În conformitate cu documentele electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală,
mandatele de consilier în Consiliul sătesc Marcăuţi le revin candidaţilor supleanţi Piciriga Victor
de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova şi Josan Ilie de pe lista Partidului Liberal.
Listele au fost confirmate prin hotărîrea Judecătoriei Dubăsari din 10 iunie 2011.
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. 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 a două mandate de consilier în Consiliul sătesc Marcăuţi.
2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul sătesc Marcăuţi, raionul Dubăsari,
candidaţilor supleanţi Piciriga Victor de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova şi
Josan Ilie de pe lista Partidului Liberal.
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”.
Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat.
Președintele ședinței Șt.Urîtu – a solicitat să se înainteze întrebări pe marginea proiectului.
AU LUAT CUVÎNTUL :
Dl Șt.Urîtu – a întrebat din ce dată este decizia Consiliului local de ridicare a mandatelor de
consilier și în ce mod au fost informați consilierii Leahu Gheorghe și Ciobanu Valentina despre
ședințele Consiliului local.
Dl A.Volentir – a răspuns că absențele au fost înregistrate la data de 27 mai 2013, 5 iulie 2013 și
4 octombrie 2013. Decizia de ridicare a mandatelor a fost adoptată la 17 octombrie 2013, la cea
de-a patra ședință a Consiliului. Consilierii au fost informați despre ședințele Consiliului prin
intermediul curierului primăriei.
Președintele ședinței a supus votului propunerea de aprobare a proiectului.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____7____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___.
S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime.
Hotărîrea nr. 2304 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor prezenţi în şedinţă.
10. S-A AUDIAT:
Raportorul Andrei Volentir – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „ Cu privire la
atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Călugăr, raionul Făleşti”:
„Consiliul comunal Călugăr, prin decizia nr. 3/12 din 27 septembrie 2013, a ridicat, în
legătură cu absenţa fără motive întemeiate de la trei şedinţe consecutive ale consiliului, mandatul
consilierului Mînzăteanu Radu ales pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova. Astfel, a
devenit vacant un mandat de consilier atribuit formaţiunii nominalizate.
În conformitate cu documentele electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală,
mandatul de consilier în Consiliul comunal Călugăr îi revine candidatului supleant Dobîndă
Zinaida de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea
Judecătoriei Făleşti din 15 iunie 2011.
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. 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 comunal Călugăr.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Călugăr, raionul Făleşti,
candidatului supleant Dobîndă Zinaida de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova.
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”.
Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat.
Președintele ședinței a supus votului propunerea de aprobare a proiectului.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____7____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___.
S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime.
Hotărîrea nr. 2305 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor prezenţi în şedinţă.
11. S-A AUDIAT:
Raportorul Andrei Volentir – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „ Cu privire la
atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Alexeevca, raionul Floreşti”:
„Secretarul Consiliului comunal Alexeevca din raionul Floreşti, a transmis Comisiei
Electorale Centrale cererea de demisie a consilierului Medveţchi Ecaterina 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, mandatul de
consilier în Consiliul comunal Alexeevca îi revine candidatului supleant Sochirca Iurie de pe
lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Floreşti
din 13 iunie 2011. La atribuirea mandatului s-a ţinut cont de declaraţia candidatului supleant
Chiseliţa Silvia de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, prin care aceasta refuză
atribuirea mandatului de consilier şi de adeverinţa eliberată de primărie, prin care se confirmă
faptul aflării peste hotarele ţării a candidatului supleant Sochirca Ion de pe lista aceluiaş partid.
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 (3) al Legii nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul
alesului local, pct. 17, 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 Medveţchi Ecaterina
aleasă pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul comunal Alexeevca.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Alexeevca, raionul Floreşti,
candidatului supleant Sochirca Iurie de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova.
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”.
Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat.
Președintele ședinței a supus votului propunerea de aprobare a proiectului.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____7____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___.
S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime.
Hotărîrea nr. 2306 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor prezenţi în şedinţă.
17/30

12. S-A AUDIAT:
Raportorul Andrei Volentir – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „ Cu privire la
atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Ialoveni”:
„Secretarul Consiliului raional Ialoveni a transmis Comisiei Electorale Centrale cererile de
demisie ale consilierilor Popescu Lilian ales pe lista Partidului Liberal, Braga Mihail şi Ţurcanu
Valeriu aleşi pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, de asemenea documentele
necesare atribuirii mandatelor de consilier următorilor candidaţi supleanţi.
În baza documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatele
de consilier în Consiliul raional Ialoveni le revin candidaţilor supleanţi Rusu Vadim de pe lista
Partidului Liberal, Maleru Petru şi Paşchevici Nicolae de pe lista Partidului Liberal Democrat
din Moldova. Listele candidaţilor supleanţi au fost confirmate prin hotărîrea Judecătoriei
Ialoveni din 8 iunie 2011. La atribuirea mandatelor s-a ţinut cont de declaraţia de refuz a
candidatului supleant Frunze Petru de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, prin
care acesta refuză atribuirea mandatului de consilier.
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 (3) al Legii nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul
alesului local, pct. 17, 29 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi validare a
mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23
aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
1. Se ridică, în legătură cu cererile de demisie, mandatele consilierilor Popescu Lilian ales
pe lista Partidului Liberal, Braga Mihail şi Ţurcanu Valeriu aleşi pe lista Partidului Liberal
Democrat din Moldova în Consiliul raional Ialoveni.
2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul raional Ialoveni candidaţilor supleanţi
Rusu Vadim de pe lista Partidului Liberal, Maleru Petru şi Paşchevici Nicolae de pe lista
Partidului Liberal Democrat din Moldova.
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”.
Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat.
Președintele ședinței a supus votului propunerea de aprobare a proiectului.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____7____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___.
S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime.
Hotărîrea nr. 2307 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor prezenţi în şedinţă.
13. S-A AUDIAT:
Raportorul Andrei Volentir – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „ Cu privire la
atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Mihălăşeni, raionul Ocniţa”:
„Consiliul comunal Mihălăşeni, prin decizia nr. 3/II din 25 octombrie 2013, a ridicat, în
legătură cu absenţa fără motive întemeiate de la trei şedinţe consecutive ale consiliului,
mandatele consilierilor Voinesco Livia aleasă pe lista Partidului Comuniştilor din Republica
Moldova şi Cemortan Liviu ales pe lista Partidului Republican din Moldova. Astfel, au devenit
vacante două mandate de consilier atribuite formaţiunilor nominalizate.
În baza documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatele
de consilier în Consiliul comunal Mihălăşeni le revin candidaţilor supleanţi Zaharco Ivan de pe
lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova şi Lungu Valentin de pe lista Partidului
Republican din Moldova. Listele candidaţilor supleanţi au fost confirmate prin hotărîrea
Judecătoriei Ocniţa din 28 iunie 2011. La atribuirea mandatelor s-a ţinut cont de declaraţiile
candidaţilor supleanţi Moraru Vasile şi Lupoi Silvia de pe lista Partidului Republican din
Moldova, prin care aceştia refuză atribuirea mandatului de consilier.
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În temeiul art. 18 alin. (2) şi 133 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21
noiembrie 1997 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 ia act de vacanţa a două mandate de consilier în Consiliul comunal Mihălăşeni.
2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul comunal Mihălăşeni, raionul Ocniţa,
candidaţilor supleanţi Zaharco Ivan de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova şi
Lungu Valentin de pe lista Partidului Republican din Moldova.
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”.
Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat.
Președintele ședinței Șt.Urîtu – a solicitat să se înainteze întrebări pe marginea proiectului.
AU LUAT CUVÎNTUL :
Dl Șt.Urîtu – a întrebat dacă în declarațiile candidaților supleanți este indicat motivul din care
aceștia refuză atribuirea mandatului de consilier.
Dl A.Volentir – a răspuns că ambele declarații sunt motivate cu „situația familială”.
Președintele ședinței a supus votului propunerea de aprobare a proiectului.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____7____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___.
S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime.
Hotărîrea nr. 2308 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor prezenţi în şedinţă.
14. S-A AUDIAT:
Raportorul Andrei Volentir – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „ Cu privire la
atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orăşenesc Orhei, raionul Orhei”:
„Secretarul Consiliului orăşenesc Orhei din raionul Orhei a transmis Comisiei Electorale
Centrale cererea de demisie a consilierului Racu Ion ales pe lista Partidului Democrat din
Moldova. Cererea a fost depusă la consiliu în data de 7 noiembrie 2013, iar documentele
necesare atribuirii mandatului de consilier candidatului supleant au parvenit la Comisie în data
de 15 noiembrie 2013.
În baza documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul de
consilier în Consiliul orăşenesc Orhei îi revine candidatului supleant Popuşoi Vladimir de pe
lista Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Orhei din 20 iunie
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. (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 Racu Ion ales pe lista
Partidului Democrat din Moldova în Consiliul orăşenesc Orhei.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul orăşenesc Orhei, raionul Orhei,
candidatului supleant Popuşoi Vladimir de pe lista Partidului Democrat din Moldova.
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”.
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Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat.
Președintele ședinței a supus votului propunerea de aprobare a proiectului.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____7____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___.
S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime.
Hotărîrea nr. 2309 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor prezenţi în şedinţă.
15. S-A AUDIAT:
Raportorul Andrei Volentir – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „ Cu privire la
atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Horodişte, raionul Rezina”:
„Prin hotărîrea nr. 2058 din 2 iulie 2013, Comisia Electorală Centrală a ridicat, în legătură
cu incompatibilitatea funcţiei, mandatul consilierului Blanari Vera aleasă pe lista Partidului
Comuniştilor din Republica Moldova în Consiliul comunal Horodişte. Setul documentelor
necesare pentru atribuirea mandatului de consilier candidatului supleant a parvenit la Comisie la
29 octombrie şi 15 noiembrie 2013.
În baza documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul
de consilier în Consiliul comunal Horodişte îi revine candidatului supleant Curicheri Alina de pe
lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei
Rezina din 15 iunie 2011. La atribuirea mandatului de consilier s-a ţinut cont de adeverinţa
eliberată de primărie prin care se confirmă aflarea peste hotarele ţării a candidatului supleant
Bolfun Svetlana de pe lista aceluiaşi partid.
În temeiul art. 18 alin. (2), 133 alin. (12) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21
noiembrie 1997, pct. 29 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi validare a
mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23
aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
1. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Horodişte, raionul Rezina,
candidatului supleant Curicheri Alina de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica
Moldova.
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”.
Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat.
Președintele ședinței Șt.Urîtu – a solicitat să se înainteze întrebări pe marginea proiectului.
AU LUAT CUVÎNTUL :
Dl A.Simionov – a întrebat raportorul cum explică mențiunea: „Setul documentelor necesare
pentru atribuirea mandatului de consilier candidatului supleant a parvenit la Comisie la 29
octombrie şi 15 noiembrie 2013”.
Dl A.Volentir – a răspuns că declarația parvenită la CEC la 29 octombrie 2013 fără parafa de
autentificare, această declarație a fost restituită, completîndu-se o nouă declarație cu parafa de
autentificare, aceasta a fost întregistrată la 15 noiembrie 2013.
Dl A.Simionov – a propus de a indica că întreg setul de documente a parvenit la CEC la 15
noiembrie 2013.
Dl A.Volentir – a acceptat propunererea de rectificare în primul alineat al proiectului de hotărîre:
„Documentele necesare pentru atribuirea mandatului de consilier candidatului supleant au
parvenit la Comisie în data de 15 noiembrie 2013”.
Președintele ședinței a supus votului propunerea de aprobare a proiectului.
REZULTATUL VOTĂRII:
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Pentru ____7____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___.
S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime.
Hotărîrea nr. 2310 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor prezenţi în şedinţă.
16. S-A AUDIAT:
Raportorul Andrei Volentir – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „ Cu privire la
atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Sîngerei ”:
„Secretarul Consiliului raional Sîngerei a transmis Comisiei Electorale Centrale cererea de
demisie a consilierului Gherman Petru ales pe lista Partidului Popular Creştin Democrat. Cererea
a fost depusă la consiliu în data de 5 noiembrie 2013, iar documentele necesare atribuirii
mandatului de consilier candidatului supleant au parvenit la Comisie la 7 şi 12 noiembrie
2013.
În baza documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul de
consilier în Consiliul raional Sîngerei îi revine candidatului supleant Chiţan Vasile de pe lista
Partidului Popular Creştin Democrat, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Sîngerei din 16 iunie
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. (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 Gherman Petru ales
pe lista Partidului Popular Creştin Democrat în Consiliul raional Sîngerei.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul raional Sîngerei candidatului supleant
Chiţan Vasile de pe lista Partidului Popular Creştin Democrat.
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”.
Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat.
Președintele ședinței a supus votului propunerea de aprobare a proiectului.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____7____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___.
S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime.
Hotărîrea nr. 2311 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor prezenţi în şedinţă.
17. S-A AUDIAT:
Raportorul Andrei Volentir – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „ Cu privire la
atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Novosiolovca, raionul Taraclia”:
„Secretarul Consiliului sătesc Novosiolovca din raionul Taraclia a transmis Comisiei
Electorale Centrale cererea de demisie a consilierului Jentică Ecaterina 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 Novosiolovca îi revine candidatului supleant Colev Maria de pe lista
Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Taraclia
din 13 iunie 2011.
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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 (3) al Legii nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul
alesului local şi în conformitate cu pct. 17, 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 Jentică Ecaterina
aleasă pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova în Consiliul sătesc Novosiolovca.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Novosiolovca, raionul Taraclia,
candidatului supleant Colev Maria de pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova.
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”.
Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat.
Președintele ședinței a supus votului propunerea de aprobare a proiectului.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____7____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___.
S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime.
Hotărîrea nr. 2312 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor prezenţi în şedinţă.
18. S-A AUDIAT:
Raportorul Andrei Volentir – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „ Cu privire la
atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Ungheni” :
„Prin hotărîrea nr. 2212 din 4 octombrie 2013, Comisia Electorală Centrală a ridicat, în
legătură cu incompatibilitatea funcţiei, mandatul consilierului independent Munteanu Natalia din
cadrul Consiliului raional Ungheni. Întrucît a devenit vacant mandatul de consilier deţinut de un
candidat independent, a fost restabilit şirul descrescător, conform căruia cea mai mare valoare
numerică i-a revinit listei de candidaţi ai Partidului Liberal. Setul de documente necesare pentru
atribuirea mandatului de consilier candidatului supleant a parvenit la Comisie în data de 21
octombrie 2013.
În baza documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul de
consilier în Consiliul raional Ungheni îi revine candidatului supleant Bînzaru Radu de pe lista
Partidului Liberal, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Ungheni din 17 iunie 2011.
În temeiul art. 18 alin. (2), 133 alin. (12) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie
1997, pct. 27 şi 29 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor
de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013,
Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
1. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul raional Ungheni candidatului supleant
Bînzaru Radu de pe lista Partidului Liberal.
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”.
S-a propus restabilirea șirului descrescător după cum urmează:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

PCRM

PLDM

PDM

PL

16354
8177
5451,3
4088,5
3270,8
2725,6
2336,2
2044,2
1817,1
1635,4
1486,7
1362,8
1258
1168,1
1090,2
1022,1
962
908,5
860,7
817,7
778,7
743,3
711
681,4
654,1
629
605,7
584
563,9
545,1
527,5
511
495,5
481
467,2

12549
6274,5
4183
3137,2
2509,8
2091,5
1792,7
1568,6
1394,3
1254,9
1140,8
1045,7
965,3
896,3
836,6
784,3
738,1
697,1
660,4
627,4
597,5
570,4
545,6
522,8
501,9
482,6
464,7
448,1
432,7
418,3
404,8
392,1
380,2
369
358,5

6680
3340
2226,66
1670
1336
1113,33
954,28
835
742,22
668
607,27
556,66
513,84
477,14
445,33
417,5
392,94
371,11
351,57
334
318,09
303,63
290,43
278,33
267,2
256,92
247,4
238,57
230,34
222,66
215,48
208,75
202,42
196,47
190,85

4440
2220
1480
1110
888
740
634,2
555
493,3
444
403,6
370
341,5
317,1
296
277,5
261,1
246,6
233,6
222
211,4
201,8
193
185
177,6
170,7
164,4
158,5
153,1
148
143,22
138,7
134,5
130,5
126,8

Munteanu
Natalia
1174

PRM

PP “Pentru
Neam şi Tară”

797
398,5
265,66
199,25
159,4
132,83
113,85
99,62
88,55
79,7
72,45
66,41
61,3
56,92
53,13
49,81
46,88
44,27
41,94
39,85
37,95
36,22
34,65
33,2
31,88
30,65
29,51
28,46
27,48
25,56
25,7
24,9
24,15
23,44
22,77

556
278
185,3
139
111,2
92,6
79,4
69,5
61,7
55,6
50,5
46,3
42,7
39,7
37
34,7
32,7
30,8
29,2
27,8
26,4
25,2
24,1
23,1
22,2
21,3
20,51
19,8
19,1
18,5
17,9
17,3
16,8
16,3
15,8

Flimon
Alexei
281

PPCD

PNL

PPDM

279
139,5
93
69,7
55,8
46,5
39,8
34,4
31
27,9
25,3
23,2
21,4
19,9
18,6
17,4
16,4
15,5
14,6
13,9
13,2
12,6
12,1
11,6
11,1
10,7
10,3
9,96
9,6
9,3
9
8,7
8,45
8,2
7,9

205
102,5
68,3
51,25
41
34,16
29,28
25,62
22,77
20,5
18,63
17
15,7
14,6
13,6
12,8
12
11,3
10,7
10,25
9,7
9,3
8,9
8,5
8,2
7,8
7,5
7,3
7
6,8
6,6
6,4
6,2
6,02
5,85

105
52,5
35
26,25
21
17,5
15
13,125
11,6
10,5
9,54
8,75
8,07
7,5
7
6,56
6,17
5,83
5,52
5,25
5
4,77
4,56
4,37
4,2
4,03
3,88
3,75
3,62
3,5
3,38
3,28
3,18
3,08
3

BE„Forţa a
Treia”
47
23,5
15,66
11,75
9,4
7,83
6,71
5,87
5,22
4,7
4,27
3,91
3,61
3,35
3,13
2,93
2,76
2,61
2,47
2,35
2,23
2,13
2,04
1,95
1,88
1,8
1,74
1,67
1,62
1,56
1,51
1,46
1,42
1,38
1,34

35 de mandate
Şirul restabilit I – 5 noiembrie2013, PL (1110).
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Șirul descrescător restabilit a fost acceptat prin consens.
Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat.
Președintele ședinței a supus votului propunerea de aprobare a proiectului.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____7____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___.
S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime.
Hotărîrea nr. 2313 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor prezenţi în şedinţă.
19. S-A AUDIAT:
Raportorul Andrei Volentir – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „ Pentru abrogarea
hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 1833 din 19 martie 2013”:
„Consiliul comunal Chiperceni, prin decizia nr. 3/2 din 6 februarie 2013, a ridicat în
legătură cu incompatibilitatea funcţiei mandatul consilierului Andrieş Tatiana, aleasă pe lista
Partidului Democrat din Moldova. Comisia Electorală Centrală a luat act de vacanţa unui
mandat de consilier şi la 19 martie 2013 a adoptat hotărîrea nr. 1833 prin care a atribuit mandatul
de consilier în Consiliul comunal Chiperceni candidatului supleant Biriuc Zavastia de pe lista
Partidului Democrat din Moldova.
Ulterior, la 11 octombrie 2013 Consiliul comunal Chiperceni a adoptat hotărîrea nr. 9/8
privind abrogarea deciziei nr. 3/2 din 6 februarie 2013 (prin care a fost ridicat mandatul de
consilier al doamnei Andrieş Tatiana).
În aceste circumstanţe, Comisia Electorală Centrală consideră necesar să abroge din oficiu
hotărîrea nr. 1833 din 19 martie 2013 şi, ca urmare, raporturile juridice privind distribuirea
mandatelor în Consiliul comunal Chiperceni să revină la situaţia de pînă la momentul adoptării
deciziei nr. 3/2, şi anume doamna Andrieş Tatiana să îşi reia mandatul de consilier, iar doamna
Biriuc Zavastia să ocupe poziţia 1 pe lista candidaţilor supleanţi.
În baza celor expuse şi în conformitate cu art. 18 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21
noiembrie 1997, art. 11 lit. b) din Codul civil nr. 1107-XV din 6 iunie 2002 Comisia Electorală
Centrală h o t ă r ă ş t e:
1. Se abrogă hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1833 din 19 martie 2013 „Cu
privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Chiperceni, raionul Orhei”.
2. Doamna Biriuc Zavastia se restabileşte la poziţia 1 în lista candidaţilor supleanţi la
funcţia de consilier în Consiliul comunal Chiperceni, raionul Orhei, din partea Partidului
Democrat din Moldova.
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”.
Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat.
Președintele ședinței Șt.Urîtu – a solicitat să se înainteze întrebări pe marginea proiectului.
AU LUAT CUVÎNTUL :
Dl A.Simionov – a întrebat care a fost temeiul abrogării deciziei nr. 3/2 din 6 februarie 2013,
prin care a fost ridicat mandatul de consilier al doamnei Andrieş Tatiana.
Dl A.Volentir – a răspuns că în cazul dat, Consiliul local Chiperceni și-a abrogat propria decizie,
dînd curs cererii prealabile depuse de dna Andrieș Tatiana privind anularea deciziei, prin care i-a
fost ridicat mandatul de consilier. Ulterior, în adresa Comisiei Electorale Centrale a fost
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transmisă hotărîrea privind abrogarea deciziei respective. A amintit despre cazul Consiliului
raional Ocnița.
Dl Șt.Urîtu – a întrebat care este temeiul legal ce stă la baza abrogării hotărîrii Comisiei nr. 1833
din 19 martie 2013 și prin care se ridică mandatul de consilier dnei Biriuc Zavastia.
Dl A.Volentir – a răspuns că dna Biriuc Zavastia se restabileşte la poziţia 1 în lista candidaţilor
supleanţi.
Dl A.Simionov – s-a referit la cazul Consiliului raional Ocnița. A întrebat ce se va întîmpla cînd
mai multe Consilii locale își vor abroga propriile decizii. A propus amînarea examinării acestei
chestiuni sau în general de respins această sesizare.
Dl V.Moțarschi – consideră că ar fi corect în cazul dat să cunoaștem mai multe detalii care
vizează anularea deciziei Consiliului local și să cunoaștem care a fost motivul incompatibilității.
A menționat că îi vine greu să se expună prin vot, pornind de la volumul mare de informații care
a fost oferit.
Dl A.Volentir – a menționat că în preambulul deciziei Consiliului local se face referire la
hotărîrea Curții Constituționale. A subliniat că suportul legal pentru abrogarea hotărîrii Comisiei
este hotărîrea Consiliului local prin care acesta a abrogat decizia nr. 3/2 din 6 februarie 2013.
Dl Șt.Urîtu – a subliniat că este o situație în care nu cunoaștem răspunsurile la toate întrebările
adresate. A sugerat raportorului de a retrage proiectul de hotărîre pentru o documentare mai
amplă.
Dl V.Moțarschi – a atras atenția că de multe ori Comisia Electorală Centrală: „atenționează
Consiliul local, atenționează secretarul Consiliului local, atenționează Oficiul teritorial al
Cancelariei de Stat”. A menționat că nu trebuie de exclus faptul că și în acest caz va fi necesar de
atras atenția Consiliului local la anumite aspecte, de aceea consideră că ar trebui să cunoaștem
toată informația pentru ca ulterior să atragem atenția despre o practică bună sau mai puțin bună
Dl V.Gafton – a precizat că în cazul dat sunt două acte administrative. S-a referit la termenul de
prescripție de 30 de zile menționînd că orice persoană, ale cărei drepturi au fost afectate, poate
să-și exercite acest drept în instanța de contencios administrativ.
Dl A.Simionov – a menționat că nu avem informații dacă s-a adresat consilierul sau nu în
instanța de judecată.
Președintele ședinței a supus votului propunerea dlui A.Simionov de amînare a examinării
proiectului de hotărîre.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____3____, Contra ____3_____, S-au abţinut ___1___.
Propunerea înaintată nu a întrunit numărul necesar de voturi.
Președintele ședinței a supus votului propunerea de aprobare a proiectului.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____4____, Contra ____1_____, S-au abţinut ___2___.
Propunerea de aprobare a proiectului nu a întrunit numărul necesar de voturi.
20. S-A AUDIAT:
Raportorul Andrei Volentir – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la
abrogarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr.2056 din 2 iulie 2013 „Cu privire la atribuirea
unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Isacova, raionul Orhei ” :
„Prin hotărîrea nr. 2056 din 2 iulie 2013 „Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier
în Consiliul sătesc Isacova, raionul Orhei”, Comisia Electorală Centrală a ridicat, în legătură cu
incompatibilitatea funcţiei, mandatele consilierilor Gujuman Mihail, ales pe lista Partidului
Democrat din Moldova şi Balaban Zinovia, aleasă pe lista Partidului Liberal Democrat din
Moldova. Prin aceeaşi hotărîre mandatele de consilier au fost atribuite domnilor Gherţescu
Mihail şi Guzun Dumitru, candidaţi supleanţi de pe listele partidelor nominalizate.
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Ţinînd cont de cererile prealabile şi cererea de revizuire a hotărîrii în cauză, prin care
consilierii vizaţi au contestat ridicarea mandatelor, şi de dispoziţiile de la punctul 2 al hotărîrii
nr. 19 din 16 iulie 2013 a Curţii Constituţionale, potrivit cărora prevederile Legii nr. 768-XIV
din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local, în redacţia Legii nr.168 din 11 iulie 2012,
astfel cum au fost interpretate prin Legea nr.263 din 16 noiembrie 2012, nu se aplică aleşilor
locali, care şi-au obţinut mandatul în urma alegerilor locale desfăşurate pînă la data intrării în
vigoare a Legii nr.168 din 11 iulie 2012 pentru modificarea Legii nr.768-XIV din 2 februarie
2000 privind statutul alesului local – 14 septembrie 2012, precum şi candidaţilor supleanţi,
Comisia apreciază că mandatele acestor consilieri urmează a fi restabilite.
Astfel, avînd în vedere că dl Gujuman Mihail şi dna Balaban Zinovia şi-au obţinut
mandatele de consilier în Consiliul sătesc Isacova, raionul Orhei, în urma alegerilor locale
generale din 5 iunie 2011, adică pînă la intrarea în vigoare a Legii nr.168 din 11 iulie 2012, prin
care a fost introdusă incompatibilitatea mandatului de consilier local cu calitatea de angajat în
subdiviziunile autorităţilor administraţiei publice locale, aceasta constituind temei pentru
ridicarea mandatului deţinut de Gujuman Mihail, şi cu calitatea de şef în structurile subordonate
autorităţilor administraţiei publice locale, - pentru Balaban Zinovia, Comisia Electorală Centrală
ajunge la concluzia necesităţii abrogării hotărîrii nr. 2056 din 2 iulie 2013 „Cu privire la
atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Isacova, raionul Orhei”, cu restabilirea
raporturilor juridice iniţiale.
În temeiul art. 18 alin. (2) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997 Comisia
Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
1. Se abrogă hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2056 din 2 iulie 2013 „Cu privire la
atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Isacova, raionul Orhei”.
2. Se restabileşte domnul Gujuman Mihail şi doamna Balaban Zinovia în funcţia de
consilier în Consiliul sătesc Isacova, raionul Orhei.
3. Domnul Gherţescu Mihail se restabileşte la poziţia 1 în lista candidaţilor supleanţi la
funcţia de consilier a Partidului Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Isacova, raionul
Orhei.
4. Domnul Guzun Dumitru se restabileşte la poziţia 1 în lista candidaţilor supleanţi la
funcţia de consilier a Partidului Liberal Democrat din Moldova în Consiliul sătesc Isacova,
raionul Orhei.
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 a propus aprobarea proiectului prezentat.
Președintele ședinței Șt.Urîtu – a solicitat să se înainteze întrebări pe marginea proiectului.
AU LUAT CUVÎNTUL :
Dl A.Simionov – a întrebat ce funcții au deținut anterior consilierii Balaban Zinovia și Gujuman
Mihail.
Dl A.Volentit – a menționat că dna Balaban Zinovia a deținut funcția de șefă a căminului cultural
, iar dl Gujuman Mihail este angajat al primăriei în calitate de paznic.
Dl A.Simionov – a întrebat raportorul dacă dl Gujuman Mihail este angajat al primăriei și dacă
se afla în situație de incompatibilitate. Totodată a întrebat la ce dată au fost depuse cererile
prealabile la Comisie.
Dl A.Volentir – a răspuns că incompatibilitatea funcției de consilier cu calitatea de angajat în
structura administrației publice locale a apărut în anul 2012, iar dl Gujuman Mihail este angajat
în această calitate din anul 2010. A menționat că o cerere prealabilă a fost depusă la 6 august, iar
altă cerere în luna noiembrie. A informat membrii Comisiei că ambele cereri se află în instanța
de judecată, subliniind că ședința instanței de judecată care a avut loc astăzi a fost amînată, iar o
altă ședință va avea loc la 20 decembrie, fapt ce servește drept bună ocazie pentru această
chestiune să fie soluționată amiabil de către Comisie.
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Dl A.Simionov – a menționat că pornind de la practica Comisiei cînd se amîna examinarea
pentru ca instanța de judecată să se expună, a propus să se meargă pe aceeași abordare , să lăsăm
instanța de judecată să se expună pe marginea cazului dat.
Dl V.Gafton – a recomandat colegilor să citească art.1404 alin.4 al Codului Civil al Republicii
Moldova.
Dl V.Moțarschi a părăsit sala de ședințe (membri prezenți – 6).
Președintele ședinței Șt.Urîtu – a solicitat să se înainteze propuneri la proiect.
AU LUAT CUVÎNTUL :
Dl A.Simionov – a menționat că hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr.2056 este din 2 iulie
2013, iar cererea prealabilă a fost depusă în luna noiembrie. A întrebat cum rămîne cu termenul
de prescripție de 30 de zile.
Dl A.Volentir – a răspuns că termenul de prescripție ne dă dreptul să nu o examinăm, dar nu ne
obligă să nu o examinăm. Examinarea sau neexaminarea acestei cereri este la discreția Comisiei.
Dl Ștefan Urîtu – a oferit cuvîntul dlui I.Corotchi pentru a se expune pe marginea acestui caz.
Dl I.Corotchi – a subliniat că cererea prealabilă a fost depusă inițial în termen, în luna august,
ulterior, după ce au atacat în instanța de judecată au mai depus o cerere prealabilă în luna
noiembrie. Dat fiind faptul că nu a fost o practică anterioară se aștepta hotărîrea instanței de
judecată pentru a lua atitudine în situația respectivă.
Dl A.Simionov a ieșit din sala de ședințe (membri prezenți – 5).
Președintele ședinței a supus votului propunerea de aprobare a proiectului.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____5____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___.
S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime.
Hotărîrea nr. 2314 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor prezenţi în şedinţă.
21. S-A AUDIAT:
Raportorul Andrei Volentir – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la
abrogarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 2003 din 6 iunie 2013”:
„Prin hotărîrea nr. 2003 din 6 iunie 2013 „Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul raional Anenii Noi”, Comisia Electorală Centrală a decis ridicarea, în legătură cu
incompatibilitatea funcţiei, a mandatului consilierului Simonov Vera aleasă pe lista Partidului
Comuniştilor din Republica Moldova şi atribuirea acestui mandat candidatului supleant Purcaci
Tatiana de pe lista aceluiaşi partid.
Doamna Simonov Vera, la data de 12 noiembrie 2013, a depus la Comisia Electorală
Centrală o cerere prin care a solicitat revizuirea hotărîrii sus-numite.
Examinînd cererea depusă şi documentele anexate la aceasta, Comisia Electorală Centrală
reţine argumentele invocate de reclamantă, de asemenea prevederile Hotărîrii Curţii
Constituţionale nr. 19 din 16 iulie 2013 conform căreia au fost recunoscute constituţionale
sintagma „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;” de la lit.c) şi prevederile literei d) a art.7 alin. (l) din Legea nr. 768-XIV din 2
februarie 2000 privind statutul alesului local, în redacţia Legii nr.168 din 11 iulie 2012, astfel
cum au fost interpretate prin Legea nr.263 din 16 noiembrie 2012, în măsura în care acestea nu
se aplică aleşilor locali, care și-au obținut mandatul în urma alegerilor locale desfășurate pînă la
data intrării în vigoare a Legii nr.168 din 11 iulie 2012 pentru modificarea Legii nr.768-XIV din
2 februarie 2000 privind statutul alesului local – 14 septembrie 2012, precum și candidaților
supleanți.
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Avînd în vedere că doamna Simonov Vera este angajată în funcţia de specialist principal,
metodist la Centrul Metodic din cadrul Direcţiei Educaţie Anenii Noi începînd cu data de 24
decembrie 2007 în baza ordinului nr. 101 din 24 decembrie 2007, iar mandatul de consilier în
Consiliul raional Anenii Noi îl deţine din 15 iunie 2011 în baza hotărîrii Judecătoriei Anenii Noi,
Comisia Electorală Centrală ajunge la concluzia că modificările aduse articolului 7 al Legii nr.
768/2000 prin Legea nr. 168/2012 nu pot fi aplicate în cazul doamnei Simonov Vera.
În temeiul art. 18 alin. (2) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997 Comisia
Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
1. Se abrogă hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2003 din 6 iunie 2013 „Cu privire
la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Anenii Noi”.
2. Se restabileşte doamna Simonov Vera în calitatea de consilier în Consiliul raional
Anenii Noi.
3. Doamna Purcaci Tatiana se restabileşte la poziţia 1 în lista candidaţilor supleanţi la
funcţia de consilier a Partidului Comuniştilor din Republica Moldova în Consiliul raional Anenii
Noi.
4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al
Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova”.
În timpul prezentării proiectului, dl A.Simionov a revenit în sala de ședințe.(membri prezenți-6).
Raportorul a propus aprobarea proiectului prezentat.
Președintele ședinței Șt.Urîtu – a solicitat să se înainteze întrebări pe marginea proiectului.
AU LUAT CUVÎNTUL :
Dl A.Simionov – a întrebat cînd va avea loc ședința instanței de judecată. A propus ca instanța
de judecată să se pronunțe pe marginea cazului dat.
Dl I.Corotchi – a menționat că ședința instanței de judecată va avea loc la data de 10 ianuarie
2014.
Dl A.Volentir – a răspuns că nu acceptă propunerea dlui A.Simionov.
Președintele ședinței Șt.Urîtu a supus votului propunerea înaintată de dl A.Simionov de amînare
a examinării proiectului de hotărîre .
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____1____, Contra ____3_____, S-au abţinut ___2___.
Propunerea înaintată nu a întrunit numărul necesar de voturi.
Preşedintele ședinței a supus votului propunerea de aprobare a proiectului.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____5____, Contra ____1_____, S-au abţinut ___0___.
S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime.
Hotărîrea nr. 2315 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor prezenţi în şedinţă.
Președintele ședinței a constatat că ordinea de zi a fost epuizată
și a declarat ședința închisă.
Preşedintele ședinței
Secretarul ședinței

Ștefan URÎTU
Andrei VOLENTIR

Ex.: Maria Sarev
Tel.: 201- 898
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