
 

 

 

COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ 

A REPUBLICII MOLDOVA 

 

 Consiliul electoral al circumscripției electorale  

Telenești, nr. 34 
 

ALEGERI LOCALE GENERALE 

din 20 octombrie 2019 

 

HOTĂRÎRE  

cu privire la contestaţia nr. 2 a concurentului electoral Partidul Democrat din Moldova 

pentru alegerile la funcția de consilieri în Consiliul comunei Negureni raionul Telenești 

reprezentant de dl Grigore Munteanu. 

 

din „01” octombrie 2019                                                                                   nr. _119_ 

 

 La data de  28 septembrie 2019, domnul Grigore Munteanu, reprezentantul concurentului 

electoral Partidul Democrat din Moldova pentru alegerile la funcția de consilieri în Consiliul 

comunei Negureni r. Telenești, a depus o contestație, înregistrată sub nr. 2  prin care solicită 

anularea Hotărîrii Consiliului Electoral al Circumscripției Electorale nr.34/19 Negureni din 26 

septembrie 2019 prin care: 

a) a fost abrogată Hotărîrea nr.9 din 20.09.2019 cu privire la înregistrarea listei candidaților 

la funcția de consilieri în Consiliul Negureni  desemnați de către PDM  

b) a fost respins demersul  Cu privire la modificarea listei de consilieri depus la Consiliul 

Electoral al Circumscripției Electorale nr.34/19 Negureni de către organizația teritorială a 

PDM  

În motivarea contestaţiei se arată că la data de 19 septembrie 2019 reprezentantul Partidului 

Democrat din Moldova dl  Grigore Munteanu  a depus la Consiliul Electoral al Circumscripției 

Electorale nr.34/19 Negureni,  lista a 12 candidați la funcția de consilieri în Consliul comunei 

Negureni raionul Telenești, fiind adoptată și o hotărîre în acest sens la data de 20.09.2019 ,fiind 

eliberate și legitimații de candidat. 

La data de 24.09.2019 candidatul la funcția de primar al comunei Negureni, dl Ion Popa a 

depus la Judecătoria Orhei sediul Telenești o contestație cu solicitarea de a obliga Consiliul 

Electoral al Circumscripției Electorale nr.34/19  Negureni  de –a refuza înregistrarea listei 

candidaților la funcția de de consilieri în Consiliul comunei Negureni din Partea Partidului 

Democratdin Moldova pentru alegerile locale din 20.10.2019 din motivul nerespectării art.46 

alin.3 Codul Electoral. 

Prin încheirea Judecătoriei Orhei sediul Telenești din data de 27.09.2019 a fost declarată 

inadmisibilă cererea de chemare în judecată înaintată de dl Ion Popa împotriva Concurentului 

Electoral Partidul Democrat din Moldova privind refuzul înregistrării listei candidaților la funcția 

de consiglieri în Consilul comunei Negureni. 

Prin Hotărîrea Consiliului Electoral al circumscripției elctorale nr.34/19 Negureni din 

26.09.2019 a fost abrogată Hotărîrea nr.9 din 20.09.2019 “Cu privire la înregistrarea listei 

candidaților la funcția de consilieri în Consiliul comunei Negureni desemnați de către PDM” și 

s-a respins demersul Organizației Teritoriale a PDM din data de 10.09.2019  privind modificarea 

listei consilierilor din motivul nerespectării art.46 al.3 Codul Electoral. 

Contestatarul susține că la data de 19.09.2019 asupra listei de candidați la funcția de 

consiglieri în Consiliul comunei Negureni nu au fost obiecții fiind admisă integral lista cu 

adoptarea unei Hotărîri cu nr.9 din 20.09.2019 prin care a fost înregistrată această listă. 



Invocă Grigore Munteanu că, Consiliului Electoral al circumscripției electorale nr.34/19 

Negureni intenționat au creat asemenea situație prin faptul înregistrării listei candidaților , ca 

ulterior să-și anuleze propria Hotărîre, după termenul de înregistrare, lipsindu-i astfel  pe PDM 

sa facă modificări în lista consilierilor înăuntrul termenului de înregistrare. 

Consideră Grigore Munteanu că  prin acțiunile sau inacțiunile intenționate membrilor 

Consiliului Electoral al circumscripției elctorale 34/19 Negureni a fost încălcat dreptul persoanei 

de a alege și de-a fi ales stipulate în art. 1 Cod Electoral. 

Se solicită în contestația depusă de Concurentului Electoral Partidul Democrat din 

Moldova pentru alegerile la funcția de consilieri în Consiliul comunei Negureni raionul Telenești 

reprezentant de Grigore Munteanu, anularea Hotărîrii Consiliului Electoral al Circumscripției 

Electorale nr.34/19 Negureni din 26 septembrie 2019 prin care: 

a)  a fost abrogată Hotărîrea nr.9 din 20.09.2019 cu privire la înregistrarea listei 

candidaților la funcția de consilieri în Consiliul Negureni  desemnați de către PDM  

b) a fost respins demersul  privind modificarea listei de consilieri depus la Consiliul 

Electoral al Circumscripției Electorale nr.34/19 Negureni de către organizația 

teritorială a PDM  la data de 24.09.2019 . 

Ținînd cont de informațiile prezentate de părți (demersul prin care concurentul electoral 

PDM a solicitat operarea modificărilor în lista de candidate la funcția de consilieri locali în 

circumscripția electorală comunală Negureni nr.34/19 și declarațiile dlui Popa Ion, concurent 

electoral că dispune de probe privitor la acțiunile de intimidare a membrilor CECE Negureni nr. 

34/19 de către dl Munteanu Grigore) și necesitatea examinării suplimentare a acestora, în 

conformitate cu pct 20 din Regulamentul privind examinarea și soluționarea contestațiilor de 

către organelle electorale în perioada electorală, aprobată prin Hotărîrea Comisiei Electorale 

Centrale  nr. 3353 din 20 iulie 2010, Consiliului Electoral al Circumscripției Electorale Telenești 

nr. 34,  h o t ă r ă ş t e: 

 1. Se amână examinarea  contestaţiei nr. 02 a concurentului electoral Partidul Democrat 

din Moldova pentru alegerile la funcția de consilieri în Consiliul comunei Negureni r. Telenești 

reprezentant de  dl Grigore Munteanu,  la data de 02 octombrie 2019 ora 15
30

,  pentru  

prezentarea și examinarea probelor suplimentare relevante cazului examinat. 

2. Prezenta hotărîre întră în vigoare la data adoptării și se aduce la cunoștință publică la sediul 

Consiliului electoral de circumscripție. 

 

 

Preşedintele consiliului electoral 

de circumscripţie                     ____________                   ___Sergiu LAZĂR__ 
                                                               semnătura                                 numele, prenumele 

L.Ş. 
 

Secretarul consiliului electoral  

de circumscripţie                         ____________                     __Nicolae NASTAS_ 
                                                   semnătura                                     numele, prenumele 

 

 

 


