PROCES-VERBAL nr. 44
al ședinței ordinare
din 15.11.2016, ora 15:00
Statut ședință: deliberativă
Președinte al ședinței: dna Alina Russu
Secretar al ședinței: dl Veaceslav Agrigoroae
Președintele a constatat prezența la începutul ședinței a tuturor celor 9 membri ai Comisiei, a
declarat ședința deliberativă și deschisă publicului.
La ședință au semnat în borderoul procesului-verbal membrii Comisiei prezenți.
A. Russu – A făcut o relatare vizavi de situația și insinuările în spațiul public. În legătură cu aceasta
solicită ca manipulările și inducerea publicului în eroare privind procesul electoral și turul al doilea
de scrutin să fie încetate, or încercarea de a induce în eroare publicul este tot atît de periculoasă ca
și atitudinea neglijentă față de atribuțiile de serviciu, însă inducerea în eroare poate avea consecințe
mult mai grave. Pentru a face lumină, prezintă unele aspecte privind procedura de totalizare a
rezultatelor. Din acele 3 procese-verbale ce conțineau date eronate în SIAS „Alegeri”, două proceseverbale în original, pe hîrtie, cu rezultatele pe secția de votare Copceac, r-nul Ștefan Vodă, și
Leușeni, r-nul Hîncești, au fost aduse și recepționate la CEC, în baza lor datele din sistemul
electronic au fost corectate, acest lucru este reflectat pe pagina oficială web a CEC. Mai mult, CEC
a expediat demersuri către președinții consiliilor electorale de circumscripție respective cu
solicitarea de a explica cauzele comiterii acestor erori. În ceea ce privește acele 30 de secții de votare
unde au putut să voteze cetățenii RM domiciliați în unitățile administrativ-teritoriale din stînga
Nistrului, conform datelor preliminare și-au exercitat dreptul la vot 16 710 alegători, iar cifra de
peste 100 mii nu este adevărată, fiind o dezinformare. La fel, pe rețelele de socializare circulă
informația precum că mai multe procese-verbale au fost eronat contabilizate în sistemul electronic
al CEC. Această informație a fost verificată la CEC și, de asemenea, nu s-a adeverit. CEC a făcut
un apel către toate persoanele implicate în procesul electoral, către toți cetățenii interesați de acest
proces să solicite în mod oficial de la CEC verificarea informației, după care CEC să vină cu anumite
concluzii. Și ultima informație este legată de valiza diplomatică cu buletinele de vot pentru secția
de votare nr. 382 din Lisabona și secția de votare nr. 385 din Setubal (Portugalia) care nu a ajuns în
timp util la destinație și pentru aceste secții s-au tipărit alte buletine. Acea valiză mîine, cu ruta
directă de avion Lisabona – Chișinău de la ora 5:50, va fi returnată și în acest sens CEC a invitat
concurenții electorali, reprezentanți de la AO „Promo-LEX”, dar și alți observatori să participe la
procedura de recepționare a valizei diplomatice cu buletinele de vot, inclusiv cu asistența
reprezentanților Serviciului de Informații și Securitate, ca fiecare să se convingă de conținutul
valizei și că acele 6 mii de buletine de vot nu au fost utilizate. Cerem să fie stopate manipulările și
inducerea în eroare a opiniei publice vizavi de desfășurarea turului al doilea de scrutin al alegerilor
prezidențiale.
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Președintele a anunțat ordinea de zi ce conține 8 puncte:
ORDINEA DE ZI
1. Cu privire la degrevarea de atribuţiile de la locul de muncă permanent şi convocarea unor
membri ai Consiliului electoral al circumscripției electorale Chișinău nr.1 în vederea totalizării
rezultatelor celui de-al doilea tur de scrutin prezidențial din 13 noiembrie 2016
Raportor: Alina Russu
2. Cu privire la acreditarea observatorilor din partea Ambasadei Statelor Unite ale Americii în
Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor Adunării Populare a U.T.A. Găgăuzia din
20 noiembrie 2016
Raportor: Rodica Ciubotaru
3. Cu privire la acreditarea observatorilor internaționali și înregistrarea interpreților din partea
Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei (CALRE) la alegerile pentru
Adunarea Populară a U.T.A. Găgăuzia din 20 noiembrie2016
Raportor: Rodica Ciubotaru
4. Cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Delegației Uniunii Europene
în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor pentru Adunarea Populară a U.T.A. Găgăuzia
din 20 noiembrie 2016
Raportor: Rodica Ciubotaru
5. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Glodeni
Raportor: Veaceslav Agrigoroae
6. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Gradiște, raionul Cimișlia
Raportor: Veaceslav Agrigoroae
7. Cu privire la contestația nr. CEC-10/41 din 10 noiembrie 2016 depusă de dl Vadim Filipov,
reprezentantul cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală al candidatului la funcția de
Președinte al Republicii Moldova, dl Igor Dodon
Raportor: Veaceslav Agrigoroae
8. Cu privire la contestațiile nr. CEC-10/40 din 8 noiembrie 2016 și nr. CEC-10/42 din 10
noiembrie 2016, depuse de dl Vadim Filipov, reprezentantul cu drept de vot consultativ în Comisia
Electorală Centrală al candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova, dl Igor Dodon
Raportor: Iurie Ciocan
Președintele a solicitat înaintarea propunerilor la proiectul ordinii de zi:
S. Gurduza – A întrebat dacă ar fi cazul să fie introdus în ordinea de zi subiectul cu privire la
examinarea petiției online prin care se cere demisia conducerii CEC și a Ministerului Afacerilor
Externe și Integrării Europene pentru neglijarea gravă și îngrădirea dreptului la vot a cetățenilor
Republicii Moldova care au vrut să voteze în străinătate, însă acest drept nu le-a fost asigurat. Petiția
online este semnată de 18 392 de persoane și aceasta, în opinia sa, e o cifră ce obligă la examinarea
respectivei petiții într-o ședință publică a CEC.
A. Russu – A observat că dl S. Gurduza are competența în calitate de membru al CEC să înainteze
propuneri la ordinea de zi și, dacă consideră necesar că această petiție trebuie să fie examinată în
ședință, atunci să facă propunerea respectivă de completare a ordinii de zi.
V. Filipov – A anunțat că, pentru a nu fi interpretat ca răzbunare, face un demers către CEC prin
care retrage cele 3 contestații care urmează să fie examinate în ședința de azi, deoarece campania
electorală s-a încheiat și, deși rămîne la poziția că acțiunile concurentului electoral, Maia Sandu,
reprezintă o încălcare a prevederilor Codului electoral, le retrage, iar asupra lor se vor pronunța
organele competente.
A. Russu – A menționat că procedural ar fi corect să depună o solicitare scrisă în acest sens.
V. Filipov – A fost de acord.
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A. Russu – I-a oferit cuvîntul să vorbească în ordine de procedură, la solicitare.
I. Ciocan – A spus că dorește să concretizeze, vrea să știe dacă a înțeles corect: 2 din cele 3 proceseverbale care au fost inversate în cadrul tabulării în SIAS „Alegeri” au fost deja restabilite conform
situației reale din procesul-verbal original? Înțelege acest lucru din ceea ce a comunicat președintele
CEC, însă nu toți au înțeles la fel. A atras atenția repetat că 2 din cele 3 procese-verbale care au fost
greșite, în ele fiind inversate datele, au fost deja reparate. Al treilea proces-verbal va fi prezentat azi
la CEC și situația se va repara și în privința celui de-al treilea proces-verbal. A rugat pe cei interesați
să nu inducă în eroare publicul și să fie atenți la ceea ce se vorbește în ședința CEC.
A. Russu – În continuarea celor enunțate, a precizat că CEC a recepționat materialele electorale în
original de la 31 consilii electorale din totalul celor 35 circumscripții constituite.
S. Gurduza – A întrebat dacă dl V. Filipov retrage 3 contestații sau numai 2.
V. Filipov – A precizat că retrage contestațiile nr. 40, 41 și 42.
A. Russu – A menționat că, într-adevăr, conform ordinii de zi ar fi doar 2 contestații, dar e vorba
de 3 contestații depuse, dar asupra cărora CEC încă nu s-a pronunțat, după aceasta a supus votului
ordinea de zi fără subiectele cu privire la examinarea contestațiilor menționate, cu 6 puncte:

ORDINEA DE ZI
1. Cu privire la degrevarea de atribuţiile de la locul de muncă permanent şi convocarea unor
membri ai Consiliului electoral al circumscripției electorale Chișinău nr.1 în vederea totalizării
rezultatelor celui de-al doilea tur de scrutin prezidențial din 13 noiembrie 2016
Raportor: Alina Russu
2. Cu privire la acreditarea observatorilor din partea Ambasadei Statelor Unite ale Americii în
Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor Adunării Populare a U.T.A. Găgăuzia
din 20 noiembrie 2016
Raportor: Rodica Ciubotaru
3. Cu privire la acreditarea observatorilor internaționali și înregistrarea interpreților din partea
Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei (CALRE) la alegerile
pentru Adunarea Populară a U.T.A. Găgăuzia din 20 noiembrie 2016
Raportor: Rodica Ciubotaru
4. Cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Delegației Uniunii Europene
în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor pentru Adunarea Populară a U.T.A.
Găgăuzia din 20 noiembrie 2016
Raportor: Rodica Ciubotaru
5. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Glodeni
Raportor: Veaceslav Agrigoroae
6. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Gradiște, raionul Cimișlia
Raportor: Veaceslav Agrigoroae
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____9____, Contra ____0____, Abținere___0___.
Ordinea de zi ce conține 6 puncte a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei.
1. S-A AUDIAT:
Raportorul Alina Russu – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la degrevarea
de atribuţiile de la locul de muncă permanent şi convocarea unor membri ai Consiliului electoral al
circumscripției electorale Chișinău nr.1 în vederea totalizării rezultatelor celui de-al doilea tur de
scrutin prezidențial din 13 noiembrie 2016”:
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„În temeiul art. 18, 26 alin. (1) lit. m) şi art. 32 alin. (4) din Codul electoral nr.1381-XIII din
21 noiembrie 1997, în conformitate cu hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 224 din 9 septembrie
2016 cu privire la numărul de membri ai organelor electorale care pot fi degrevați de atribuțiile de la
locul de muncă permanent și termenul degrevării la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii
Moldova din 30 octombrie 2016 şi în baza demersului înaintat de Consiliul electoral al circumscripției
electorale Chișinău nr.1, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
1. Se degrevează de atribuțiile de la locul de muncă permanent în vederea totalizării
rezultatelor celui de-al doilea tur de scrutin prezidențial din 13 noiembrie 2016, pentru perioada 16 –
23 noiembrie 2016 inclusiv, următoarele persoane: Sergiu Mîțu – președinte, Viorica Cobzarenco –
secretar, Ina Babin – membru, Ludmila Cutasevici – membru, Valentina Urecheanu – membru,
Constantin Sturza – membru.
2. Se convoacă în vederea totalizării rezultatelor celui de-al doilea tur de scrutin prezidențial
din 13 noiembrie 2016, pentru perioada 16 – 23 noiembrie 2016 inclusiv, următoarele persoane: Ruslan
Ianciu – vicepreședinte și Sergiu Pînzaru – membru.
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”.
Președintele a constatat lipsa întrebărilor, a propunerilor la proiect, după care a supus votului
proiectul de hotărîre prezentat.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____9____, Contra ____0____, Abținere___0___.
S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime.
Hotărîrea nr. 564 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei.

2. S-A AUDIAT:
Raportorul Rodica Ciubotaru – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la
acreditarea observatorilor din partea Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova
în vederea monitorizării alegerilor pentru Adunarea Populară a U.T.A. Găgăuzia din 20 noiembrie
2016”:
„Ambasada Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova a înaintat un demers privind
acreditarea a 2 persoane în calitate de observatori internaţionali și a 6 persoane în calitate de observatori
naționali în vederea monitorizării alegerilor pentru Adunarea Populară a U.T.A. Găgăuzia din 20
noiembrie 2016.
În temeiul art. 18 şi 63 alin. (3) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 și în
conformitate cu pct. 5 şi 15 din Regulamentul privind statutul observatorilor şi procedura de acreditare
a acestora, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 332 din 24 octombrie 2006, Comisia
Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
1. Se acreditează 2 persoane (conform anexei nr.1), în calitate de observatori internaţionali din
partea Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor
pentru Adunarea Populară a U.T.A. Găgăuzia din 20 noiembrie 2016.
2. Se acreditează 6 persoane (conform anexei nr.2) în calitate de observatori naționali din partea
Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor pentru
Adunarea Populară a U.T.A. Găgăuzia din 20 noiembrie 2016.
3. În activitatea lor persoanele acreditate se vor călăuzi de Constituţia Republicii Moldova,
Codul electoral şi Regulamentul privind statutul observatorilor şi procedura de acreditare a acestora,
precum şi de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.
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4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării și se publică pe site-ul oficial al Comisiei
Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu respectarea prevederilor Legii
privind protecţia datelor cu caracter personal.
Anexa nr. 1
la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale
nr. __ din 15 noiembrie 2016
Lista
persoanelor acreditate în calitate de observatori internaționali din partea Ambasadei Statelor
Unite ale Americii în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor pentru Adunarea
Populară a U.T.A. Găgăuzia din 20 noiembrie 2016
Nr.
d/o
1.
2.

Numele, prenumele

Pașaport

Arndt Mercedes
Stewart James R

Cetăţenia
Statele Unite ale Americii
Statele Unite ale Americii
Anexa nr.2
la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale
nr. __ din 15 noiembrie 2016

Lista
persoanelor acreditate în calitate de observatori naționali din partea Ambasadei Statelor Unite
ale Americii în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor pentru Adunarea
Populară a U.T.A. Găgăuzia din 20 noiembrie 2016
Nr.
d/o
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Numele, prenumele

Buletin de
identitate

Sedelcov Natalia
Iovu Alina
Lungu Tatiana
Leancă Alexandru
Cojuhari Vladislav
Istrati Alexandru
”.

Președintele a constatat lipsa întrebărilor, a propunerilor la proiect, după care a supus votului
proiectul de hotărîre prezentat.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____9____, Contra ____0____, Abținere___0___.
S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime.
Hotărîrea nr. 565 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei.

3. S-A AUDIAT:
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Raportorul Rodica Ciubotaru – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la
acreditarea observatorilor internaționali și înregistrarea interpreților din partea Congresului
Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei (CALRE) la alegerile pentru Adunarea
Populară a U.T.A. Găgăuzia din 20 noiembrie 2016”:
„Congresul Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei (CALRE) a înaintat un
demers privind acreditarea a 6 persoane în calitate de observatori internaţionali și înregistrarea
interpreților la alegerile pentru Adunarea Populară a U.T.A. Găgăuzia din 20 noiembrie 2016.
În temeiul art. 18 şi 63 alin. (3) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 și
în conformitate cu pct. 5 şi 15 din Regulamentul privind statutul observatorilor şi procedura de
acreditare a acestora, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 332 din 24 octombrie
2006, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
1. Se acreditează 6 persoane (conform anexei nr.1) în calitate de observatori internaţionali
din partea Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei (CALRE) în vederea
monitorizării alegerilor pentru Adunarea Populară a U.T.A. Găgăuzia din 20 noiembrie 2016.
2. Se înregistrează 2 persoane (conform anexei nr.2) în calitate de interpreți din partea
Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei (CALRE) la alegerile pentru
Adunarea Populară a U.T.A. Găgăuzia din 20 noiembrie 2016.
3. În activitatea lor persoanele acreditate se vor călăuzi de Constituţia Republicii Moldova,
Codul electoral şi Regulamentul privind statutul observatorilor şi procedura de acreditare a acestora,
precum şi de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.
4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării și se publică pe site-ul oficial al
Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu respectarea
prevederilor Legii privind protecţia datelor cu caracter personal.
Anexa nr.1
la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale
nr. __ din 15 noiembrie 2016
Lista
persoanelor acreditate în calitate de observatori internaționali din partea Congresului
Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei (CALRE) în vederea monitorizării
alegerilor pentru Adunarea Populară a U.T.A. Găgăuzia din 20 noiembrie 2016
Nr.
d/o
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Numele, prenumele
Cuscoleca Leonard
Pacheco Amaral Carlos
Plaku Saimir
Roudolff Martine
Ugrekhelidze Sevdia
Zikmund Renate

Pașaport

Cetăţenia
Republica Austria
Republica Portugheză
Republica Albania
Republica Franceză
Georgia
Republica Austria

Anexa nr.2
la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale
nr. __ din 15 noiembrie 2016
Lista
persoanelor înregistrate în calitate de interpreți din partea din partea Congresului
Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei (CALRE) la alegerile pentru
Adunarea Populară a U.T.A. Găgăuzia din 20 noiembrie 2016
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Nr.
d/o
1.
2.

Seria, numărul
buletinului de
identitate

Numele, prenumele

Fesina Tatiana
Maliovana Tatiana

”.
Președintele a constatat lipsa întrebărilor, a propunerilor la proiect, după care a supus votului
proiectul de hotărîre prezentat.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____9____, Contra ____0____, Abținere___0___.
S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime.
Hotărîrea nr. 566 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei.

4. S-A AUDIAT:
Raportorul Rodica Ciubotaru – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la
acreditarea observatorilor internaționali din partea Delegației Uniunii Europene în Republica
Moldova în vederea monitorizării alegerilor pentru Adunarea Populară a U.T.A. Găgăuzia din 20
noiembrie 2016”:
„Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova a înaintat un demers privind acreditarea a
3 persoane în calitate de observatori internaţionali în vederea monitorizării alegerilor pentru Adunarea
Populară a U.T.A. Găgăuzia din 20 noiembrie 2016.
În temeiul art. 18 şi 63 alin. (3) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 și în
conformitate cu pct. 5 şi 15 din Regulamentul privind statutul observatorilor şi procedura de acreditare
a acestora, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 332 din 24 octombrie 2006, Comisia
Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
1. Se acreditează 3 persoane, conform listei anexate, în calitate de observatori internaţionali din
partea Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor pentru
Adunarea Populară a U.T.A. Găgăuzia din 20 noiembrie 2016.
2. În activitatea lor persoanele acreditate se vor călăuzi de Constituţia Republicii Moldova,
Codul electoral şi Regulamentul privind statutul observatorilor şi procedura de acreditare a acestora,
precum şi de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.
3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării și se publică pe site-ul oficial al Comisiei
Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu respectarea prevederilor Legii
privind protecţia datelor cu caracter personal.
Anexă
la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale
nr. __ din 15 noiembrie 2016
Lista
persoanelor acreditate în calitate de observatori internaționali din partea Delegației Uniunii
Europene în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor pentru Adunarea
Populară a U.T.A. Găgăuzia din 20 noiembrie 2016
Nr.
Numele, prenumele
d/o
1.
Gniazdowski Adam

Pașaport

Cetăţenia
Republica Polonă
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2.
3.

Pallasz Urszula
Kacerauskis Mindaugas

Republica Polonă
Republica Lituania
”.

Președintele a constatat lipsa întrebărilor, a propunerilor la proiect, după care a supus votului
proiectul de hotărîre prezentat.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____9____, Contra ____0____, Abținere___0___.
S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime.
Hotărîrea nr. 567 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei.

5. S-A AUDIAT:
Raportorul Veaceslav Agrigoroae – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la
atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Glodeni”:
„Secretarul Consiliului raional Glodeni a transmis Comisiei Electorale Centrale cererea de
demisie a consilierului Ciobanu Valentin ales pe lista Partidului Liberal în Consiliul raional Glodeni
și declarația de consimțămînt a următorului candidat supleant.
În baza documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul de
consilier în Consiliul raional Glodeni îi revine candidatului supleant Ivanciuc Igor de pe lista
Partidului Liberal, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Glodeni din 22 iunie 2015.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 133 alin. (12) din Codul electoral nr.
1381-XIII din 21 noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2
februarie 2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 23 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 Ciobanu Valentin ales
pe lista Partidului Liberal în Consiliul raional Glodeni.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul raional Glodeni candidatului supleant
Ivanciuc Igor de pe lista Partidului Liberal.
3. Se preavizează consilierul Ivanciuc Igor asupra obligaţiei de a respecta termenul de 30 de
zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei
Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova”.
Președintele a constatat lipsa întrebărilor, a propunerilor la proiect, după care a supus votului
proiectul de hotărîre prezentat.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____9____, Contra ____0____, Abținere___0___.
S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime.
Hotărîrea nr. 568 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei.
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6. S-A AUDIAT:
Raportorul Veaceslav Agrigoroae – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la
atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Gradiște, raionul Cimișlia”:
„Secretarul Consiliului comunal Gradiște, raionul Cimișlia, a transmis Comisiei Electorale
Centrale cererea de demisie a consilierului Tataru Igor ales pe lista Blocului electoral „Platforma
Populară Europeană din Moldova – Iurie Leancă” în Consiliul comunal Gradiște, raionul Cimișlia,
și declarația de consimțămînt a următorului candidat supleant.
În baza documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul de
consilier în Consiliul comunal Gradiște îi revine candidatului supleant Leșanu Anastasia de pe lista
Blocului electoral „Platforma Populară Europeană din Moldova – Iurie Leancă”, confirmată prin
hotărîrea Judecătoriei Cimișlia din 23 iunie 2015.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 133 alin. (12) din Codul electoral nr.
1381-XIII din 21 noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2
februarie 2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 23 şi 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 Tataru Igor ales pe
lista Blocului electoral „Platforma Populară Europeană din Moldova – Iurie Leancă” în Consiliul
comunal Gradiște.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Gradiște, raionul Cimișlia,
candidatului supleant Leșanu Anastasia de pe lista Blocului electoral „Platforma Populară
Europeană din Moldova – Iurie Leancă”.
3. Se preavizează consilierul Leșanu Anastasia asupra obligaţiei de a respecta termenul de
30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei
Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova”.
Președintele a constatat lipsa întrebărilor, a propunerilor la proiect, după care a supus votului
proiectul de hotărîre prezentat.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____9____, Contra ____0____, Abținere___0___.
S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime.
Hotărîrea nr. 569 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei.
Președintele a anunțat că ordinea de zi s-a epuizat și a declarat ședința închisă.
Președintele ședinței
Secretarul ședinței

Alina RUSSU

Veaceslav AGRIGOROAE

Ex.: Angela Musteața
Tel.: 022-251-477
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