COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
A REPUBLICII MOLDOVA

PROCES-VERBAL nr. 90
al ședinței ordinare
din 14.11.2017, ora 14:00
Statut ședință: deliberativă
Președintele ședinței: dna Rodica Ciubotaru
Secretarul ședinței: dl Sergiu Gurduza
Președintele ședinței a constatat prezența a 6 membri ai Comisiei (lipsesc dna Alina Russu, dnii
Veaceslav Agrigoroae și Iurie Ciocan), după care a declarat ședința deliberativă și deschisă
publicului.
Președintele ședinței a anunțat ordinea de zi ce conține 19 subiecte și, după ce a constatat lipsa
propunerilor, a supus-o votului:
ORDINEA DE ZI
1. Cu privire la rapoartele financiare ale concurenților electorali din campania electorală a
alegerilor locale noi din 19 noiembrie 2017, la situația din 10 noiembrie 2017
Raportor: Rodica Ciubotaru
2. Cu privire la rapoartele financiare ale participanților în campania electorală a referendumului
local privind revocarea primarului general al municipiului Chișinău, din data de 19 noiembrie
2017, la situația din 10 noiembrie 2017
Raportor: Rodica Ciubotaru
3. Pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 1173 din 10 octombrie 2017 „Cu
privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale municipale Chişinău
nr. 1”
Raportor: Rodica Ciubotaru
4. Pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 1154 din 9 octombrie 2017 „Cu
privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale sătești Fundurii Noi nr.
19/10, raionul Glodeni”
Raportor: Vasile Gafton
5. Cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „MIRAD”, în
vederea monitorizării alegerilor locale noi ale primarilor în unele localități și referendumului
local privind revocarea primarului general al municipiului Chișinău, din data de 19 noiembrie
2017
Raportor: Rodica Ciubotaru
6. Cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „Democrație,
Egalitate, Cooperare, Accesibilitate și Suport”, în vederea monitorizării alegerilor locale noi
ale primarilor în unele localități și referendumului local privind revocarea primarului general
al municipiului Chișinău, din data de 19 noiembrie 2017
Raportor: Rodica Ciubotaru
7. Cu privire la acreditarea unui observator internațional din partea Oficiului Ambasadei
Regatului Țărilor de Jos în Republica Moldova, în vederea monitorizării referendumului local
privind revocarea primarului general al municipiului Chișinău, din data de 19 noiembrie 2017
Raportor: Rodica Ciubotaru
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8. Cu privire la acreditarea unui observator internațional din partea Asociaţiei Pro Democraţia
Club Târgu Neamţ în vederea monitorizării referendumului local privind revocarea primarului
general al municipiului Chișinău, din data de 19 noiembrie 2017
Raportor: Rodica Ciubotaru
9. Cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „Institutul
pentru Apărarea Drepturilor și Libertăților Fundamentale ale Omului”, în vederea
monitorizării alegerilor locale noi ale primarilor în unele localități și referendumului local
privind revocarea primarului general al municipiului Chișinău, din data de 19 noiembrie 2017
Raportor: Rodica Ciubotaru
10. Cu privire la acreditarea observatorilor din partea Delegației Uniunii Europene în Republica
Moldova în vederea monitorizării alegerilor locale noi ale primarilor în unele localități și
referendumului local privind revocarea primarului general al municipiului Chișinău, din data
de 19 noiembrie 2017
Raportor: Rodica Ciubotaru
11. Cu privire la acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „PromoLEX”, în vederea monitorizării alegerilor locale noi ale primarilor în unele localități și
referendumului local privind revocarea primarului general al municipiului Chișinău, din data
de 19 noiembrie 2017
Raportor: Rodica Ciubotaru
12. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Cobusca Veche,
raionul Anenii Noi
Raportor: Sergiu Gurduza
13. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Roșcani, raionul Anenii
Noi
Raportor: Sergiu Gurduza
14.Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Telița, raionul Anenii
Noi
Raportor: Sergiu Gurduza
15. Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul orășenesc Cupcini, raionul
Edineț
Raportor: Sergiu Gurduza
16. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Gura Căinarului,
raionul Florești
Raportor: Sergiu Gurduza
17. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Boldurești, raionul
Nisporeni
Raportor: Sergiu Gurduza
18. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Năpădeni, raionul
Ungheni
Raportor: Sergiu Gurduza
19. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Vulcănești, UTA
Găgăuzia
Raportor: Sergiu Gurduza
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____6____, Contra ____0_____, S-au abţinut ___0___.
Ordinea de zi ce conține 19 subiecte a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei
prezenți la ședință.
Din cauza absenței din ședință a secretarului CEC, dl Veaceslav Agrigoroae, înainte de
examinarea subiectelor de pe ordinea de zi, președintele ședinței a solicitat membrilor CEC să
înainteze propuneri pentru desemnarea secretarului ședinței respective, care va avea dreptul de a
semna hotărîrile ce vor fi adoptate și procesul-verbal al ședinței.
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Dl Vladimir Șarban – a propus ca dl Sergiu Gurduza să fie desemnat secretar al ședinței.
Propunerea a fost supusă votului.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____5____, Contra ____0____, Abținere__1____.
Dl Sergiu Gurduza a fost desemnat în calitate de secretar al ședinței cu votul a 5 membri ai
Comisiei prezenţi la şedinţă.
1. S-A AUDIAT:
Raportorul Rodica Ciubotaru – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la
rapoartele financiare ale concurenților electorali din campania electorală a alegerilor locale noi
din 19 noiembrie 2017, la situația din 10 noiembrie 2017”:
„Potrivit Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor de organizare şi
desfăşurare a alegerilor locale noi ale primarilor orașului Sîngera, municipiul Chișinău, comunei
Berlinți, raionul Briceni, comunei Zîrnești, raionul Cahul, comunei Plopi, raionul Cantemir,
comunei Ștefănești, raionul Florești, satului Fundurii Noi, raionul Glodeni, comunei Lăpușna,
raionul Hîncești, comunei Sărăteni, raionul Leova, satului Căpriana, raionul Strășeni, comunei
Ghiliceni, raionul Telenești, din data de 19 noiembrie 2017, aprobat prin hotărîrea Comisiei
Electorale Centrale nr. 1119 din 19 septembrie 2017, și potrivit prevederilor art. 382 alin. (1) din
Codul electoral, concurenții electorali urmau să prezinte periodic rapoarte privind veniturile și
cheltuielile din campania electorală, conducîndu-se de modelul dat în anexa nr. 3 la
Regulamentul privind finanțarea campaniilor electorale, aprobat prin hotărîrea Comisiei
Electorale Centrale nr. 3352 din 4 mai 2015, sau să informeze Comisia despre faptul că nu își
deschid contul cu mențiunea ”Fond electoral” și nu vor suporta cheltuieli în campania electorală.
Astfel, a treia raportare a veniturilor și cheltuielilor din campania electorală, potrivit
Programului calendaristic, este prevăzută la situația din 10 noiembrie curent.
Au prezentat Comisiei rapoartele respective: Partidul Politic ”Partidul Socialiștilor din
Republica Moldova”, Partidul Democrat din Moldova, Partidul Politic Partidul Nostru, Partidul
Liberal și Partidul Naţional Liberal.
În urma verificării rapoartelor prezentate sub aspectul plenitudinii informației și
corespunderii cu cerințele de întocmire a acestora, Comisia constată că respectivii concurenți
electorali, care și-au deschis contul „Fond electoral”, s-au conformat prevederilor
Regulamentului privind finanțarea campaniilor electorale.
La 8 noiembrie 2017, Partidul Politic „Partidul Popular European din Moldova”, iar la 9
noiembrie 2017, Partidul Comuniștilor din Republica Moldova și Partidul Politic Partidul
Popular din Republica Moldova au informat Comisia că nu își deschid contul cu mențiunea
”Fond electoral” și nu vor suporta cheltuieli în campania electorală.
În temeiul art. 18, art. 382 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 și în
conformitate cu Regulamentul privind finanțarea campaniilor electorale, aprobat prin hotărîrea
Comisiei Electorale Centrale nr. 3352 din 4 mai 2015, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
1. Se constată ca fiind întocmite și prezentate în corespundere cu art. 382 din Codul
electoral și cu prevederile Regulamentului privind finanțarea campaniilor electorale, aprobat prin
hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3352 din 4 mai 2015, rapoartele privind veniturile și
cheltuielile din campania electorală a alegerilor locale noi din 19 noiembrie 2017, depuse de
concurenții electorali: Partidul Politic ”Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”, Partidul
Democrat din Moldova, Partidul Politic Partidul Nostru, Partidul Liberal și Partidul Naţional
Liberal (datele generalizate din rapoarte se anexează).
2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al
Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
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Anexă
la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale
nr. ____ din 14 noiembrie 2017

Nr.
d/o

1
2
3
4
5

Denumirea concurentului
electoral

Partidul Politic „Partidul
Socialiștilor din Republica
Moldova”
Partidul Democrat din
Moldova
Partidul Politic Partidul
Nostru
Partidul Liberal
Partidul Naţional Liberal

Soldul
mijloacelor
bănești la
data de 3
noiembrie
2017
(lei)

Venituri în
campania
electorală, la
situația din
10 noiembrie
2017
(lei)

Cheltuieli
în campania
electorală,
la situația
din 10
noiembrie
2017
(lei)

Soldul
mijloacelor
bănești la
data de 10
noiembrie
2017
(lei)

303,50

800,00

814,00

289,50

36,80

6600,00

6495,70

141,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

5100,00
3700,00

4056,06
3679,00

1043,94
21,00

Preşedintele ședinței a solicitat membrilor să pună întrebări pe marginea proiectului de hotărîre.
ÎNTREBĂRI:
Dl Vladimir Șarban și-a exprimat mirarea la faptul că Partidul Politic menționat la poziția 3 din
anexă a indicat în raportul său că nu a cheltuit absolut niciun bănuț în campania electorală,
respectiv, soldul – 0 lei, venituri – 0, cheltuieli – 0.
Dna Rodica Ciubotaru a menționat că a luat act de datele prezentate pînă la ziua de azi în
raportul privind gestiunea financiară de către partidul în cauză. Totodată, a relatat că pentru
prezentarea rapoartelor mai este o săptămînă, după care Comisia va identifica dacă partidul în
cauză a avut cheltuieli.
Dl Vadim Filipov a întrebat dacă partidele politice care au fost menționate în proiectul de
hotărîre cu privire la rapoartele financiare, examinat la ședința anterioară a CEC, au prezentat
informația despre deschiderea sau nedeschiderea contului bancar și dacă partidul menționat de
către dl Șarban a prezentat informația solicitată de Comisie.
Dna Rodica Ciubotaru a comunicat că partidul respectiv a deschis cont cu mențiunea ”Fond
electoral” și a prezentat raportul cu indicii ”0”. Totodată, dna Ciubotaru a reiterat cele
menționate în proiectul de hotărîre, că, la 8 noiembrie 2017, Partidul Politic „Partidul Popular
European din Moldova”, iar la 9 noiembrie 2017, Partidul Comuniștilor din Republica Moldova
și Partidul Politic Partidul Popular din Republica Moldova, printr-un demers, au informat
Comisia că nu își vor deschide cont cu mențiunea ”Fond electoral” și nu vor suporta cheltuieli în
campania electorală.
Președintele ședinței a oferit cuvîntul membrilor pentru a-și expune poziția față de proiectul de
hotărîre.
AU LUAT CUVÎNTUL:
Dl Vladimir Șarban a relevat că Comisia, fiind o instituție care organizează alegeri, cunoaște că
nu este posibil ca în campania electorală să nu fie cheltuieli. În opinia sa, Comisia ar trebui, cel
puțin pe viitor, mai atent să aplice art. 382 din Codul electoral care stipulează clar că partidele
politice, respectiv, concurenții electorali își deschid obligatoriu contul electoral, deoarece
prevederea acestui articol este o normă imperativă. Neîndeplinirea acestei norme duce sau
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trebuie să ducă, în opinia sa, la aplicarea anumitor sancțiuni față de concurenții electorali care nu
îndeplinesc prevederea alin. (1) art. 382 din Codul electoral. Or, încălcarea repetată a acestei
norme poate duce la sancțiuni, inclusiv la privarea de dreptul de a fi finanțat din bugetul de stat.
De aceea, dacă se indică că nu au fost cheltuieli, înseamnă că acestea nu au fost, dar partidele
participante în alegeri în calitate de concurenții electorali, oricum trebuia să deschidă cont
electoral. Deci, acest articol trebuie să fie aplicat textual.
Dna Rodica Ciubotaru a menționat art. 38 alin. (2) lit. c) din Codul electoral care prevede că
concurentul electoral care nu-şi deschide un cont la bancă cu menţiunea „Fond electoral”
informează despre aceasta Comisia Electorală Centrală, ceea ce înseamnă că se admite și acest
fapt.
Dl Vladimir Șarban și-a exprimat acordul cu cele menționate de dna Ciubotaru, exprimîndu-și
nedumerirea față de faptul că în campania electorală respectivul partid politic nu a cheltuit nimic.
Președintele ședinței a supus votului proiectul de hotărîre prezentat.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____5____, Contra ____0____, Abținere___1___.
S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre.
Hotărîrea nr. 1243 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți la ședință.
2. S-A AUDIAT:
Raportorul Rodica Ciubotaru – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la
rapoartele financiare ale participanților în campania electorală a referendumului local privind
revocarea primarului general al municipiului Chișinău, din data de 19 noiembrie 2017, la situația
din 10 noiembrie 2017”:
„Conform Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor de organizare şi
desfăşurare a referendumului local privind revocarea primarului general al municipiului
Chișinău, din data de 19 noiembrie 2017, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr.
1137 din 29 septembrie 2017, și potrivit prevederilor art. 382 alin. (1) din Codul electoral,
participanții la referendum prezintă periodic rapoarte privind veniturile și cheltuielile din
campania electorală, conducîndu-se de modelul dat în anexa nr. 3 la Regulamentul privind
finanțarea campaniilor electorale, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3352
din 4 mai 2015, sau informează Comisia despre faptul că nu își deschid contul cu mențiunea
”Fond electoral” și nu vor suporta cheltuieli în campania electorală.
Astfel, a treia raportare a veniturilor și cheltuielilor din campania electorală, potrivit
Programului calendaristic, este prevăzută la situația din 10 noiembrie curent.
Partidul Politic ”Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” și Partidul Liberal au
prezentat Comisiei rapoartele privind veniturile și cheltuielile din campania electorală la
referendumul local privind revocarea primarului general al municipiului Chișinău, din data de 19
noiembrie 2017, la situația din 10 noiembrie 2017.
În urma verificării rapoartelor prezentate sub aspectul plenitudinii informației și
corespunderii cu cerințele de întocmire a acestora, Comisia constată că respectivii participanți la
referendum care au deschis contul „Fond electoral” s-au conformat prevederilor Regulamentului
privind finanțarea campaniilor electorale.
În temeiul art. 18, art. 382 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 și în
conformitate cu Regulamentul privind finanțarea campaniilor electorale, aprobat prin hotărîrea
Comisiei Electorale Centrale nr. 3352 din 4 mai 2015, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
1. Se constată ca fiind întocmite și prezentate în corespundere cu art. 38 2 din Codul
electoral și cu prevederile Regulamentului privind finanțarea campaniilor electorale, aprobat prin
hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3352 din 4 mai 2015 rapoartele privind veniturile și
cheltuielile din campania electorală a referendumului local privind revocarea primarului general
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al municipiului Chișinău, din data de 19 noiembrie 2017, depuse de participanții la referendum Partidul Politic ”Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” și Partidul Liberal (datele
generalizate din rapoarte se anexează).
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.
Anexă
la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale
nr. ____ din 14 noiembrie 2017

Nr.
d/o

Denumirea participantului la
referendum

1

Partidul Politic „Partidul
Socialiștilor din Republica
Moldova”
Partidul Liberal

2

Soldul
mijloacelor
bănești la
data de 3
noiembrie
2017
(lei)

Venituri în
campania
electorală, la
situația din
10 noiembrie
2017
(lei)

Cheltuieli în
campania
electorală, la
situația din 10
noiembrie
2017
(lei)

Soldul
mijloacelor
bănești
la data de 10
noiembrie
2017
(lei)

1059,88

744300,00

744062,40

1297,48

205,97

175000,00

148763,63

26442,34

Preşedintele ședinței a solicitat membrilor să pună întrebări pe marginea proiectului de hotărîre.
ÎNTREBĂRI:
Dl Vladimir Șarban a întrebat dacă Asociația ”Promo-LEX” a prezentat informația prealabilă
despre monitorizarea aspectelor financiare pe care o efectuează anume în campania electorală a
referendumului local privind revocarea primarului general al municipiului Chișinău, din data de
19 noiembrie 2017.
Dna Rodica Ciubotaru a informat că Asociația respectivă va monitoriza ziua alegerilor, în acest
sens fiind acreditat un număr suficient de observatori. Referitor la monitorizarea campaniei
electorale, a comunicat că, din cîte cunoaște, Asociația a prezentat raportul care s-a referit la
prima perioada a campaniei electorale. Iar la moment, în sala de ședințe este prezent
reprezentantul Asociației, dl Alexandru Postică, care va putea să răspundă la această întrebare.
Dl Alexandru Postică a comunicat că acest raport va fi prezentat la Comisie pînă saptămîna
viitoare.
Dna Rodica Ciubotaru a reiterat faptul că Asociația ”Promo-LEX” va aproba pînă la finele
săptămînii încă un raport cu privire la monitorizarea alegerilor.
Președintele ședinței a constatat lipsa altor întrebări și a solicitat propuneri la proiectul de
hotărîre.
PROPUNERI:
Dl Vladimir Șarban a propus ca rapoartele financiare finale să fie examinate după prezentarea
și familiarizarea cu raportul Asociației ”Promo-LEX”, ceea ce a propus și în cadrul unei întîlniri
organizate de Asociația respectivă. Întrucît Asociația are la dispoziție mai multe capacități
organizaționale de a monitoriza eficient aceste campanii electorale, în opinia sa, ar fi bine ca
Comisia să examineze documentele Asociației înainte de a examina chestiunea respectivă în
cadrul ședinței publice a CEC. Or, avînd mai multe materiale și cunoscînd mai multe fapte,
dumnealui consideră că ar fi bine să le reflecte în cadrul următoarei ședințe.
Dna Rodica Ciubotaru a menționat că Codul electoral prevede expres termenul de examinare
de către CEC a rapoartelor financiare, respectiv, trebuie să se țină cont de termenii respectivi.
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Dl Vadim Filipov, la cele relatate de dl Șarban, a adăugat că, dacă se va depista ulterior anumite
încălcări financiare, rapoartele pot fi modificate sau completate, menționînd că nu este un termen
de prescripție în acest sens.
În lipsa altor propuneri la proiect, președintele ședinței a supus votului proiectul de hotărîre
prezentat.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____5____, Contra ____0____, Abținere___1___.
S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre.
Hotărîrea nr. 1244 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți la ședință.
3. S-A AUDIAT:
Raportorul Rodica Ciubotaru – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Pentru
modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 1173 din 10 octombrie 2017 „Cu privire la
constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale municipale Chişinău nr. 1””:
„Pe 6 noiembrie 2017, la Comisie a fost înregistrată cererea de demisie a domnului
Țurcanu Igor, membru al Consiliului electoral al circumscripției electorale municipale Chişinău
nr. 1.
În temeiul art. 18, 26 alin. (1) lit. c) şi art. 33 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21
noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
1. Punctul 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1173 din 10 noiembrie 2017
„Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale municipale Chişinău
nr. 1” se modifică, după cum urmează:
- se exclude din componenţa Consiliului electoral al circumscripţiei electorale municipale
Chişinău nr. 1 dl Țurcanu Igor, din Registrul funcționarilor electorali;
- se include în componența Consiliului electoral al circumscripţiei electorale municipale
Chişinău nr. 1, dna Cobzarenco Viorica – jurist, din Registrul funcționarilor electorali.
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”.
Preşedintele ședinței a solicitat membrilor să pună întrebări pe marginea proiectului de hotărîre.
ÎNTREBĂRI:
Dl Vladimir Șarban, opinînd că acest subiect s-a examinat minuțios, a relatat că în mass-media
a apărut o informație contradictorie la acest subiect, și anume că un membru al CECEM
Chișinău, fiind în exercițiul funcției, a făcut donații, ceea ce i se pare inadmisibil. De aceea, a
rugat să aducă claritate în privința acestui subiect.
Dna Rodica Ciubotaru a relatat că, într-adevăr, în mass-media au fost mediatizate unele date.
Dl Țurcanu Igor într-adevăr a făcut o donație către un partid participant în campania electorală a
referendumului local. În urma examinării cazului respectiv, s-a constatat că donația făcută a fost
înregistrată pe data de 8 noiembrie, iar cererea de demisie a dlui Țurcanu Igor din calitate de
membru al Consiliului electoral al circumscripției electorale municipale Chişinău nr. 1 a fost
înregistrată pe data de 6 noiembrie. Deci, dl Țurcanu nu era membru al CECEM, cînd a făcut o
donație, respectiv, faptul s-a consumat.
În lipsa altor întrebări și propunerilor la proiect, președintele ședinței a supus votului proiectul de
hotărîre prezentat.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____5____, Contra ____0____, Abținere___1___.
S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre.
Hotărîrea nr. 1245 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți la ședință.
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4. S-A AUDIAT:
Raportorul Vasile Gafton – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Pentru modificarea
hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 1154 din 9 octombrie 2017 „Cu privire la constituirea
Consiliului electoral al circumscripţiei electorale sătești Fundurii Noi nr. 19/10, raionul
Glodeni””:
„Membrii Consiliului electoral al circumscripției electorale sătești Fundurii Noi nr. 19/10,
raionul Glodeni, dl Tarnovschi Mihail inclus în consiliu din Registrul funcționarilor electorali și
dl Rădulescu Dragoș propus de Partidul Liberal Democrat din Moldova, au depus la Comisia
Electorală Centrală cereri, înregistrate la Comisie pe 8 noiembrie și, respectiv, 13 noiembrie
2017, prin care solicită excluderea din componența consiliului. La aceeași dată, 13 noiembrie
2017, Partidul Liberal Democrat din Moldova a informat Comisia că nu va înainta nici o
candidatură în locul dlui Rădulescu Dragoș.
În temeiul art. 18, art. 26 alin. (1) lit. c) şi art. 33 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21
noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
1. Punctul 2 din hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1154 din 9 octombrie 2017
„Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale sătești Fundurii Noi
nr. 19/10, raionul Glodeni” se modifică, după cum urmează:
- se exclud din componenţa Consiliului electoral al circumscripţiei electorale sătești
Fundurii Noi nr. 19/10, raionul Glodeni, dl Tarnovschi Mihail și dl Rădulescu Dragoș;
- se includ în componenţa Consiliului electoral al circumscripţiei electorale sătești
Fundurii Noi nr. 19/10, raionul Glodeni:
dna Ambros Ecaterina – contabil, din Registrul funcționarilor electorali;
dna Terenteac Nina – studii medii, din Registrul funcționarilor electorali.
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”.
În lipsa întrebărilor și propunerilor la proiect, președintele ședinței a supus votului proiectul de
hotărîre prezentat.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____5____, Contra ____0____, Abținere___1___.
S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre.
Hotărîrea nr. 1246 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți la ședință.
5. S-A AUDIAT:
Raportorul Rodica Ciubotaru – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la
acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „MIRAD”, în vederea
monitorizării alegerilor locale noi ale primarilor în unele localități și referendumului local
privind revocarea primarului general al municipiului Chișinău, din data de 19 noiembrie 2017”:
„Asociația obștească „MIRAD” a înaintat Comisiei Electorale Centrale un demers privind
acreditarea a 10 persoane în calitate de observatori naționali pentru monitorizarea alegerilor
locale noi ale primarilor în unele localități și referendumului local privind revocarea primarului
general al municipiului Chișinău, din data de 19 noiembrie 2017.
Asociația obștească „MIRAD” este o asociație calificată ce se ocupă, conform statutului
ei, de apărarea drepturilor omului și a valorilor democratice.
În temeiul art. 18 și art. 63 alin. (4) și alin. (6) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21
noiembrie 1997 și în conformitate cu pct. 5 din Regulamentul privind statutul observatorilor și
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:
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1. Se acreditează în calitate de observatori naționali 10 persoane (conform listei anexate)
din partea Asociației obștești „MIRAD”, în vederea monitorizării alegerilor locale noi ale
primarilor în unele localități și referendumului local privind revocarea primarului general al
municipiului Chișinău, din data de 19 noiembrie 2017.
2. În activitatea lor, persoanele acreditate se vor călăuzi de Constituția Republicii
Moldova, Codul electoral, Regulamentul privind statutul observatorilor și procedura de
acreditare a acestora, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 332 din 24
octombrie 2006, precum și de tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte.
3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al
Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu respectarea
prevederilor privind protecția datelor cu caracter personal.
Anexă
la hotărîrea Comisei Electorale Centrale
nr. ___ din 14 noiembrie 2017
Lista
persoanelor acreditate din partea Asociației obștești „MIRAD”
în calitate de observatori naționali, în vederea monitorizării alegerilor locale noi
ale primarilor în unele localități și referendumului local privind revocarea primarului
general al municipiului Chișinău, din data de 19 noiembrie 2017
Nr.
d/o

Numele, prenumele

1.

Bolboceanu Ana

2.

Ciugureanu Alexandru

3.

Croitoru Veaceslav

4.

Dimitriu Iurie

5.

Gurschi Maxim

6.

Mocreac Vitalii

7.

Musienco Alexandru

8.

Revenco Vasilii

9.

Stepaniuc Iurie

10. Zdrobău Valeriu

Seria, numărul
buletinului de identitate

”.

Preşedintele ședinței a solicitat membrilor să înainteze propuneri la proiectul de hotărîre.
AU ÎNAINTAT PROPUNERI:
Dl Sergiu Gurduza a propus ca cuvîntul „calificat” să fie exclus din al doilea alineat,
menționînd că această propunere se referă la toate proiectele de hotărîre de acest gen. Consideră
depășită atribuirea rolului de a califica o asociație cu așa abilități, afirmînd că ar fi fost altceva
dacă ar fi menționat că asociația obștească este o asociație ce se ocupă, conform statutului ei, de
apărarea drepturilor omului și a valorilor democratice. Or, nu toate asociațiile sunt calificate. E
altceva în cazul Asociației obștești ”Promo-LEX” care se ocupă de monitorizare la fiecare tip de
scrutin. Iar faptul că unele asociații participă câteodată la observarea alegerilor, nu înseamnă că
pot fi considerate calificate în acest domeniu. Anume din aceste considerente, propune
excluderea cuvîntului „calificat” din acest proiect de hotărîre și din celelalte de acest gen.
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Dna Rodica Ciubotaru a întrebat dacă cuvîntul „calificat” va rămîne în textul proiectului de
hotărîre cu privire la acreditarea observatorilor din partea Asociației Promo-LEX care este inclus
azi pe ordinea de zi. Totodată, a precizat că, conform Codului electoral, se acreditează
observatori din partea asociaţiilor obşteşti calificate din Republica Moldova. Se consideră
calificată asociaţia obştească ce se ocupă, conform statutului ei, de apărarea drepturilor omului
sau a valorilor democratice. Respectiv, în cazul dat, sintagma a fost preluată din Codul electoral.
dl Vladimir Șarban a părăsit sala de ședințe (membri prezenți – 5)
Dl Sergiu Gurduza a afirmat că s-a expus anume în așa fel, cum a înțeles prevederea din
proiect. Iar întrucît sintagma respectivă a fost preluată din Codul electoral, atunci își retrage
propunerea.
Dl Andrei Volentir și-a exprimat acordul parțial cu cele relatate de dl Gurduza, deoarece,
consideră că sună caraghios calificarea de către Comisie. Or, calificarea i se dă asociației prin
lege. Conform Codului electoral, asociația se consideră calificată, dacă se ocupă, conform
statutului ei, de promovarea drepturilor omului sau a valorilor democratice. Totodată, a
menționat că consideră justificate cele relatate de dl Gurduza, deoarece este greu să consideri din
start calificată o asociație obștească care nu a participat niciodată la nici un scrutin, neavînd
experiența necesară, nedemonstrîndu-și calificările necesare. În acest caz, în opinia sa, ar fi bine
de schimbat un pic accentele prin redactarea textului în sensul că asociația respectivă, conform
statutului ei, se ocupă de apărarea drepturilor omului sau a valorilor democratice și în
conformitate cu prevederile art. 63 din Codul electoral, poate fi considerată drept o asociație
calificată. Deci, asociației i se va da astfel un fel de credit de încredere înainte ca aceasta să se
manifeste într-un scrutin, dar în baza legii.
Dna Rodica Ciubotaru a asigurat că, pentru viitor, se va examina reflectarea corectă a acestui
fapt în proiectele de hotărîri și l-a rugat pe dl Volentir să-și formuleze propunerea așa cum
consideră că trebuie să sune.
dl Vladimir Șarban a revenit în sala de ședințe (membri prezenți – 6)
Dl Andrei Volentir a propus următoarea formulare: „Asociația obștească „MIRAD” se ocupă,
conform statutului ei, de apărarea drepturilor omului și a valorilor democratice, ceea ce în
conformitate cu art. 63 din Codul electoral se prezumă a fi o asociație calificată”, menționînd că
redacțional se va găsi formularea adecvată.
dl Vasile Gafton a părăsit sala de ședințe (membri prezenți – 5)
Dl Vadim Filipov a întrebat, cu titlu de precizare, dacă propunerea înaintată se referă la toate
proiecte similare incluse pe ordinea de zi.
Dna Rodica Ciubotaru a recomandat ca propunerea să fie votată pentru fiecare proiect aparte,
deoarece acestea sunt diferite.
Președintele ședinței a supus votului propunerea dlui Andrei Volentir.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____5____, Contra ____0____, Abținere___0___.
Propunerea a fost acceptată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți la ședință.
În lipsa altor propuneri, președintele ședinței a supus votului proiectul de hotărîre cu
amendamentul acceptat prin votul unanim al membrilor Comisiei prezenți la ședință.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____5____, Contra ____0____, Abținere___0___.
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S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre.
Hotărîrea nr. 1247 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți la ședință.
dl Vasile Gafton a revenit în sala de ședințe (membri prezenți – 6)
6. S-A AUDIAT:
Raportorul Rodica Ciubotaru – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la
acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „Democrație, Egalitate,
Cooperare, Accesibilitate și Suport”, în vederea monitorizării alegerilor locale noi ale primarilor
în unele localități și referendumului local privind revocarea primarului general al municipiului
Chișinău, din data de 19 noiembrie 2017”:
„Asociația obștească „Democrație, Egalitate, Cooperare, Accesibilitate și Suport” a
înaintat Comisiei Electorale Centrale un demers privind acreditarea a 14 persoane în calitate de
observatori naționali pentru monitorizarea alegerilor locale noi ale primarilor în unele localități și
referendumului local privind revocarea primarului general al municipiului Chișinău, din data de
19 noiembrie 2017.
Asociația obștească „Democrație, Egalitate, Cooperare, Accesibilitate și Suport” este o
asociație calificată ce se ocupă, conform statutului ei, de apărarea drepturilor omului și a
valorilor democratice.
În temeiul art. 18 și art. 63 alin. (4) și alin. (6) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21
noiembrie 1997 și în conformitate cu pct. 5 din Regulamentul privind statutul observatorilor și
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 în calitate de observatori naționali 14 persoane (conform listei anexate)
din partea Asociației obștești „Democrație, Egalitate, Cooperare, Accesibilitate și Suport” în
vederea monitorizării alegerilor locale noi ale primarilor în unele localități și referendumului
local privind revocarea primarului general al municipiului Chișinău, din data de 19 noiembrie
2017.
2. În activitatea lor, persoanele acreditate se vor călăuzi de Constituția Republicii
Moldova, Codul electoral, Regulamentul privind statutul observatorilor și procedura de
acreditare a acestora, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 332 din 24
octombrie 2006, precum și de tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte.
3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al
Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu respectarea
prevederilor privind protecția datelor cu caracter personal”.
Anexă
la hotărîrea Comisei Electorale Centrale
nr. ____ din 14 noiembrie 2017
Lista
persoanelor acreditate din partea Asociației obștești „Democrație, Egalitate, Cooperare,
Accesibilitate și Suport” în calitate de observatori naționali, în vederea monitorizării
alegerilor locale noi ale primarilor în unele localități și referendumului local privind
revocarea primarului general al municipiului Chișinău, din data de 19 noiembrie 2017
Nr.
Numele, prenumele
d/o
1. Baskov Dmitrii
2.

Bostan Eugeniu

3.

Calmuțchi Licu

Seria, numărul
buletinului de identitate
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4.

Calmuțchi Veronica

5.

Calmuțchi Iurie

6.

Carai Iuri

7.

Catana Ion

8.

Guțu Cristina

9.

Raileanu Vadim

10. Rîpă Dionis
11. Sacaliuc Svetlana
12. Sîrbu Ecaterina
13. Tihoțkaia Liudmila
14. Vașin Serghei

”.

În lipsa întrebărilor, preşedintele ședinței a solicitat membrilor să înainteze propuneri la proiectul
de hotărîre.
AU ÎNAINTAT PROPUNERI:
Dl Sergiu Gurduza a înaintat propunerea care a fost aprobată anterior.
Dna Rodica Ciubotaru a acceptat propunerea, menționînd că aceasta a fost aprobată cu votul
majorității membrilor Comisiei prezenți la ședință.
În lipsa altor propuneri la proiect, președintele ședinței a supus votului proiectul de hotărîre
prezentat.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____5____, Contra ____0____, Abținere___1___.
S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre.
Hotărîrea nr. 1248 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți la ședință.
7. S-A AUDIAT:
Raportorul Rodica Ciubotaru – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la
acreditarea unui observator internațional din partea Oficiului Ambasadei Regatului Țărilor de Jos
în Republica Moldova, în vederea monitorizării referendumului local privind revocarea
primarului general al municipiului Chișinău, din data de 19 noiembrie 2017”:
„Oficiul Ambasadei Regatului Țărilor de Jos în Republica Moldova a înaintat Comisiei
Electorale Centrale un demers privind acreditarea unei persoane în calitate de observator
internaţional, în vederea monitorizării referendumului local privind revocarea primarului general
al municipiului Chișinău, din data de 19 noiembrie 2017.
În temeiul art. 18 şi art. 63 alin. (3) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie
1997 și în conformitate cu pct. 5 şi pct. 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 în calitate de observator internaţional, din partea Oficiului Ambasadei
Regatului Țărilor de Jos în Republica Moldova, dl Roelof Maurits Theodoor (cetăţean al
Regatului Țărilor de Jos, paşaport nr.
), în vederea monitorizării referendumului
local privind revocarea primarului general al municipiului Chișinău, din data de 19 noiembrie
2017.
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2. În activitatea sa, persoana acreditată se va călăuzi de Constituţia Republicii Moldova,
Codul electoral şi Regulamentul privind statutul observatorilor şi procedura de acreditare a
acestora, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 332 din 24 octombrie 2006,
precum şi de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.
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, cu respectarea
prevederilor Legii privind protecţia datelor cu caracter personal”.
În lipsa întrebărilor și propunerilor la proiect, președintele ședinței a supus votului proiectul de
hotărîre prezentat.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____5____, Contra ____0____, Abținere___1___.
S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre.
Hotărîrea nr. 1249 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți la ședință.
8. S-A AUDIAT:
Raportorul Rodica Ciubotaru – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la
acreditarea unui observator internațional din partea Asociaţiei Pro Democraţia Club Târgu
Neamţ în vederea monitorizării referendumului local privind revocarea primarului general al
municipiului Chișinău, din data de 19 noiembrie 2017”:
„Asociaţia Pro Democraţia Club Târgu Neamţ a înaintat Comisiei Electorale Centrale un
demers privind acreditarea unei persoane în calitate de observator internațional în vederea
monitorizării referendumului local privind revocarea primarului general al municipiului
Chișinău, din data de 19 noiembrie 2017.
Asociaţia Pro Democraţia Club Târgu Neamţ este o asociaţie calificată ce se ocupă,
conform statutului ei, de apărarea drepturilor omului şi a valorilor democratice.
În temeiul art. 18 şi art. 63 alin. (3) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie
1997 și în conformitate cu pct. 5 şi pct. 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 în calitate de observator internaţional, din partea Asociaţiei Pro
Democraţia Club Târgu Neamţ, dl Macsim Claudiu (cetăţean al României, paşaport nr.
), în vederea monitorizării referendumului local privind revocarea primarului general al
municipiului Chișinău, din data de 19 noiembrie 2017.
2. În activitatea sa, persoana acreditată se va călăuzi de Constituţia Republicii Moldova,
Codul electoral şi Regulamentul privind statutul observatorilor şi procedura de acreditare a
acestora, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 332 din 24 octombrie 2006,
precum şi de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.
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, cu respectarea
prevederilor Legii privind protecţia datelor cu caracter personal”.
În lipsa întrebărilor și propunerilor la proiect, președintele ședinței a supus votului proiectul de
hotărîre prezentat.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____5____, Contra ____0____, Abținere___1___.
S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre.
Hotărîrea nr. 1250 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți la ședință.
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9. S-A AUDIAT:
Raportorul Rodica Ciubotaru – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la
acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „Institutul pentru Apărarea
Drepturilor și Libertăților Fundamentale ale Omului”, în vederea monitorizării alegerilor locale
noi ale primarilor în unele localități și referendumului local privind revocarea primarului general
al municipiului Chișinău, din data de 19 noiembrie 2017”:
„Asociația obștească „Institutul pentru Apărarea Drepturilor și Libertăților Fundamentale
ale Omului” a înaintat Comisiei Electorale Centrale un demers privind acreditarea a 263
persoane în calitate de observatori naționali pentru monitorizarea alegerilor locale noi ale
primarilor în unele localități și referendumului local privind revocarea primarului general al
municipiului Chișinău, din data de 19 noiembrie 2017.
Asociația obștească „Institutul pentru Apărarea Drepturilor și Libertăților Fundamentale
ale Omului” este o asociație calificată ce se ocupă, conform statutului ei, de apărarea drepturilor
omului și a valorilor democratice.
În temeiul art. 18 și art. 63 alin. (4) și alin. (6) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21
noiembrie 1997 și în conformitate cu pct. 5 din Regulamentul privind statutul observatorilor și
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 în calitate de observatori naționali 263 persoane (conform listei anexate)
din partea Asociației obștești „Institutul pentru Apărarea Drepturilor și Libertăților Fundamentale
ale Omului”, în vederea monitorizării alegerilor locale noi ale primarilor în unele localități și
referendumului local privind revocarea primarului general al municipiului Chișinău, din data de
19 noiembrie 2017.
2. În activitatea lor, persoanele acreditate se vor călăuzi de Constituția Republicii
Moldova, Codul electoral, Regulamentul privind statutul observatorilor și procedura de
acreditare a acestora, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 332 din 24
octombrie 2006, precum și de tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte.
3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al
Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu respectarea
prevederilor privind protecția datelor cu caracter personal.
Anexă
la hotărîrea Comisei Electorale Centrale
nr. ___ din 14 noiembrie 2017
Lista
persoanelor acreditate din partea Asociației obștești „Institutul pentru Apărarea
Drepturilor și Libertăților Fundamentale ale Omului”
în calitate de observatori naționali, în vederea monitorizării alegerilor locale noi
ale primarilor în unele localități și referendumului local privind revocarea primarului
general al municipiului Chișinău, din data de 19 noiembrie 2017
Nr.
d/o
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Numele, prenumele

Seria, numărul
buletinului de identitate

Abdurahmanova Zinaida
Alexeeva Liudmila
Ambroci Raisa
Andreev Anatolie
Androsenco Nadejda
Anghelcev Evgheni
Anghelceva Tatiana
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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.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

Anghelceva Alina
Avramova Natalia
Babilunga Cristina
Bacevici Valerii
Baltaga Vadim
Basiuc-Brînzei Dumitru
Basiuc-Brînzei Serghei
Basiuc-Brînzei Oleg
Batrîncea Dumitru
Bejenaru Grigore
Bilinschi Valentin
Bodnariuc Andian
Bodnariuc Natalia
Bondari Tatiana
Boneva Antonina
Boreț Alexei
Botea Valeri
Brațișevschi Anatolie
Breahna Natalia
Bruenoc Artiom
Bucea Nichita
Buravcenco Alla
Burduja Irina
Burduja Valeriu
Butorin Vladislav
Butucel Maria
Caloev Evghenii
Camîșnaia Liudmila
Capcelea Eduard
Caraman Ana
Cărbune Tudor
Cașciuc Andrei
Cașencova Valentina
Cataraga Alla
Cațer Valeria
Cazanji Ina
Cebotari Victor
Cebotaru Veronica
Cerneac Valentina
Cervoniuc Nadejda
Chiriac Alina
Chirlici Victor
Chirnițchi Sergiu
Chiticari Elena
Ciorba Galina
Ciugai Artur
Cobili Victor
Cobzac Stanislav
Cojocari Cătălin
Cojocaru Dinari
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58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.

Colodii Igor
Comarov Alexandr
Condrașov Andrei
Cornevscaia Elena
Corsacova Svetlana
Cotovici Ana
Covalschi Nicolai
Crivoșeina Anna
Cucla Evghenii
Culiuc Andrei
Culiuc Valerian
Cunticova Tamara
Cușnir Vasili
Cvartina Lilia
Danilenco Iuri
Daranuța Svetlana
Daranuța Vladimir
Dehteari Tatiana
Demian Ion
Dimov Ivan
Dimova Ana
Diomin Evghenii
Diordiașenco Vladimir
Dnistreanova Liudmila
Dobreva Dora
Dombrovschii Alexandr
Doroșenco Constantin
Dragan Tatiana
Dubasova Ecaterina
Eni Dumitru
Focșa Ghenadii
Friniuc Vladimir
Gaina Dmitrii
Gamurar Victor
Gareev Radic
Gatman Andrei
Gherghi Tatiana
Ghilescu Nicolae
Ghinda Liudmila
Gîlca Fedora
Gîndea Ghenadie
Gîrbu Marcel
Goreac Anastasia
Granina Galina
Grigorașcenco Nichita
Gumenco Alexei
Gunea Anatolie
Gușan Andrei
Gutiumov Oleg
Guzun Lidia
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108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.

Harlamov Serghei
Hrenova Elena
Iof Alexei
Ivanov Iurii
Ivanova Galina
Ivanov Cezar
Jaloba Marianna
Jovmir Marcel
Juc Iurie
Jumir Gheorghii
Juravliov Vadim
Juravschii Evghenii
Kulik Ivan
Labuneț Larisa
Labuneț Anatolie
Leadschii Anton
Leahu Vladimir
Lepehin Vladimir
Lepilov Ilian
Lesnic Serghei
Leșcinschi Denis
Lipskii Oleg
Litvinov Eduard
Lîsiuc Denis
Loghin Grigore
Lucaș Larisa
Lucinschi Vladimir
Luganschi Veaceslav
Lupașcu Tatiana
Macaidenco Veaceslav
Macari Liudmila
Maceac Ion
Maceac Alexandru
Macovei Valentina
Macrii Valeriu
Maftior Vladimir
Marcu Emil
Mardari Iurii
Martalov Vladimir
Medvedev Andrei
Melniciuc Alexandru
Melnic Valerii
Mereuța Andrei
Mînzat Elena
Miron Vera
Mocrienco Andrei
Motriuc Gheorghe
Movila Pavel
Mucan Vitalie
Mudreac Radu
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158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.

Muzîcenco Vasilii
Novic Victoria
Novohatico Ludmila
Nurmaganbetov Magauia
Obertinschi Eduard
Ochisev Alexandr
Odințov Alexandr
Odnostalco Olesea
Olievschii Vladimir
Paladi Victor
Palamarciuc Piotr
Panuta Ana
Pavalachi Nicolae
Pavaloi Dorin
Peșterev Anatolie
Petrov Evghenii
Petrov Igor
Pigalova Olga
Pistriuga Nicolae
Pîslari Dmitri
Plamadeala Sergiu
Plămădeală Ana
Podlesnoi Gleb
Pogorlețchi Vitalie
Polataico Boris
Polișciuc Gabriel
Ponomariov Dumitru
Popescu Victoria
Portărescu Ion
Portasova Liudmila
Potapova Galina
Praporșcic Nadejda
Prișcepov Vasilii
Pușcari Alexandr
Ravliuc-Moroșanu Serghei
Rîncău Serghei
Roibu Dumitru
Romanescu Iana
Rosca Tatiana
Roșca Gheorghe
Roșca Vladimir
Rotaru Daniela
Rusanov Pavel
Russu Ivan
Russu Janna
Șamardina Elena
Samsonov Alexandr
Sandu Iuri
Șapa Maria
Sciastlivîi Rima
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208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.

Scripnic Oleg
Semînina Irina
Semionova Valentina
Serbenco Anatolie
Serebreannicov Vladimir
Serebrinscaia Ecaterina
Serepitco Oleg
Sili Victoria
Silistraru Viorel
Sîrghi Liubov
Sîrghi Oleg
Sîrbu Sergiu
Sîrbul Vitalie
Sliusari Andrei
Slobodeaniuc Ruslan
Snigureac Marcela
Socolova Tatiana
Șoilița Galina
Șoșeva Maria
Sovco Olga
Stamat Nadejda
Statnîi Ivan
Suhareva Natalia
Supivnic Rodion
Surcov Ilie
Suvac Anatolie
Sviridova Natalia
Șarban Vasile
Șeremet Anastasia
Ștefîrță Dumitru
Terzi Ivan
Tîbernaia Valentina
Timoșcov Spartac
Tofilat Serghei
Tolocico Alexandra
Toncu Diana
Țuprov Igor
Țurcan Alexandru
Țurcanu Aurica
Ucraineț Radu
Untu Cristina
Ursu-Antoci Ala
Valentiuc Valeria
Varzar Daniil
Verdeș Iuri
Vicolaș Ion
Vișar Vladimir
Vitneanski Iuri
Vîbornov Alexandru
Vladimirova Tatiana
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258.
259.
260.
261.
262.
263.

Volcova Ecaterina
Volociuc Galina
Voluța Evghenii
Zefirov Victor
Zolotariov Veaceslav
Zveaghințeva Nina

”.

Preşedintele ședinței a solicitat membrilor să pună întrebări pe marginea proiectului de hotărîre.
ÎNTREBĂRI:
Dl Andrei Volentir și-a exprimat neîncrederea față de calificarea organizației sus-menționate,
deși anterior, din partea acesteia, au fost acreditați observatori. Din lista nominală a
candidaturilor prezentate a constatat că această organizație este afiliată politic, deoarece, în
opinia sa, în lista se regăsesc consilieri municipali și deputați. În acest context, a întrebat dacă în
cazul dat nu se va întîmpla așa că se vor suprapune în aceleași secții de votare observatorii
respectivi cu observatorii desemnați de către vreun participant la referendumul local.
Dna Rodica Ciubotaru l-a întrebat pe dl Volentir, pentru precizare, ce a avut în vedere prin
sintagma „observatorii se vor suprapune”.
Dl Andrei Volentir a concretizat că spre acreditare sunt propuse 263 de persoane, iar în
municipiu au fost constituite în jur de 300 de secții de votare, respectiv, la o secție îi revine cîte
un observator. În paralel, partidul politic participant la referendum, de asemenea, are dreptul să
desemneze cîte un observator în fiecare secție de votare. În acest caz, dl Volentir a remarcat că
Comisia asistă practic la dublarea prezenței unui participant la referendum cu cîte doi obrevatori.
Dna Rodica Ciubotaru a declarat că, potrivit Codului electoral, atît asociațiile obștești, cît și
partidele participante la referendum sau alegeri locale noi au dreptul să-și delege cîte un
observator și nu există nicio interdicție în acest sens.
Dl Sergiu Gurduza și-a exprimat dezacordul cu cele expuse de dl Volentir, precum că în lista de
observatori propuși prezentată se regăsesc consilieri municipali și deputați. Or, dacă o persoană
cu un nume sonor în spațiul public se regăsește în listă, asta nu înseamnă că deja trebuie să apară
bănuieli. Spre exemplu, în privința numelui „Tofilat Sergiu” a afirmat că persoana respectivă nu
poate fi un observator, deoarece are o altă ocupație. În privința numelui „Sîrbu Sergiu”, care la
fel se regăsete în listă, a menționat că consideră că deputatul Sergiu Sîrbu are o altă ocupație,
decît să vină și să observe alegerile din partea unei organizații neguvernamentale. Respectiv, nu
trebuie să existe bănuieli precum că persoanele incluse în listă sunt afiliate unui partid politic.
Dl Andrei Volentir a remarcat că, conform procedurii, la dosarul demersului organizației se
atașează și copiile de pe buletinele de identitate, menționînd că după acestea se poate identifica
dacă sunt aceleași persoane la care s-a referit dl Gurduza sau altele.
Dna Rodica Ciubotaru a confirmat cele menționate de dl Volentir, că la demersul asociației se
anexează și copiile de pe buletinele de identitate a persoanelor care se propun spre acreditare în
calitate de observatori.
În lipsa altor întrebări și propunerilor, președintele ședinței a supus votului proiectul de hotărîre
prezentat.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____4____, Contra ____0____, Abținere___2___.
Hotărîrea nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi adoptată.
10. S-A AUDIAT:
Raportorul Rodica Ciubotaru – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la
acreditarea observatorilor din partea Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova în
vederea monitorizării alegerilor locale noi ale primarilor în unele localități și referendumului
local privind revocarea primarului general al municipiului Chișinău, din data de 19 noiembrie
2017”:
20 / 35

„Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova a înaintat un demers privind
acreditarea unei persoane în calitate de observator naţional și a două persoane în calitate de
observatori internaţionali pentru monitorizarea alegerilor locale noi ale primarilor în unele
localități și referendumului local privind revocarea primarului general al municipiului Chișinău,
din data de 19 noiembrie 2017.
În temeiul art. 18 şi art. 63 alin. (3), (6) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21
noiembrie 1997 și în conformitate cu pct. 5 şi pct. 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 în calitate de observator naţional, din partea Delegației Uniunii
Europene în Republica Moldova, dna Victoria Neaga (buletin de identitate
), în
vederea monitorizării alegerilor locale noi ale primarilor în unele localități și referendumului
local privind revocarea primarului general al municipiului Chișinău, din data de 19 noiembrie
2017.
2. Se acreditează două persoane în calitate de observatori internaţionali (conform anexei)
din partea Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor
locale noi ale primarilor în unele localități și referendumului local privind revocarea primarului
general al municipiului Chișinău, din data de 19 noiembrie 2017.
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, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 332 din 24
octombrie 2006, precum şi de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.
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, cu respectarea
prevederilor Legii privind protecţia datelor cu caracter personal.
Anexă
la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale
nr. ___ din 14 noiembrie 2017
Lista
persoanelor acreditate din partea Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova în
calitate de observatori internaționali la alegerile locale noi ale primarilor
în unele localități și referendumul local privind revocarea primarului general al
municipiului Chișinău, din data de 19 noiembrie 2017
Nr.
d/o
1.
2.

Numele, Prenumele

Pașaport

Doroftei Elena-Alina
Czwarno Pawel Krzystof

Cetăţenia
România
Republica Polonă

”.

În lipsa întrebărilor și propunerilor la proiect, președintele ședinței a supus votului proiectul de
hotărîre prezentat.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____5____, Contra ____0____, Abținere___1___.
S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre.
Hotărîrea nr. 1251 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți la ședință.
dl Vadim Filipov a părăsit sala de ședințe (membri prezenți – 5)
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11. S-A AUDIAT:
Raportorul Rodica Ciubotaru – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la
acreditarea observatorilor naționali din partea Asociației obștești „Promo-LEX”, în vederea
monitorizării alegerilor locale noi ale primarilor în unele localități și referendumului local
privind revocarea primarului general al municipiului Chișinău din data de 19 noiembrie 2017”:
„Asociația obștească „Promo-LEX” a înaintat Comisiei Electorale Centrale un demers
privind acreditarea a 67 persoane în calitate de observatori naționali pentru monitorizarea
alegerilor locale noi ale primarilor în unele localități și referendumului local privind revocarea
primarului general al municipiului Chișinău din data de 19 noiembrie 2017.
Asociația obștească „Promo-LEX” este o asociație calificată ce se ocupă, conform
statutului ei, de apărarea drepturilor omului și a valorilor democratice.
În temeiul art. 18 și art. 63 alin. (4) și alin. (6) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21
noiembrie 1997 și în conformitate cu pct. 5 din Regulamentul privind statutul observatorilor și
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 în calitate de observatori naționali 67 persoane (conform listei anexate)
din partea Asociației obștești „Promo-LEX”, în vederea monitorizării alegerilor locale noi ale
primarilor în unele localități și referendumului local privind revocarea primarului general al
municipiului Chișinău din data de 19 noiembrie 2017.
2. În activitatea lor, persoanele acreditate se vor călăuzi de Constituția Republicii
Moldova, Codul electoral, Regulamentul privind statutul observatorilor și procedura de
acreditare a acestora, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 332 din 24
octombrie 2006, precum și de tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte.
3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al
Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu respectarea
prevederilor privind protecția datelor cu caracter personal.
Anexă
la hotărîrea Comisei Electorale Centrale
nr. ____ din 14 noiembrie 2017
Lista
persoanelor acreditate din partea Asociației obștești „Promo-LEX”
în calitate de observatori naționali, în vederea monitorizării alegerilor locale noi
ale primarilor în unele localități și referendumului local privind revocarea primarului
general al municipiului Chișinău din data de 19 noiembrie 2017
Nr.
d/o

Numele, prenumele

1.

Andreev Oleg

2.

Avădănii Alina

3.

Balmuș Ion

4.

Bejenaru Mihaela

5.

Berdaga Mihail

6.

Bîtca Olga

7.

Calancea Maria

8.

Canțîr Maria

Seria, numărul
buletinului de identitate
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9.

Catan Valeriu

10. Cernei Denis
11. Cernei Ilie
12. Cervac Pavel
13. Cervac Petru
14. Chirilov Ana
15. Ciliuța Lidia
16. Ciliuța Serghei
17. Codreanu Valerian
18. Cosici Liudmila
19. Costandache Tatiana
20. Cotovici Andrei
21. Dan Ludmila
22. Dobă Sergiu
23. Dutcovici Radu
24. Dvornic Mihaela
25. Frimu Teodor
26. Gaitur Emil
27. Gavril Alexandru
28. Ghilan Doina
29. Gîlcă Felicia
30. Granic Lucia
31. Guțan Ion
32. Hoitu Mihaela
33. Iordachescu Diana
34. Istrati Viorica
35. Ivancenco Vladislav
36. Jalba Elena
37. Litra Irina
38. Lupașcu Sergiu
39. Lupu Nicoleta
40. Mamolea Igor
41. Manole Virgiliu
42. Mardari Sergiu
43. Martinenco Veronica
44. Mihailov Anna
45. Mogîldea Maria
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46. Moiseev Cristina
47. Moraru Metodie
48. Morișco Serghei
49. Muntean Igor
50. Necoara Igor
51. Nichiforov Maxim
52. Novac Aurelia
53. Popovici Doinița
54. Prițevatîi Nicoleta
55. Puiu Tudor
56. Rodnițchi Dorian
57. Șendrea Adela
58. Șendrea Nadejda
59. Șerbu Elena
60. Sorocean Irina
61. Spalatu Vera
62. Spinei Veronica
63. Strîmtu Gheorghe
64. Tungusov Sveatoslav
65. Țurcan Tatiana
66. Vieru Ina
67. Vîntu Victor

”.

În lipsa întrebărilor și propunerilor la proiect, președintele ședinței a supus votului proiectul de
hotărîre prezentat.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____5____, Contra ____0____, Abținere___0___.
S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre.
Hotărîrea nr. 1252 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți la ședință.
12. S-A AUDIAT:
Raportorul Sergiu Gurduza – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la
atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Cobusca Veche, raionul Anenii Noi”:
„La Comisia Electorală Centrală au parvenit cererea de demisie a consilierului Flocea
Galina aleasă pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul comunal Cobusca Veche,
raionul Anenii Noi, precum și 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 Cobusca Veche îi revine candidatului supleant Rotaru Ion de
pe lista Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Anenii Noi din
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20 iunie 2015. La atribuirea mandatului s-a ținut cont de declarația candidatului supleant Perju
Andrei de pe lista aceluiași partid, prin care acesta refuză atribuirea mandatului de consilier.
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, pct. 25 şi pct. 29 din
Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat
prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală
Centrală h o t ă r ă ş t e:
1. Se ridică, în legătură cu cererea de demisie, mandatul consilierului Flocea Galina
aleasă pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul comunal Cobusca Veche.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Cobusca Veche, raionul Anenii
Noi, candidatului supleant Rotaru Ion de pe lista Partidului Democrat din Moldova.
3. Se preavizează consilierul Rotaru Ion 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”.
În lipsa întrebărilor la proiect, preşedintele ședinței a solicitat membrilor să înainteze propuneri
la proiectul de hotărîre.
PROPUNERI:
Dl Andrei Volentir a propus excluderea pct. 4 din proiectul de hotărîre.
Dl Sergiu Gurduza a anunțat că nu susține propunerea dlui Volentir, deoarece, conform art. 18
alin. (4) din Codul electoral, hotărîrile Comisiei Electorale Centrale se publică în Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, indiferent de categoria acestora (cu caracter normativ sau
individual). Totodată, a menționat că la subiectul respectiv s-a discutat suficient. Mai mult ca
atît, este și poziția Ministerului Justiției. Din această cauză, nu acceptă propunerea înaintată și a
rugat președintei ședinței să o supună votului.
dl Vadim Filipov a revenit în sala de ședințe (membri prezenți – 6)
Dl Andrei Volentir a întrebat raportorul care este, în opinia sa, sensul publicării în Monitorul
Oficial a hotărîrii, dacă aceasta intră în vigoare astăzi, la ziua adoptării, urmînd să-și producă
efectele începînd cu data de astăzi. Or, conform tehnicii legislative, actul oficial intră în vigoare
la data publicării în Monitorul Oficial. În acest context, a întrebat raportorul dacă acesta nu
consideră că aici este un non-sens.
Dl Sergiu Gurduza la întrebarea dlui Volentir „dacă nu consideră că aici este un non-sens”, a
răspuns că nu consideră.
Președintele ședinței a întrebat dacă dl Volentir insistă ca să fie supusă votului propunerea sa.
Dl Andrei Volentir a confirmat că insistă să fie pusă la vot propunerea sa.
Președintele ședinței a supus votului propunerea dlui Volentir privind excluderea pct. 4 din
proiectul de hotărîre.
Dl Vladimir Șarban a intervenit, spunînd că, probabil, dl Volentir a avut în vedere excluderea
unei părți a pct. 4 din proiectul de hotărîre.
Dna Rodica Ciubotaru a spus că dl Volentir s-a expus pe excluderea pct. 4 din proiectul de
hotărîre.
Dl Vladimir Șarban a menționat că, dacă va fi exclus pct. 4, atunci nu va fi clar cînd va intra
hotărîrea în vigoare. De aceea, consideră că, probabil, trebuie de modificat pct. 4 în felul în care
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se propune, remarcînd că probabil dl Volentir s-a referit la excluderea unei părți din pct.4. În
acest sens, a rugat să fie precizată propunerea de dl Volentir.
Președintele ședinței l-a întrebat pe dl Volentir dacă își reformulează propunerea anterioară.
Dl Andrei Volentir a fost de acord cu afirmaţia dlui Șarban și a propus excluderea din pct. 4 al
proiectului de hotărîre a textului „se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi
în Monitorul Oficial al Republicii Moldova”.
Dl Vasile Gafton a menționat că, azi au mai fost aprobate hotărîri cu privire la acreditarea
observatorilor, care la fel sunt acte administrative cu caracter individual. În acest context, a
întrebat care este diferența între aceste hotărîri și hotărîrea în cauză, deși acestea sunt acte
administrative cu caracter individual. De ce propunerea respectivă nu a fost înaintată la acele
hotărîri, dar la asta a fost?
Dl Andrei Volentir a opinat că întrebarea dlui Gafton ține de neoretorică, la care nu are sens să
răspundă.
Președintele ședinței a supus votului propunerea dlui Andrei Volentir privind excluderea din pct.
4 al proiectului de hotărîre a referinței la publicarea hotărîrii în Monitorul Oficial al Republicii
Moldova.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____1____, Contra ____3____, Abținere___2___.
Propunerea nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi acceptată.
În lipsa altor propuneri, președintele ședinței a supus votului proiectul de hotărîre prezentat de
raportor.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____5____, Contra ____0____, Abținere___1___.
S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre.
Hotărîrea nr. 1253 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți la ședință.
13. S-A AUDIAT:
Raportorul Sergiu Gurduza – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la
atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Roșcani, raionul Anenii Noi”:
„Consiliul sătesc Roșcani, raionul Anenii Noi, prin decizia nr. 04/10 din 27 septembrie
2017, a ridicat, în legătură cu absența fără motive întemeiate de la trei ședințe consecutive ale
consiliului, mandatul consilierului Creciun Elena aleasă pe lista Partidului Liberal. Astfel, a
devenit vacant un mandat de consilier atribuit formațiunii respective.
Întrucît lista candidaţilor supleanți ai Partidului Liberal s-a epuizat, a fost restabilit șirul
descrescător. După restabilirea şirului descrescător, cea mai mare valoare numerică îi revine
listei de candidați ai Partidului Liberal Democrat din Moldova.
În baza documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul
de consilier în Consiliul sătesc Roșcani îi revine candidatului supleant Grîu Leonid de pe lista
Partidului Liberal Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Anenii Noi din
22 iunie 2015. La atribuirea mandatului s-a ținut cont de declarațiile candidaților supleanți
Ciobanu Veaceslav și Surchicin Victor de pe lista Partidului Liberal, prin care aceștia refuză
atribuirea mandatului de consilier, precum și de adeverința primăriei prin care se confirmă
aflarea peste hotare a candidatului supleant Rusu Andrian de pe lista aceluiași partid.
În temeiul art. 18 alin. (2) şi art. 133 alin. (9) și (12) din Codul electoral nr. 1381-XIII din
21 noiembrie 1997 şi în conformitate cu pct. 18 lit. c), pct. 25, pct. 26 și pct. 29 din
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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 ș t e:
1. Se ia act de vacanța unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Roșcani.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Roșcani, raionul Anenii Noi,
candidatului supleant Grîu Leonid de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova.
3. Se preavizează consilierul Grîu Leonid asupra obligației 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”.
ȘIRUL DESCRESCĂTOR
de voturi valabil exprimate la alegerea Consiliului sătesc Roșcani, raionul Anenii Noi
Nr.
d/o
1.

PL

BEPPEM

Leahu Vieru
PPMA
Ivan Grigore
40
25
19

PLDM

PDM

PCRM PSRM

484

196

97

89

77

40

2.
3.

242
161,33

98
65,33

48,5
32,33

44,5
29,66

38,5
25,66

20
13,33

9,5
6,33

4.
5.
6.
7.
8.

121
96,8
80,66
69,14
60,5

49
39,2
32,66
28
24,5

24,25
19,4
16,16
13,85
12,12

22,25
17,8
14,83
12,71
11,12

19,25
15,4
12,83
11
9,625

10
8
6,66
5,71
5

4,75
3,8
3,16
2,71
2,37

9.
10.
11.
12.
13.

53,77
48,4
44
40,33
37,23

21,77
19,6
17,81
16,33
15,07

10,77
9,7
8,81
8,08
7,46

9,88
8,9
8,09
7,41
6,84

8,55
7,7
7
6,41
5,92

4,44
4
3,63
3,33
3,07

2,11
1,9
1,72
1,58
1,46

Consiliul sătesc Roșcani - 13 mandate.
Șirul descrescător restabilit I – 14 noiembrie 2017, atribuit mandatul de consilier PLDM (60,5).
Preşedintele ședinței a solicitat membrilor să adreseze întrebări pe marginea proiectului de
hotărîre.
AU LUAT CUVÎNTUL:
Dl Vladimir Șarban a menționat că, în urma adoptării acestei hotărîri, se va schimba
configurația politică a consiliului sătesc Roșcani, adică va fi alta decît cea care s-a format în
urma alegerilor. În acest context, a întrebat dacă s-a examinat foarte atent chestiunea de ridicare
a mandatului de consilier în legătură cu absența fără motive întemeiate de la trei ședințe
consecutive ale consiliului, în special dacă nu au fost constatate în acest caz situații care ar putea
fi interpretate.
Dl Sergiu Gurduza a răspuns că au fost verificate toate aspectele și toate posibile motive de
contestare. Deoarece în cazul dat nu s-a întîmplat nimic, a relevat că, aprobînd această hotărîre,
Comisia procedează absolut legal.
Dl Andrei Volentir a întrebat cînd a fost restabilit șirul descrescător al valorilor, fapt menționat
de dl Gurduza la prezentarea proiectului de hotărîre.
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Dl Sergiu Gurduza a răspuns că acest șir a fost restabilit din momentul în care la Comisie au
parvenit toate actele necesare pentru verificare. Totodată, a menționat că nu cunoaște ziua și ora
exactă a restabilirii șirului, adică aspectele temporale pregătirii proiectului de hotărîre respectiv
de către funcționarii din cadrul Aparatului CEC.
Dl Andrei Volentir i-a adus la cunoștință dlui Gurduza că, conform procedurii, în ședința
publică a Comisiei, înainte de atribuirea mandatului, se supune votului restabilirea șirului
descrescător. De obicei, această operațiune are loc prin consens, fără a fi supusă votului, acest
lucru fiind menționat în procesul-verbal al ședinței.
Dl Sergiu Gurduza a declarat că va prelua o bună practică din experiența dlui Volentir, care de
multe ori îl întreba cum îndrăznește să adreseze întrebări sau să spună ceva în cadrul ședințelor
publice, dacă nu participă la unele ședințe preparatorii. În context, a întrebat de ce dl Volentir,
participînd la ședința preparatorie de la ora 16.00, nu a adresat nicio întrebare la niciun proiect de
hotărîre cu privire la atribuirea de mandate. Totodată, a subliniat că aceste proiecte de hotărîri nu
sunt ale lui, ci ale Aparatului CEC care le pregătește și, întrucît secretarul CEC este absent de la
ședința de azi, el le prezintă ”pro bonus”. Cu toate acestea, și-a exprimat nedumerirea de ce
trezesc multe întrebări niște proiecte absolut tehnice, mai ales din partea dlui Volentir.
Dna Rodica Ciubotaru a chemat vorbitorii la calm şi i-a rugat să fie mai înțelegători.
Dl Vasile Gafton s-a adresat către membri, chemîndu-le să lase frustrările la o parte, să nu facă
show și să treacă la examinarea subiectului fără atacuri personale.
Dl Vladimir Șarban a propus modificarea aliniatului 2 din proiectul de hotărîre în felul următor:
„Întrucît lista candidaţilor supleanți ai Partidului Liberal s-a epuizat, se restabilește șirul
descrescător, respectiv, după restabilirea acestuia cea mai mare valoare numerică îi revine listei
de candidați ai Partidului Liberal Democrat din Moldova”, prin urmare vor fi scoase toate dubiile
și interpretările, lucru posibil în cazul în care raportorul va accepta propunerea.
Dl Sergiu Gurduza a remarcat că experiența dlui Șarban pentru dînsul a fost mereu relevantă.
Respectiv, în condițiile în care propunerea înaintată este de ordin redacțional pentru claritate, a
spus că acceptă cu drag această propunere.
În lipsa altor întrebări și propuneri la proiect, președintele ședinței a oferit cuvîntul membrilor
pentru a-și expune poziția față de proiectul de hotărîre.
AU LUAT CUVÎNTUL:
Dl Andrei Volentir a venit cu argumente la propria întrebarea pusă anterior. A menționat că,
după modul cum s-a raportat proiectul de hotărîre, reieșea că restabilirea șirului descrescător deja
a fost făcută post-factum. Însă, conform procedurii, această restabilire are loc înainte de a fi
supus votului proiectul de hotărîre: inițial, se restabilește șirul descrescător în ședință, prin
consens, acest moment se fixează în procesul-verbal, după care vine procedura de vot asupra
proiectului de hotărîre cu șirul descrescător deja restabilit.
Dl Sergiu Gurduza a relatat că la prima întrebare la acest proiect – „La ce dată a fost restabilit
șirul descrescător?”– a ținut să nu răspundă, deoarece i s-a părut o întrebare deplasată în acest
context. Or, în anexă la proiect este foarte clar menționat că la data de 14 noiembrie 2017 a fost
restabilit șirul descrescător. Totodată, și-a exprimat nedumerirea de ce se discută aceste lucruri
de parcă Comisia prima data restabilește șirul descrescător la atribuirea mandatului de consilier.
Din aceste considerente, a răspuns accentuat că la data de 14 noiembrie 2017 a fost restabilit
șirul descrescător.
Președintele ședinței a supus votului proiectul de hotărîre cu propunerea acceptată de raportor:
„Consiliul sătesc Roșcani, raionul Anenii Noi, prin decizia nr. 04/10 din 27 septembrie
2017, a ridicat, în legătură cu absența fără motive întemeiate de la trei ședințe consecutive ale
consiliului, mandatul consilierului Creciun Elena aleasă pe lista Partidului Liberal. Astfel, a
devenit vacant un mandat de consilier atribuit formațiunii respective.
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Întrucît lista candidaţilor supleanți ai Partidului Liberal s-a epuizat, se restabilește șirul
descrescător. După restabilirea şirului descrescător, cea mai mare valoare numerică îi revine
listei de candidați ai Partidului Liberal Democrat din Moldova.
În baza documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul
de consilier în Consiliul sătesc Roșcani îi revine candidatului supleant Grîu Leonid de pe lista
Partidului Liberal Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Anenii Noi din
22 iunie 2015. La atribuirea mandatului s-a ținut cont de declarațiile candidaților supleanți
Ciobanu Veaceslav și Surchicin Victor de pe lista Partidului Liberal, prin care aceștia refuză
atribuirea mandatului de consilier, precum și de adeverința primăriei prin care se confirmă
aflarea peste hotare a candidatului supleant Rusu Andrian de pe lista aceluiași partid.
În temeiul art. 18 alin. (2) şi art. 133 alin. (9) și (12) din Codul electoral nr. 1381-XIII din
21 noiembrie 1997 şi în conformitate cu pct. 18 lit. c) , pct. 25, pct. 26 și 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 ș t e:
1. Se ia act de vacanța unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Roșcani.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Roșcani, raionul Anenii Noi,
candidatului supleant Grîu Leonid de pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova.
3. Se preavizează consilierul Grîu Leonid asupra obligației 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”.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____5____, Contra ____0____, Abținere___1___.
S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre.
Hotărîrea nr. 1254 a fost aprobată cu votul majorității membrilor Comisiei prezenți la ședință.
Dl Andrei Volentir a părăsit sala de ședințe (membri prezenți – 5)
14. S-A AUDIAT:
Raportorul Sergiu Gurduza – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la
atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Telița, raionul Anenii Noi”:
„La Comisia Electorală Centrală au parvenit cererea de demisie a consilierului Flocea
Ștefan ales pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul comunal Telița, raionul Anenii
Noi, precum și 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 Telița îi revine candidatului supleant Frunza Dumitru de pe
lista Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Anenii Noi din 20
iunie 2015. La atribuirea mandatului s-a ținut cont de adeverința primăriei prin care se confirmă
aflarea peste hotare a candidatului supleant Ceban Tatiana de pe lista aceluiași partid.
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 pct. 29 din
Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat
prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală
Centrală h o t ă r ă ş t e:
1. Se ridică, în legătură cu cererea de demisie, mandatul consilierului Flocea Ștefan ales
pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul comunal Telița.
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2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Telița, raionul Anenii Noi,
candidatului supleant Frunza Dumitru de pe lista Partidului Democrat din Moldova.
3. Se preavizează consilierul Frunza Dumitru 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”.
În lipsa întrebărilor și propunerilor la proiect, președintele ședinței a supus votului proiectul de
hotărîre prezentat.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____5____, Contra ____0____, Abținere___0___.
S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre.
Hotărîrea nr. 1255 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți la ședință.
15. S-A AUDIAT:
Raportorul Sergiu Gurduza – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la
atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul orășenesc Cupcini, raionul Edineț”:
„La Comisia Electorală Centrală au parvenit cererile de demisie ale consilierilor Guțu
Mihail și Albin Alexandr aleși pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica
Moldova” și Russu Ghennadi ales pe lista Partidului Politic Partidul Nostru în Consiliul
orășenesc Cupcini, raionul Edineț, precum și documentele necesare atribuirii mandatelor de
consilier următorilor candidați supleanți.
În baza documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatele
de consilier în Consiliul orășenesc Cupcini le revin candidaților supleanți Melnic Ion și Gavrikov
Iuri de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” și Troian Angela
de pe lista Partidului Politic Partidul Nostru. Listele au fost confirmate prin hotărîrea Judecătoriei
Edineț din 8 iulie 2015. La atribuirea mandatului ce îi revine Partidului Politic „Partidul
Socialiștilor din Republica Moldova” s-a ținut cont de declarația candidatului supleant Tatarciuc
Constantin, prin care acesta refuză atribuirea mandatului de consilier.
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, pct. 25 şi pct. 29 din
Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat
prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală
Centrală h o t ă r ă ș t e:
1. Se ridică, în legătură cu cererile de demisie, mandatele consilierilor Guțu Mihail și
Albin Alexandr aleși pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” și
Russu Ghennadi ales pe lista Partidului Politic Partidul Nostru în Consiliul orășenesc Cupcini.
2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul orășenesc Cupcini, raionul Edineț,
candidaților supleanți Melnic Ion și Gavrikov Iuri de pe lista Partidului Politic „Partidul
Socialiștilor din Republica Moldova” și Troian Angela de pe lista Partidului Politic Partidul
Nostru.
3. Se preavizează consilierii Melnic Ion, Gavrikov Iuri și Troian Angela 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”.
În lipsa întrebărilor și propunerilor la proiect, președintele a supus votului proiectul de hotărîre
prezentat.
30 / 35

REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____5____, Contra ____0____, Abținere___0___.
S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre.
Hotărîrea nr. 1256 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți la ședință.
16. S-A AUDIAT:
Raportorul Sergiu Gurduza – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la
atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Gura Căinarului, raionul Floreşti”:
„Comisia Electorală Centrală a fost informată despre decesul consilierului Cerneleanu
Mihail ales pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova” în Consiliul
comunal Gura Căinarului, raionul Floreşti. Totodată, au fost transmise 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 Gura Căinarului îi revine candidatului supleant Surujiu Tatiana
de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”, confirmată prin
hotărîrea Judecătoriei Floreşti din 24 iunie 2015.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 lit. v), art. 133 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381XIII din 21 noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. g) și alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2
februarie 2000 privind statutul alesului local, art. 24 alin. (3) din Legea nr. 436-XVI din 28
decembrie 2006 privind administrația publică locală și în conformitate cu pct. 20 și pct. 29 din
Regulamentul cu privire la procedura de ridicare și 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 ș t e:
1. Se declară vacant un mandat de consilier în Consiliul comunal Gura Căinarului.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Gura Căinarului, raionul
Floreşti, candidatului supleant Surujiu Tatiana de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiştilor
din Republica Moldova”.
3. Se preavizează consilierul Surujiu Tatiana 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”.
În lipsa întrebărilor și propunerilor la proiect, președintele ședinței a supus votului proiectul de
hotărîre prezentat.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____5____, Contra ____0____, Abținere___0___.
S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre.
Hotărîrea nr. 1257 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți la ședință.
17. S-A AUDIAT:
Raportorul Sergiu Gurduza – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la
atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Boldurești, raionul Nisporeni”:
„Comisia Electorală Centrală a fost informată despre decesul consilierului Vainer
Dumitru ales pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul comunal Boldurești, raionul
Nisporeni, totodată a primit declarația de consimțămînt a următorului candidat supleant.
În baza documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul
de consilier în Consiliul comunal Boldurești îi revine candidatului supleant Melnic Ecaterina de
31 / 35

pe lista Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Nisporeni din
23 iunie 2015.
Totodată, Comisia constată că certificatul de deces a fost eliberat la 9 februarie 2017, iar
demersul și copia autentificată a certificatului de deces au parvenit la Comisie pe data de 7
noiembrie 2017. Astfel, rezultă că secretarul Consiliului comunal Boldurești nu a respectat
termenul stabilit la pct. 20 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.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 lit. v), art. 133 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381XIII din 21 noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. g) și alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2
februarie 2000 privind statutul alesului local, art. 24 alin. (3) din Legea nr. 436-XVI din 28
decembrie 2006 privind administrația publică locală și în conformitate cu pct. 20 și pct. 29 din
Regulamentul cu privire la procedura de ridicare și 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 ș t e:
1. Se declară vacant un mandat de consilier în Consiliul comunal Boldurești.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Boldurești, raionul Nisporeni,
candidatului supleant Melnic Ecaterina de pe lista Partidului Democrat din Moldova.
3. Se preavizează consilierul Melnic Ecaterina asupra obligației de a respecta termenul de
30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Se atenționează secretarul Consiliului comunal Boldurești asupra necesității respectării
termenului stabilit la pct. 20 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi validare a
mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23
aprilie 2013.
5. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al
Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova”.
Preşedintele ședinței a solicitat membrilor să pună întrebări pe marginea proiectului de hotărîre.
AU LUAT CUVÎNTUL:
Dl Vadim Filipov s-a referit la certificatul de deces anexat la dosarul proiectului de hotărîre,
spunînd că acesta este datat cu 14 februarie 2017. În context, a întrebat dacă s-a luat legătura cu
secretarul consiliului și a fost concretizat motivul pentru care s-a reținut respectivul certificat de
deces la consiliu și nu s-a transmis la CEC mai devreme.
Dl Sergiu Gurduza a precizat că data de 14 februarie 2017 este data cînd certificatul de deces a
fost eliberat, iar 9 februarie 2017 este data cînd a decedat consilierul menționat.
Dl Vadim Filipov a remarcat că deja este luna noiembrie, respectiv secretarul consiliului a ținut
acest act practic 9 luni.
Dna Rodica Ciubotaru a informat că în pct. 4 al proiectului de hotărîre este stipulată mențiunea
referitor la atenționarea secretarului consiliului asupra necesității respectării termenului stabilit la
pct. 20 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier.
Dl Vladimir Șarban consideră absolut necesară completarea punctului 4 cu numele și
prenumele secretarului, din neglijența căruia consiliul nu a activat în componența necesară timp
de 9 luni.
Dl Sergiu Gurduza a întrebat, pentru precizare, dacă dl Șarban a înaintat astfel propunerea.
Dl Vladimir Șarban a răspuns afirmativ, specificînd că această reiese din faptul stabilit anterior.
Dl Sergiu Gurduza a menționat că secretarul actual al consiliului este o altă persoană, decît cea
care a lucrat în momentul cînd a decedat respectivul consilier. Din acest motiv, a rugat să fie
supusă votului propunerea dlui Șarban.
Dl Vladimir Șarban a retras propunerea, menționînd că remarca făcută de către dl Gurduza a
completat esența problemei.

32 / 35

Dl Sergiu Gurduza a menționat că, în principiu, acceptă asemenea atenționări și că anterior
personal insista la astfel de situații. Însă în cazul în care persoana care ar trebui să fie atenționată
deja nu deține funcția respectivă, nu vede sensul atenționării altei persoane.
Dl Vladimir Șarban a fost de acord cu mențiunea făcută de dl Gurduza.
În lipsa altor întrebări la proiect, președintele ședinței a supus votului proiectul de hotărîre
prezentat.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____5____, Contra ____0____, Abținere___0___.
S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre.
Hotărîrea nr. 1258 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți la ședință.
18. S-A AUDIAT:
Raportorul Sergiu Gurduza – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la
atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Năpădeni, raionul Ungheni”:
„Prin hotărîrea nr. 1218 din 24 octombrie 2017, Comisia Electorală Centrală a ridicat, în
legătură cu cererea de demisie, mandatul consilierului Leva Silvia aleasă pe lista Partidului
Liberal în Consiliul sătesc Năpădeni, raionul Ungheni. Întrucît lista candidaților supleanți ai
Partidului Liberal s-a epuizat, a fost restabilit şirul descrescător, iar după restabilirea acestuia,
cea mai mare valoare numerică i-a revenit listei de candidați ai Partidului Comuniștilor din
Republica Moldova.
Pe data de 8 noiembrie 2017, la Comisia Electorală Centrală a parvenit declarația de
consimțămînt a următorului candidat supleant în vederea atribuirii mandatului de consilier.
În baza documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul
de consilier în Consiliul sătesc Năpădeni îi revine candidatului supleant Mardare Nicolae de pe
lista Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, confirmată prin hotărîrea suplimentară a
Judecătoriei Ungheni din 22 februarie 2016.
În temeiul art. 18, art. 133 alin. (9) și alin. (12) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21
noiembrie 1997 şi în conformitate cu pct. 26 și 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 sătesc Năpădeni, raionul Ungheni,
candidatului supleant Mardare Nicolae de pe lista Partidului Comuniștilor din Republica
Moldova.
2. Se preavizează consilierul Mardare Nicolae asupra obligaţiei de a respecta termenul de
30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariţiei acesteia.
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”.
ȘIRUL DESCRESCĂTOR
de voturi valabil exprimate la alegerea Consiliului sătesc Năpădeni, raionul Ungheni
Nr.
d/0
1.

PDM

PL

PLDM

PCRM

139

138

84

29

2.

69,50

69

42

14,5

3.

46,33

46

28

9,66
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4.

34,75

34,50

21

7,25

5.

27,80

27,60

16,80

5,80

6.

23,16

23

14

4,83

7.

19,85

19,71

12

4,14

8.

17,35

17,25

10,50

3,62

9.

15,44

15,33

9,33

3,22

Consiliul sătesc Năpădeni – 9 mandate.
Șirul descrescător restabilit I – 24 octombrie 2017, mandatul de consilier revine PCRM (29).
Preşedintele ședinței a solicitat membrilor să adreseze întrebări și să înainteze propuneri la
proiectul de hotărîre.
AU LUAT CUVÎNTUL:
Dl Vladimir Șarban a propus modificarea de ordin redacțional propusă și adoptată anterior la
cazul similar.
Dl Sergiu Gurduza a anunțat că acceptă din principiu această propunere.
În lipsa altor întrebări și propuneri la proiect, președintele ședinței a supus votului proiectul de
hotărîre prezentat.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____5____, Contra ____0____, Abținere___0___.
S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre.
Hotărîrea nr. 1259 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți la ședință.
19. S-A AUDIAT:
Raportorul Sergiu Gurduza – a propus spre examinare proiectul de hotărîre „Cu privire la
atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Vulcănești, UTA Găgăuzia”:
„La Comisia Electorală Centrală au parvenit cererea de demisie a consilierului Șinic
Vadim ales pe lista Partidul Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” în Consiliul
orășenesc Vulcănești, UTA Găgăuzia, precum și 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 orășenesc Vulcănești îi revine candidatului supleant Pavlioglo Ivan de
pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”, confirmată prin
hotărîrea Judecătoriei Vulcănești din 24 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 pct. 29 din
Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat
prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală
Centrală h o t ă r ă ş t e:
1. Se ridică, în legătură cu cererea de demisie, mandatul consilierului Șinic Vadim ales pe
lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” în Consiliul orășenesc
Vulcănești.
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2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliului orășenesc Vulcănești, UTA Găgăuzia,
candidatului supleant Pavlioglo Ivan de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din
Republica Moldova”.
3. Se preavizează consilierul Pavlioglo Ivan 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”.
În lipsa întrebărilor și propunerilor la proiect, președintele ședinței a supus votului proiectul de
hotărîre prezentat.
REZULTATUL VOTĂRII:
Pentru ____5____, Contra ____0____, Abținere___0___.
S-A HOTĂRÎT aprobarea proiectului de hotărîre.
Hotărîrea nr. 1260 a fost aprobată cu votul unanim al membrilor Comisiei prezenți la ședință.
La epuizarea subiectelor de pe ordinea de zi, președintele ședinței a declarat ședința închisă și lea mulțumit audiența pentru participare la ședința.

Președintele ședinței

Secretarul ședinței

Rodica CIUBOTARU

Sergiu GURDUZA
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