COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
A REPUBLICII MOLDOVA

PROCES-VERBAL nr. 50
al ședinței ordinare
din 14.12.2016, ora 14:00
Statut ședință: deliberativă
Președinte al ședinței: dna Alina Russu
Secretar al ședinței: dl Veaceslav Agrigoroae
Președintele de ședință a constatat prezența la începutul ședinței a 7 membri ai Comisiei (lipsesc
dnii Iurie Ciocan, Maxim Lebedinschi), după care a declarat ședința deliberativă și deschisă
publicului.
La ședință au semnat în borderoul procesului-verbal membrii Comisiei prezenți.
Președintele de ședință a solicitat membrilor să facă propuneri la ordinea de zi ce conține 2
puncte:
ORDINEA DE ZI
1. Cu privire la dizolvarea consiliilor electorale de circumscripție și a birourilor electorale ale
secțiilor de votare
Raportor: Alina Russu
2. Cu privire la încheierea perioadei de degrevare de la locul de muncă permanent sau de
convocare a membrilor care nu activează permanent în Comisia Electorală Centrală
Raportor: Alina Russu
Președintele de ședință a constatat lipsa propunerilor la ordinea de zi și a supus votului proiectul
acesteia:
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____7____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___.
Ordinea de zi ce conține două puncte a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei
prezenți în ședință.
Preşedintele de ședință a propus să se treacă la examinarea subiectelor înscrise pe ordinea de zi.
1. S-A AUDIAT:
Raportorul Alina Russu – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la
dizolvarea consiliilor electorale de circumscripție și a birourilor electorale ale secțiilor de
votare”:
”Prin Hotărîrea nr. 55 din 1 aprilie 2016, Parlamentul Republicii Moldova a stabilit data
de 30 octombrie 2016 pentru desfăşurarea alegerii Președintelui Republicii Moldova. În vederea
organizării şi desfăşurării alegerilor, au fost constituite 35 consilii electorale în circumscripțiile
electorale de nivelul al doilea şi 2081 birouri electorale ale secţiilor de votare. În baza
proceselor-verbale privind rezultatele numărării voturilor, întocmite de birourile electorale ale
secţiilor de votare şi a proceselor-verbale privind totalizarea rezultatelor votării, întocmite de
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consiliile electorale de circumscripţie, Comisia Electorală Centrală a totalizat şi a adus la
cunoştinţă publică rezultatele finale ale alegerilor.
Curtea Constituțională, prin Hotărîrea nr. 34 din 13 decembrie 2016, a confirmat
rezultatele alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 13 noiembrie 2016.
În temeiul art. 18, art. 26 şi art. 34 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie
1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
1. Consiliile electorale de circumscripţie și birourile electorale ale secţiilor de votare,
constituite în vederea organizării și desfășurării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din
30 octombrie 2016, îşi încetează activitatea şi se consideră dizolvate.
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”.
Președintele de ședință a constatat lipsa întrebărilor, a propunerilor la proiect, după care a supus
votului proiectul de hotărîre în redacția raportorului.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___0___.
S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime.
Hotărîrea nr. 623 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți în ședință.
2. S-A AUDIAT:
Raportorul Alina Russu – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la
încheierea perioadei de degrevare de la locul de muncă permanent sau de convocare a membrilor
care nu activează permanent în Comisia Electorală Centrală”:
”În temeiul art. 18, 21 şi art. 26 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997,
Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
1. Se încheie perioada de degrevare de la locul de muncă permanent sau de convocare a
membrilor care nu activează permanent în Comisia Electorală Centrală, începînd cu 15
decembrie 2016, după cum urmează:
- dl Ciocan Iurie;
- dl Gafton Vasile;
- dl Gurduza Sergiu;
- dl Lebedinschi Maxim;
- dl Șarban Vladimir;
- dl Volentir Andrei.
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”.
Președintele de ședință a constatat lipsa întrebărilor, a propunerilor la proiect, după care a supus
votului proiectul de hotărîre în redacția raportorului.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____7____, Contra ____0____, Abținere___0___.
S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului în întregime.
Hotărîrea nr. 624 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți în ședință.
Înainte de a declara ședința închisă, președintele de ședință i-a adus membrilor Comisiei
Electorale Centrale mulțumiri pentru activitatea eficientă desfășurată în perioada electorală a
alegerilor prezidenţiale din 2016. Totodată, a menționat că, în perioada rămasă până la sfârşitul
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anului calendaristic, Comisia se va întruni în şedinţe ordinare în vederea examinării demersurilor
deja parvenite.
dl Vl. Șarban – i-a adus membrilor consiliilor electorale de circumscripţie şi a birourilor
electorale ale secţiilor de votare mulțumiri pentru activitatea lor în scrutinul prezidențial, pentru
efortul de a rezolva probleme, de a face față presiunilor asupra lor, pentru curajul de a accepta o
asemenea responsabilitate de a fi membru ai organului electoral.
dna Alina Russu – s-a alăturat acestui mesaj, spunînd că le aducea mulțumiri, ori de câte ori a
avut posibilitatea, funcționarilor electorali care în condiții mai puțin simple s-au implicat în
desfășurarea acestui proces electoral, operatorilor care au activat în secțiile de votare și altor
subiecți implicați care prin activitatea sa au dus la buna organizare și desfășurare a alegerilor
prezidențiale din 2016.
După asta preşedintele de şedinţă a declarat ședința închisă.
Președintele ședinței
Secretarul ședinței

Ex.: Iana Cozîriuc
Tel.: 022-201-898
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Alina RUSSU

Veaceslav AGRIGOROAE

