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PROCES-VERBAL nr. 105 

al şedinţei Comisiei Electorale Centrale 
 

16 octombrie 2007  

Ora: 16.00 

mun. Chişinău, str.Vasile Alecsandri, 119 

     

        A prezidat:  Eugeniu Ştirbu, preşedintele Comisiei                        
 

       Au participat:                      Renata Lapti, vicepreşedintele Comisiei 

  Iurie Ciocan, secretarul Comisiei  

                                                    

       Membrii Comisiei:          Mihai Buşuleac 

 Nicolae Gîrbu  

 Pavel Midrigan 

 Vasile Gafton 

 Victor Kosteţki 

  

Lipsesc: Valentin Vizant /absenţă motivată/ 

 

Mass-media: lista se anexează. 

 

Reprezentanţi ai satului Buţeni, raionul Hînceşti: lista se anexează. 

 

Dl Eugeniu Ştirbu – propune membrilor CEC de a începe şedinţa Comisiei. 

Propuneri şi obiecţii nu sînt. 

Dl Eugeniu Ştirbu – supune votului proiectul ordinii de zi. 

Propunerea se acceptă unanim. 

 

   

 

ORDINEA DE ZI: 

 

1. Cu privire la rezultatele votării repetate din 14 octombrie 2007 în 

circumscripţia electorală comunală Chirca nr. 4/6, raionul Anenii Noi 

2. Privind modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr.1227 din 2 

octombrie 2007 ”Cu privire la constituirea Consiliului electoral al  

circumscripţiei electorale comunale Drăsliceni nr. 12/10, raionul Criuleni” 
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3. Cu privire la stabilirea datei alegerilor noi pentru alegerea consilierilor în 

consiliul sătesc şi primarului satului Buţeni, raionul Hînceşti 

4. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul sătesc Merenii 

Noi, raionul Anenii Noi 

5. Cu privire la atribuirea mandatelor de consilier în Consiliul sătesc Slobozia-

Şirăuţi, raionul Briceni 

6. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul sătesc 

Porumbeşti, raionul Cantemir 

7. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul comunal 

Baccealia, raionul Căuşeni 

8. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul sătesc Plop-

Ştiubei, raionul Căuşeni 

9. Cu privire la atribuirea mandatelor de consilier în Consiliul comunal Albina, 

raionul Cimişlia 

10.  Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul sătesc Dancu, 

raionul Hînceşti 

11.  Cu privire la atribuirea mandatelor de consilier în Consiliul comunal 

Pănăşeşti, raionul Străşeni 

12.  Cu privire la atribuirea mandatelor de consilier în Consiliul comunal 

Zagarancea, raionul Ungheni 

13.  Cu privire la demersul înaintat către Parlament de dl Eugeniu Ştirbu, 

preşedinte al Comisiei Electorale Centrale, privind modificarea, completarea 

şi adoptarea unor acte normative pentru prelungirea mandatului de primar şi 

consilier în comuna Corjova, raionul Dubăsari. 

 

S-a examinat: 1. Cu privire la rezultatele votării repetate din 14 

octombrie 2007 în circumscripţia electorală comunală Chirca nr. 4/6, raionul 

Anenii Noi. 

  Raportor: Eugeniu Ştirbu 

Comisia Electorală Centrală, prin hotărîrea nr. 1191 din 25 septembrie 2007, 

a fixat data de 14 octombrie 2007 pentru votarea repetată în circumscripţia 

electorală comunală Chirca nr. 4/6, raionul Anenii Noi. 

În buletinul de vot pentru alegerea primarului comunei Chirca au fost 

incluse candidaturile de la alegerile locale generale din 3 iunie 2007 - Hadjiu Ana, 

din partea Partidului Comuniştilor din Republica Moldova şi Iurcovschi Nicolae, 

din partea Partidului Popular Creştin Democrat, iar candidatul independent Ganea 

Mihail a fost exclus.  

În baza proceselor-verbale privind rezultatele numărării voturilor la alegerea 

primarului comunei Chirca, întocmite de birourile electorale ale secţiilor de votare, 

şi a procesului-verbal privind totalizarea rezultatelor votării la alegerea primarului 

comunei Chirca, întocmit de Consiliul electoral al circumscripţiei electorale 

comunale Chirca nr. 4/6, s-a constatat: în listele electorale au fost incluşi 1181 

alegători, la votare au participat 564 alegători sau 47,75 la sută, 20 buletine de vot 

au fost declarate nevalabile, numărul de voturi valabil exprimate constituie 544.  

Candidatul la funcţia de primar din partea Partidului Comuniştilor din Republica 
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Moldova Hadjiu Ana a obţinut 241 voturi valabil exprimate, iar candidatul din 

partea Partidului Popular Creştin Democrat Iurcovschi Nicolae 303 voturi valabil 

exprimate. În temeiul art. 138 din Codul electoral, dl Iurcovschi Nicolae se 

consideră ales în funcţia de primar al comunei Chirca. Consiliul electoral al 

circumscripţiei comunale Chirca nr. 4/6 a primit pentru alegerea primarului 1100 

buletine de vot. Nu au fost utilizate 536 buletine de vot. 

Pentru alegerea consilierilor în Consiliul comunal Chirca au fost incluse în 

buletinul de vot candidaturile de la alegerile locale generale din 3 iunie 2007 din 

partea Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, Partidului Popular Creştin 

Democrat şi Alianţei „MOLDOVA NOASTRĂ”. 

În baza proceselor-verbale privind rezultatele numărării voturilor la alegerea 

consilierilor în Consiliul comunal Chirca, întocmite de birourile electorale ale 

secţiilor de votare, şi a procesului-verbal privind totalizarea rezultatelor votării la 

alegerea consilierilor în Consiliul comunal Chirca, întocmit de Consiliul electoral 

al circumscripţiei electorale  comunale Chirca nr. 4/6, s-a constatat: în listele 

electorale au fost incluşi 1181 alegători, 40 buletine au fost declarate nevalabile, 

numărul buletinelor valabil exprimate constituie 524. Partidul Comuniştilor din 

Republica Moldova a obţinut 221 voturi valabil exprimate, Partidul Popular 

Creştin Democrat 164 voturi valabil exprimate şi Alianţa „MOLDOVA 

NOASTRĂ” 139 voturi valabil exprimate. 

În temeiul art. 138 din Codul electoral consiliul comunal Chirca se consideră 

ales. Consiliul electoral al circumscripţiei electorale comunale Chirca nr. 4/6 a 

primit pentru alegerea consilierilor în consiliul comunal Chirca 1100 buletine de 

vot. Nu au fost utilizate 536 buletine de vot.  

Propuneri şi obiecţii: 

Dl Vasile Gafton – propun, în partea descriptivă a proiectului de hotărîre de 

exclus sintagmele„În temeiul art. 138 din Codul electoral, dl Iurcovschi Nicolae se 

consideră ales în funcţia de primar al comunei Chirca” şi „În temeiul art. 138 din 

Codul electoral, consiliul comunal Chirca se consideră ales”, căci din punct de 

vedere juridic nu sîntem în drept a o face, aceasta decide doar instanţa de judecată. 

Dl Mihai Buşuleac – susţine propunerea de a exclude, căci la instanţa de 

judecată pot parveni contestaţii. Mai există o soluţie: să se facă referire la art. 135 

alin. (2) din Codul electoral şi de substituit cu sintagma: „Instanţa de judecată, în 

temeiul art.135 din Codul electoral, va confirma legalitatea alegerilor şi va valida 

mandatele aleşilor locali”. 

Alte propuneri şi obiecţii nu sînt. 

Dl Eugeniu Ştirbu – supune votului varianta propusă de dl Buşuleac. 

 

 În conformitate cu art. 26, 60, 134 şi 138 din Codul electoral nr.1381-XIII 

din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală: 

   Ia act de rezultatele votării repetate din 14 octombrie 2007 în circumscripţia 

electorală Chirca nr. 4/6, raionul Anenii Noi. 

S-a votat: 

Pro – 7; 

Abţinut–1.  



 4 

 

S-a examinat: 2. Cu privire la modificarea hotărîrii Comisiei Electorale 

Centrale nr. 1227 din 2 octombrie 2007 „Cu privire la constituirea Consiliului 

electoral al circumscripţiei electorale comunale Drăsliceni nr. 12/10, raionul 

Criuleni”. 

Raportor: Eugeniu Ştirbu 

Consiliul electoral al  circumscripţiei electorale comunale Drăsliceni nr. 

12/10, raionul Criuleni, prin demersul nr.3/1 din 10 octombrie 2007, solicită 

Comisiei Electorale Centrale excluderea dnei Chiperi Valentina din componenţa 

consiliului electoral în legătură cu cererea de demisie şi includerea în componenţa 

consiliului a dnei Nichita Zina. 

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

În conformitate cu  art. 26, 27 şi 33 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală: 

1. Modifică Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1227 din 2 octombrie 

2007 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale 

comunale Drăsliceni nr. 12/10, raionul Criuleni”, după cum urmează: 

se exclude din componenţa Consiliului electoral al circumscripţiei electorale 

comunale Drăsliceni nr. 12/10, raionul Criuleni dna Chiperi Valentina, din partea 

Consiliului comunal Drăsliceni. 

se include în componenţa Consiliului electoral al circumscripţiei electorale 

comunale Drăsliceni nr. 12/10, raionul Criuleni dna Nichita Zina, contabil, 

primăria, propusă de Consiliul comunal Drăsliceni. 

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

S-a votat: 

Pro – 8; 

Contra – 0.  

 

S-a examinat: 3. Cu privire la stabilirea datei alegerilor noi pentru 

alegerea consilierilor în consiliul sătesc şi primarului satului Buţeni, raionul 

Hînceşti. 

Raportor: Iurie Ciocan 

  Prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr.1089 din 28 august 2007 

modificată prin hotărîrea nr.1190 din 25 septembrie 2007, a fost stabilită data de 14 

octombrie 2007 pentru desfăşurarea votării repetate pentru alegerea primarului satului 

Buţeni, raionul Hînceşti.  

În ziua de 14 octombrie curent, ora 9.25 la Comisia Electorală Centrală au 

parvenit două procese-verbale ale consiliului electoral privind blocarea secţiei de 

votare de către cetăţenii satului Buţeni şi starea tensionată din jurul acesteia. Consiliul 

electoral a dispus amînarea deschiderii secţiei de votare pînă la ameliorarea situaţiei. 

În pofida măsurilor întreprinse de biroul secţiei de votare în vederea asigurării 

desfăşurării procesului de votare, acestea nu s-au soldat cu succes. În consecinţă, 

Consiliul electoral al circumscripţiei săteşti Buţeni a solicitat Comisiei Electorale 

Centrale să suspende desfăşurarea votării repetate pentru alegerea primarului satului 

Buţeni fixată pentru data de 14 octombrie 2007. Astfel, prin hotărîrea Comisiei 



 5 

Electorale Centrale nr.1269 din 14 octombrie 2007, a fost suspendată desfăşurarea 

votării repetate pentru alegerile primarului satului Buţeni fixată pentru data de 14 

octombrie 2007 şi s-a stabilit că data desfăşurării alegerilor primarului satului Buţeni 

va fi determinată ulterior. 

Totodată, la 15 octombrie 2007 în adresa Comisiei Electorale Centrale a fost 

remis demersul preşedintelui Consiliului electoral al circumscripţiei săteşti Buţeni 

nr.20/7 dl Ion Garbuz, prin care acesta informează Comisia despre faptul că pînă la 

momentul de faţă Consiliul sătesc Buţeni nu s-a convocat în termenele stabilite de 

art.13 al Legii privind administraţia publică locală. Astfel, potrivit articolului 

menţionat, în situaţia în care, din cauza absenţei nemotivate a consilierilor, consiliul 

nu se va putea întruni nici la ultima convocare, el se consideră dizolvat de drept. În 

acest context, Consiliul electoral de circusmscripţie nr.20/7 Buţeni, de comun acord cu 

administraţia publică locală, solicită a declara desfăşurarea alegerilor noi pentru 

alegerea consilierilor consiliului sătesc Buţeni pentru data de 16 decembrie 2007. 

 

Dl raportor a informat membrii Comisiei că luni, 15 octombrie a.c., în mod 

oficial, a fost adoptată decizia privind convocarea în prima şedinţă a Consiliului sătesc 

Buţeni. În rezultat, 7 consilieri cu mandate atribuite de pe lista Alianţei « MOLDOVA 

NOASTRĂ » au refuzat să participe la şedinţă pînă nu se va alege primarul localităţii 

respective. Astfel, în situaţia în care, din cauza absenţei nemotivate a consilierilor, 

consiliul nu s-a putut întruni nici la ultima convocare, el se consideră dizolvat de 

drept.  

Dl Iurie Ciocan dă citire proiectului de hotărîre, prin care propune stabilirea 

datei de 16 decembrie 2007 pentru desfăşurarea alegerilor primarului şi consilierilor în 

consiliul sătesc Buţeni, Consiliul electoral de circumscripţie fiind constituit din 

reprezentanţii partidelor politice reprezentate în Parlament şi din rezerva 

funcţionarilor electorali ai Comisiei Electorale Centrale. 

Întrebări şi obiecţii: 

       Dl Eugeniu Ştirbu – dle Garbuz, într-adevăr aţi convocat de 3 ori şedinţa 

consiliului local? 

Dl Ion Garbuz – da, la fiecare 3 zile au fost anunţaţi verbal, aşa cum prevede 

art. 13 alin. (3) din Legea privind administraţia publică locală. 

  Dl Nicolae Gîrbu – Consiliul electoral de circumscripţie nr. 20/7 Buţeni  nu 

poate de comun acord cu administraţia publică locală să solicite declararea alegerilor 

noi, ci invers, căci prima nu face parte din administaraţia publică locală. Propun a 

redacta expresia din alineatul 3 al hotărîrii în felul următor: „În acest context, 

administraţia publică locală de comun acord cu Consiliul electoral de circusmscripţie 

nr.20/7 Buţeni, solicită a declara desfăşurarea alegerilor noi pentru alegerea 

consilierilor consiliului sătesc Buţeni pentru data de 16 decembrie 2007”. 

 

Dl Eugeniu Ştirbu – supune votului proiectul de hotărîre, ţinînd cont de 

propunerea dlui Gîrbu. 

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 
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Din considerentele expuse mai sus şi în conformitate cu art.18, 26 lit.n), 27 

alin.(3) şi art.139 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia 

Electorală Centrală: 

1. Stabileşte data de 16 decembrie 2007 pentru desfăşurarea alegerilor noi 

pentru alegerea consilierilor în consiliul sătesc şi a primarului satului Buţeni, raionul 

Hînceşti. 

2. Consiliului electoral al circumscripţiei săteşti Buţeni, raionul Hînceşti va fi 

constituit din rezerva funcţionarilor electorali ai Comisiei Electorale Centrale şi 

candidaturilor propuse pîna la 30 octombrie 2007 de către partidele reprezentate în 

Parlament. 

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

S-a votat:  

Pro – 8; 

Contra – 0. 

 

S-a examinat: 4. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în 

Consiliul sătesc Merenii Noi, raionul Anenii Noi. 

Raportor: Iurie Ciocan 

Conform art.5 alin.(2) lit.g) din Legea nr.768-XIV din 2 februarie 2000 

privind statutul alesului local şi art.24 alin.(3) din Legea nr.436-XVI din 28 

decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Consiliul sătesc Merenii Noi, 

prin decizia nr.03/03 din 5 septembrie 2007, a declarat vacant mandatul de 

consilier deţinut de Cuflic Nistor, în legătură cu decesul acestuia, ales pe lista 

Partidului Comuniştilor din Republica Moldova. Astfel, a devenit vacant un 

mandat de consilier atribuit formaţiunii nominalizate.  

 În temeiul documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatul de consilier în Consiliul sătesc Merenii Noi revine dlui 

Nezalizov Iurie, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din Republica 

Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Anenii Noi din 12 iunie 2007.     

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

În conformitate cu art. 133 alin. (12) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală: 

 1. Ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Merenii Noi. 

 2. Atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Merenii Noi, raionul 

Anenii Noi dlui Nezalizov Iurie, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor 

din Republica Moldova. 

S-a votat:  

Pro – 8; 

Contra – 0. 

 

S-a examinat: 5. Cu privire la atribuirea mandatelor de consilier în 

Consiliul sătesc Slobozia-Şirăuţi, raionul Briceni. 
Raportor: Iurie Ciocan 

Conform art.5 alin.(2) lit.c), art.7 alin.(1) lit.a) din Legea nr.768-XIV din 2 

februarie 2000 privind statutul alesului local, art.24 alin.(1) lit.b) şi art.84 alin.(2) 
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din Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, 

Consiliul sătesc Slobozia-Şirăuţi, prin decizia nr.3 din 14 iulie 2007, a ridicat 

mandatele de consilier deţinute de dnele Donici Angela (primar al satului) şi 

Gherman Stela (deputat în Parlamentul Republicii Molodva), alese pe lista 

Partidului Comuniştilor din Republica Moldova. Astfel, au devenit vacante două 

mandate de consilier atribuite formaţiunii nominalizate.  

 În temeiul documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatele de consilier în Consiliul sătesc Slobozia-Şirăuţi revin dnei 

Şipitca Nina şi dlui Burinschi Gheorghii, candidaţi supleanţi pe lista Partidului 

Comuniştilor din Republica Moldova, confirmată prin hotărîrea judecătoriei 

Briceni din 15 iunie 2007. 

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

În conformitate cu art. 133 alin. (12) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală: 

 1. Ia act de vacanţa a două mandate de consilier în Consiliul sătesc Slobozia-

Şirăuţi. 

 2. Atribuie mandatele de consilier în Consiliul sătesc Slobozia-Şirăuţi, 

raionul Briceni dnei Şipitca Nina şi dlui Burinschi Gheorghii, candidaţi supleanţi 

pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova. 

S-a votat:  

Pro – 8;  

Contra – 0. 

 

S-a examinat: 6. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în 

Consiliul sătesc Porumbeşti, raionul Cantemir. 
Raportor: Iurie Ciocan 

Conform art.5 alin.(2) lit.c) din Legea nr.768-XIV din 2 februarie 2000 

privind statutul alesului local, art. 24 alin. (1) lit.b) şi art.84 alin.(2) din Legea 

nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Consiliul 

sătesc Porumbeşti, prin decizia nr. 03/01-XXIV din 24 august 2007, a ridicat 

mandatul de consilier deţinut de dl Munteanu Tudor (primar al satului), ales pe 

lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova. Astfel, a devenit vacant un 

mandat de consilier atribuit formaţiunii nominalizate.  

În temeiul documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatul de consilier în Consiliul sătesc Porumbeşti revine dlui Pleşu 

Nicolae, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, 

confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Cantemir din 15 iunie 2007.  

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

În conformitate cu art. 133 alin. (12) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală: 

 1. Ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Porumbeşti. 

 2. Atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Porumbeşti, raionul 

Cantemir dlui Pleşu Nicolae, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din 

Republica Moldova. 

S-a votat:  
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Pro – 8; 

Contra – 0. 

 

S-a examinat: 7. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în 

Consiliul comunal Baccealia, raionul Căuşeni.  
Raportor: Iurie Ciocan 

Conform art.5 alin.(2) lit.f) din Legea nr.768-XIV din 2 februarie 2000 

privind statutul alesului local şi art. 24 alin. (1) lit.d) din Legea nr.436-XVI din 28 

decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Consiliul comunal Baccealia, 

prin decizia nr. 3/4 din 15 august 2007, a ridicat mandatul de consilier deţinut de 

dna Perju Zinaida, la cerere, aleasă pe lista Alianţei «MOLDOVA NOASTRĂ». 

Astfel, a devenit vacant un mandat de consilier atribuit formaţiunii nominalizate.  

În temeiul documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatul de consilier în Consiliul comunal Baccealia revine dnei Onoi 

Alexandra, candidată supleantă pe lista Alianţei «MOLDOVA NOASTRĂ», 

confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Căuşeni din 13 iunie 2007.  

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

În conformitate cu art. 133 alin. (12) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală: 

 1. Ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul comunal Baccealia. 

 2. Atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Baccealia, raionul 

Căuşeni dnei Onoi Alexandra, candidat supleant pe lista Alianţei «MOLDOVA 

NOASTRĂ». 

S-a votat:  

Pro – 8; 

Contra – 0. 

 

S-a examinat: 8. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în 

Consiliul sătesc Plop-Ştiubei, raionul Căuşeni. 

Raportor: Iurie Ciocan 

Conform art.5 alin.(2) lit.c) din Legea nr.768-XIV din 2 februarie 2000 

privind statutul alesului local, art. 24 alin. (1) lit.b) din Legea nr.436-XVI din 28 

decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Consiliul sătesc Plop-Ştiubei, 

prin decizia nr. 2/14 din 27 iulie 2007, a ridicat mandatul de consilier deţinut de dl 

Vasile Ialanji (specialist pentru reglementarea regimului funciar), ales pe lista 

Alianţei «MOLDOVA NOASTRĂ». Astfel, a devenit vacant  un mandat de 

consilier atribuit formaţiunii nominalizate. 

În temeiul documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatul de consilier în Consiliul sătesc Plop-Ştiubei revine dlui 

Capşuna Victor, candidat supleant pe lista Alianţei «MOLDOVA NOASTRĂ», 

confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Căuşeni  din 13 iunie 2007.  

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

În conformitate cu art. 133 alin. (12) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală: 

1. Ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Plop-Ştiubei. 
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2. Atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Plop-Ştiubei, raionul 

Căuşeni dlui Capşuna Victor, candidat supleant pe lista Alianţei «MOLDOVA 

NOASTRĂ». 

S-a votat:  

Pro –8;  

Contra – 0. 

 

 S-a examinat: 9. Cu privire la atribuirea mandatelor de consilier în 

Consiliul comunal Albina, raionul Cimişlia. 
Raportor: Iurie Ciocan 

Conform art.5 alin.(2) lit.c) şi f) din Legea nr.768-XIV din 2 februarie 2000 

privind statutul alesului local, art. 24 alin. (1) lit.b), d) şi art.84 alin.(2) din Legea 

nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Consiliul 

comunal Albina, prin deciziile nr.nr. 01/07 şi 01/07-2 din 2 iulie 2007, a ridicat 

mandatele de consilier deţinute de dl Mardare Tudor (primar al comunei), ales pe 

lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova şi dl Căpăţînă Tudor, la 

cerere, ales pe lista Alianţei «MOLDOVA NOASTRĂ». Astfel, au devenit vacante 

două mandate de consilier atribuite formaţiunilor nominalizate.  

În temeiul documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatele de consilier în Consiliul comunal Albina revin dlui Ţepordei 

Dementie, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din Republica 

Moldova şi dlui Strogoteanu Leon, candidat supleant pe lista Alianţei 

«MOLDOVA NOASTRĂ», confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Cimişlia din 12 

iunie 2007.  

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

În conformitate cu art. 133 alin. (12) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală: 

 1.  Ia act de vacanţa a două mandate de consilier în Consiliul comunal 

Albina. 

 2. Atribuie mandatele de consilier în Consiliul comunal Albina, raionul 

Cimişlia dlui Ţepordei Dementie, candidat supleant pe lista Partidului 

Comuniştilor din Republica Moldova şi dlui Strogoteanu Leon, candidat supleant 

pe lista Alianţei «MOLDOVA NOASTRĂ». 

S-a votat:  

Pro –8; 

Contra – 0. 

 

S-a examinat: 10. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în 

Consiliul sătesc Dancu, raionul Hînceşti. 

Raportor: Iurie Ciocan 

Conform art.5 alin.(2) lit.c) din Legea nr.768-XIV din 2 februarie 2000 

privind statutul alesului local, art. 24 alin. (1) lit.b) şi art.84 alin.(2) din Legea 

nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Consiliul 

sătesc Dancu, prin decizia nr. 06/03 din 2 octombrie 2007, a ridicat mandatul de 

consilier deţinut de dl Pretuleac Vladimir (primar al satului), ales pe lista Alianţei 
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„MOLDOVA NOASTRĂ”. Astfel, a devenit vacant un mandat de consilier atribuit 

formaţiunii nominalizate.  

În temeiul documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatul de consilier în Consiliul sătesc Dancu revine dlui Gorceag 

Sergiu, candidat supleant pe lista Alianţei „MOLDOVA NOASTRĂ”, confirmată 

prin hotărîrea Judecătoriei Hînceşti din 15 iunie 2007.      

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

În conformitate cu art. 133 alin. (12) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală: 

 1. Ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Dancu. 

 2. Atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Dancu, raionul Hînceşti 

dlui Gorceag Sergiu, candidat supleant pe lista Alianţei „MOLDOVA 

NOASTRĂ”. 

S-a votat:  

Pro –8;  

Contra – 0. 

 

S-a examinat: 11. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în 

Consiliul comunal Pănăşeşti, raionul Străşeni.  
Raportor: Iurie Ciocan 

Conform art.5 alin.(2) lit.c) din Legea nr.768-XIV din 2 februarie 2000 

privind statutul alesului local, art. 24 alin. (1) lit.b) şi art.84 alin.(2) din Legea 

nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Consiliul 

comunal Pănăşeşti, prin decizia nr. 02/08 din 20 iulie 2007, a ridicat mandatul de 

consilier deţinut de dl Fodea Vasile (primar al comunei), ales pe lista Partidului 

Democraţiei Sociale din Moldova. Astfel, a devenit vacant un mandat de consilier 

atribuit formaţiunii nominalizate.  

În temeiul documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatul de consilier în Consiliul comunal Pănăşeşti revine dlui Mindrilă 

Constantin, candidat supleant pe lista Partidului Democraţiei Sociale din Moldova, 

confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Străşeni din 8 iunie 2007. 

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

În conformitate cu art. 133 alin. (12) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală: 

 1. Ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul comunal Pănăşeşti. 

 2. Atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Pănăşeşti, raionul  

Străşeni dlui Mindrilă Constantin, candidat supleant pe lista Partidului Democraţiei 

Sociale din Moldova. 

S-a votat:  

Pro –8; 

Contra – 0. 

 

S-a examinat: 12. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în 

Consiliul comunal Zagarancea, raionul Ungheni. 

Raportor: Iurie Ciocan 
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Conform art.5 alin.(2) lit.f) din Legea nr.768-XIV din 2 februarie 2000 

privind statutul alesului local şi art. 24 alin. (1) lit.d) din Legea nr.436-XVI din 28 

decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Consiliul comunal 

Zagarancea, prin decizia nr. 07/02 din 23 august 2007, a ridicat mandatul de 

consilier deţinut de dl Pînzari Pavel, la cerere, ales pe lista Partidului Comuniştilor 

din Republica Moldova. Astfel, a devenit vacant un mandat de consilier atribuit 

formaţiunii nominalizate.  

În temeiul documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatul de consilier în Consiliul comunal Zagarancea revine dlui Rusu 

Tudor, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, 

confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Ungheni din 15 iunie 2007.     

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

În conformitate cu art. 133 alin. (12) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală: 

 1. Ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul comunal 

Zagarancea. 

 2. Atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Zagarancea, raionul  

Ungheni dlui Rusu Tudor, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din 

Republica Moldova. 

S-a votat:  

Pro –8; 

Contra – 0. 

 

S-a examinat: 13. Cu privire la demersul înaintat către Parlament de dl 

Eugeniu Ştirbu, preşedinte al Comisiei Electorale Centrale, privind 

modificarea şi adoptarea unor acte normative pentru prelungirea mandatului 

de primar şi consilier în comuna Corjova, raionul Dubăsari. 
A raportat: Nicolae Gîrbu  

Proiectul de hotărîre cu privire la demersul înaintat către Parlament de dl 

Eugeniu Ştirbu, preşedinte al Comisiei Electorale Centrale, privind modificarea şi 

adoptarea unor acte normative pentru prelungirea mandatului de primar şi consilier 

în comuna Corjova, raionul Dubăsari se anexează la prezentul proces-verbal. 

 

Membrul Comisiei a menţionat că la data de 12 octombrie a.c. a solicitat 

procesul-verbal al şedinţei CEC din 2 octombrie 2007, însă acesta nu era semnat de 

secretarul şi preşedintele CEC. 

Întrebări şi obiecţii. 

Dl Eugeniu Ştirbu – dle Gîrbu, citiţi demersul înaintat la Parlament şi atrageţi 

atenţia la formulările expuse. Citez: „În condiţiile create de către regimul separatist 

de la Tiraspol, Comisia Electorală Centrală consideră drept imposibilă desfăşurarea 

alegerilor noi în această localitate. Dat fiind faptul că din cauze excepţionale 

alegerile locale din comuna Corjova nu pot fi desfăşurate în mod liber şi 

democratic şi, respectiv nu va putea fi legal constituit un alt consiliu precum şi nu 

va putea fi validat următorul mandat de primar, apare necesitatea prelungirii 

mandatelor atît a primarului cît şi ale consilierilor din comuna Corjova” (citat 
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încheiat). În cazul dat, „Comisia Electorală Centrală consideră oportună adoptarea 

de către Parlament a unei Legi de completare a art. 15 şi 28 din Legea privind 

administraţia publică locală”(citat încheiat) şi nu „solicită”. Consider că mi-am 

făcut datoria şi nu vreau să mă îndreptăţesc şi comentez în continuare. 

 Dl Iurie Ciocan – în Regulamentul cu privire la activitatea Comisiei 

Electorale Centrale nu este indicat termenul limită de semnare a proceselor-

verbale, ci la momentul definitivării lor. Referitor la subiectul dezbaterii. Am 

participat nemijlocit la elaborarea acestui demers care este un document legal ce 

reprezintă opinia CEC. Deci, nu este o lege ci o soluţie de depăşire a situaţiei 

existente. Personal nu voi susţine proiectul examinat. 

 Dl Pavel Midrigan – situaţia din localitatea Corjova este într-adevăr 

excepţională, stare care nu depinde de noi, deaceea trebuie să fim realişti. Durata 

mandatului este de 4 ani, dar ce facem mai departe cu acest vacuum care s-a creat? 

Citez din proiectul de hotărîre prezentat de dl Gîrbu: „Astfel se poate de 

concluzionat că atît primarul cît şi consiliul local din comuna Corjova, raionul 

Dubăsari au împuterniciri legale să-şi exercite atribuţiile...” (citat încheiat) şi 

întreb, din care considerente au aceste împuterniciri dacă mandatele lor au expirat?  

Nu este o stare de război sau catastrofă însă, în acest caz, putem să lărgim expresia 

respectivă. Problema este actuală şi acută, deaceea e binevenită intervenţia CEC-

ului la această problemă ce ţine de competenţa Parlamentului. Personal votez 

pentru respingerea proiectului de hotărîre înaintat de dl Gîrbu. 

 Dna Renata Lapti – după cum am menţionat anterior noi, ca organ pur 

tehnic, ar trebui să dăm mai multe posibilităţi. Părerea mea este că trebuie să 

elucidăm toate cele 3 obţiuni, căci altfel ştirbim din imaginea CEC. Pur colegial 

putem să le discutăm, căci este vorba şi de responsabilitate. Din acest motiv nu 

consider oportun retragerea proiectului de hotărîre propus . 

 Dl Eugeniu Ştirbu – pînă la 11 noiembrie curent trebuie să revenim la 

această problemă, la căile de soluţionare a ei. 

 Dl Nicolae Gîrbu – în demersul înaintat către Parlament e descris că 

„Comisia consideră...”, deci se expune şi poziţia mea, deaceea reacţia mea a fost 

înaintarea unui proiect de hotărîre. Ce măsuri s-au întreprins pînă acum, ce a făcut 

conducerea pentru a crea condiţii de desfăşurare a alegerilor? Dacă Parlamentul va 

hotărî prelungirea mandatelor aceasta ar leza dreptul constituţional de a alege şi a fi 

ales. Consider că n-am întreprins toate măsurile posibile, căci se poate de efectuat 

alegerile şi în localitatea Cocieri. 

 Dl Eugeniu Ştirbu – în cazul desfăşurării alegerilor la Cocieri, arătăm că 

localitatea Corjova nu mai aparţine Republicii Moldova. 

 Dl Vasile Gafton – a fost o propunere rezonabilă a dnei Lapti. Într-adevăr 

mai sînt două obţiuni, poate le folosim pentru a găsi soluţia optimală. Propun să 

amînăm această chestiune pentru şedinţa viitoare /sau la una din ele/. Într-adevăr, 

pînă în prezent nici un organ oficial nu ne-a informat despre măsurile întreprinse în 

vederea soluţionării acestei probleme.  

 Dl Iurie Ciocan – înaintarea spre examinare sau retragere a proiectului de 

hotărîre propus, conform Regulamentului cu privire la activitatea Comisiei 

Electorale Centrale, aparţine raportorului. 
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 Dl Nicolae Gîrbu – vă mulţumesc. Este binevenită propunerea dnei Lapti şi 

dlui Gafton privind revenirea la această problemă. Nu insist la acest proiect de 

hotărîre, dar problema rămîne deschisă. Deci, de comun acord cu colegii Gafton şi 

Lapti, se retrage proiectul de hotărîre cu înaintarea altui proiect revizuit, conform 

art. 22 din Codul electoral. 

 Dl Eugeniu Ştirbu – supune votului propunerea dlui Gîrbu. 

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

S-a votat:  

Pro –8;  

Contra – 0. 

 

Dl Eugeniu Ştirbu – anunţă închisă şedinţa Comisiei. 

 

 

 

 

 

 

Preşedintele                                                         

Comisiei Electorale Centrale       Eugeniu ŞTIRBU 

 

Secretarul                                                                   

Comisiei Electorale Centrale      Iurie CIOCAN  
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