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PROCES-VERBAL 

23.09.08_____ nr. 138 
              mun. Chişinău  
 

al şedinţei Comisiei Electorale Centrale 

 

Ora: 16.00 

   

Vicepreşedinte: Renata Lapti 

 

Secretar: Iurie Ciocan 

                                            

Membri:          Pavel Midrigan 

 Nicolae Gîrbu  

 Victor Kosteţki 

  

Lipsesc: Eugeniu Ştirbu /absenţă motivată/ 

 Mihai Buşuleac /absenţă motivată/ 

 Valentin Vizant /absenţă motivată/ 

 Vasile Gafton /absenţă motivată/ 

 

Mass-media: lista se anexează 

 

Dna Renata Lapti - propune membrilor CEC de a începe şedinţa Comisiei. 

 

AU VOTAT 

Pentru  ____5_____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0_____ 

 

Dna Renata Lapti – propune spre examinare proiectul ordinii de zi. 

 

Propuneri şi obiecţii nu sînt. 

 

Dna Renata Lapti – supune votului proiectul ordinii de zi. 

 

AU VOTAT 

Pentru  ____5_____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0_____ 
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ORDINEA DE ZI: 
 

1. Cu privire la aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor 

prevăzute de Codul electoral privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale 

noi ale primarilor satelor Plop-Ştiubei, raionul Căuşeni şi Răuţel, raionul Făleşti din 

16 noiembrie 2008 

Raportor: Renata Lapti 

2. Cu privire la constituirea circumscripţiilor electorale săteşti Plop-Ştiubei 

nr.10/21, raionul Căuşeni şi Răuţel nr.17/29, raionul Făleşti 

Raportor: Renata Lapti 

3. Cu privire la delegarea dlui Iurie Ciocan, secretar al Comisiei Electorale 

Centrale la Madrid, Spania   

Raportor: Renata Lapti 

4. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul comunal Chirca, 

raionul Anenii Noi 

Raportor: Iurie Ciocan 

5. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul sătesc Şamalia, 

raionul Cantemir 

Raportor: Iurie Ciocan 

6. Cu privire la atribuirea mandatelor de consilier în Consiliul orăşenesc 

Călăraşi, raionul Călăraşi 

Raportor: Iurie Ciocan 

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

Roşietici, raionul Floreşti 

Raportor: Iurie Ciocan 

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

Drăguşenii Noi, raionul Hînceşti 

Raportor: Iurie Ciocan 

9. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul raional Ialoveni 

Raportor: Iurie Ciocan 

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

raionul Nisporeni 

Raportor: Iurie Ciocan 

11. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul raional Ocniţa 

Raportor: Iurie Ciocan 

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

Morozeni, raionul Orhei 

Raportor: Iurie Ciocan 

13. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul raional Ştefan 

Vodă 

Raportor: Iurie Ciocan 

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

Ferapontievca, UTA Găgăuzia 

Raportor: Iurie Ciocan 
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15. Cu privire la atribuirea mandatelor de consilier în Consiliul sătesc Gaidar, 

UTA Găgăuzia 

Raportor: Iurie Ciocan 

 

1. S-A AUDIAT:  

Dna Renata Lapti, vicepreşedintele Comisiei – stimaţi colegi, Vă amintesc că 

prin hotărîrile Comisiei Electorale Centrale nr. 1846 şi nr. 1847 din 9 septembrie 

2008 s-a stabilit pentru data de 16 noiembrie 2008 desfăşurarea alegerilor locale noi 

ale primarilor satelor Plop-Ştiubei, raionul Căuşeni şi Răuţel, raionul Făleşti. În 

vederea executării hotărîrilor sus-menţionate, Comisia propune spre aprobare  

Programul calendaristic pentru realizarea acţiunilor prevăzute de Codul electoral 

privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale noi în localităţile respective, 

program care, este anexat la proiectul de hotărîre. 

 

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

 

S-A HOTĂRÎT: 

Întru executarea hotărîrilor Comisiei Electorale Centrale nr. 1846 şi nr. 1847 

din 9 septembrie 2008 „Cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi ale 

primarului satului Plop-Ştiubei, raionul Căuşeni” şi, respectiv, „Cu privire la 

stabilirea datei alegerilor locale noi ale primarului satului Răuţel, raionul Făleşti” şi 

în   conformitate cu art.18 şi 26 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 

1997, Comisia Electorală Centrală: 

 1. Aprobă Programul calendaristic pentru realizarea acţiunilor prevăzute de 

Codul electoral privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale noi ale 

primarilor satelor Plop-Ştiubei, raionul Căuşeni şi Răuţel, raionul Făleşti din 16 

noiembrie 2008  (se anexează). 

 2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 
   

PROGRAMUL CALENDARISTIC  

pentru realizarea acţiunilor prevăzute de Codul electoral privind organizarea 

şi desfăşurarea alegerilor locale noi ale  primarilor   

satelor Plop-Ştiubei, raionul Căuşeni şi Răuţel, raionul Făleşti  

din 16 noiembrie 2008  
 

Nr. 

d/o 

Termen de 

realizare 

Referinţe Acţiunea Responsabil 

de 

pregătire 

de executare 

1.  Pînă la  

16 

septembrie 

2008, 

inclusiv 

Cu cel puţin 60 

de zile înainte de 

ziua alegerilor 

Stabilirea datei alegerilor locale 

noi ale primarilor satelor Plop-

Ştiubei, raionul Căuşeni şi 

Răuţel, raionul Făleşti (art. 139 

(3)) 

V. Nazaria 

A. Creangă 

CEC 

2.   Îndată  după 

expedierea 

hotărîrii CEC 

Informarea alegătorilor despre 

stabilirea datei alegerilor locale 

noi  

Consiliile săteşti 
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privind stabilirea 

datei alegerilor 

locale noi 

3.  Pînă la  

1 octombrie 

2008, 

inclusiv 

Cu cel puţin 45 

de zile înainte de 

ziua alegerilor 

Constituirea circumscripţiilor 

electorale de nivelul I (art. 120 

alin.(1)) 

V. Nazaria 

A. Creangă 

CEC 

4.  Pînă la  

28 

septembrie 

2008, 

inclusiv 

 Prezentarea candidaturilor la 

CEC pentru constituirea 

consiliilor electorale de 

circumscripţie de nivelul I (art. 

27 alin. (2), (3), (4) şi (5), art.120 

alin.(2)) 

Consiliile săteşti, partidele 

reprezentate în Parlament 

5.  Pînă la  

6 octombrie 

2008, 

inclusiv 

Cu cel puţin 40 

de zile înainte de 

alegeri 

Constituirea consiliilor electorale 

de circumscripţie de nivelul I 

(art. 27, 120 alin. (2)) 

V. Nazaria 

A. Creangă 

CEC 

6.  Pînă la  

7 octombrie 

2008, 

inclusiv 

 Distribuirea listelor de 

subscripţie pentru susţinerea 

candidaţilor independenţi  (art. 

42, 127) 

V. Nazaria 

A. Creangă 

CEC 

7.  Pînă la  

8 octombrie 

2008, 

inclusiv 

 Distribuirea listelor electorale 

pentru alegerile locale noi (art. 

39) 

V. Nazaria 

A. Creangă 

CEC 

8.   În termen de 2 

zile de la 

începerea 

perioadei de 

desemnare a 

candidaţilor 

(art.41 alin. (1)) 

Publicarea informaţiei privind 

locul (biroul) şi timpul primirii 

documentelor necesare pentru 

înregistrarea candidaţilor la 

funcţia de primar al satului (art. 

44 (2)) 

Consiliile electorale de 

circumscripţie 

9.   În decurs de 3 

zile de la data 

constituirii 

consiliului 

Alegerea preşedintelui, 

vicepreşedintelui şi secretarului 

consiliului electoral de 

circumscripţie de nivelul I, 

comunicarea imediată  CEC a 

rezultatelor acestor alegeri şi 

eliberarea legitimaţiilor (art. 27 

alin. (6)) 

Consiliile electorale de 

circumscripţie 

10.   După 

constituirea 

consiliilor 

electorale de 

circumscripţie de 

nivelul I 

Degrevarea de atribuţiile de la 

locul de muncă permanent a 

membrilor consiliilor electorale 

de circumscripţie de nivelul I 

(art.28 lit.i), art.32 alin.(4)) 

V. Nazaria 

A. Creangă 

CEC 
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11.  Pînă la  

16 

octombrie 

2008, 

inclusiv  

Nu mai tîrziu de 

30 de zile înainte 

de alegeri 

Prezentarea la consiliul electoral 

de circumscripţie de nivelul I a 

documentelor privind 

înregistrarea concurenţilor 

electorali la funcţia de primar al 

satului (art. 41, 43, 44, 126 şi 

127) 

 

Partidele, organizaţiile social-

politice, candidaţii 

independenţi 

 

12.   

În decurs de 3 

zile de la 

desemnare  

Confirmarea membrilor 

reprezentanţi cu drept de vot 

consultativ ai concurenţilor 

electorali  în consiliul electoral 

de circumscripţie (art.15 (2)) 

CEC, 

Consiliile electorale de 

circumscripţie 

13.  Zilnic, pînă 

la 16 

octombrie 

2008, 

inclusiv 

La sfîrşitul zilei, 

ora. 17.00 
Efectuarea tragerii la sorţi în 

vederea determinării ordinii 

pentru includerea în buletinul 

de vot între partide, 

organizaţiile social-politice şi 

concurenţii electorali care au 

depus documentele pentru 

înregistrare. Întocmirea 

procesului-verbal respectiv 

(art.48) 

Consiliile electorale de 

circumscripţie 

14.  Pînă la  

11 

octombrie 

2008, 

inclusiv 

Cu cel puţin 35 

de zile înainte de 

data alegerilor 

Constituirea secţiei de votare 

(art.29 alin. (2), (7) şi (8), art. 

120 alin. (3)) în baza propunerii 

primăriei  

Consiliile electorale de 

circumscripţie  

15.    În termen de 5 

zile de la data 

primirii listelor 

Verificarea listelor de subscripţie 

şi informarea despre rezultatele 

verificării (art. 43 alin. (1), (2), 

art. 127) 

Consiliile electorale de 

circumscripţie 

16.  Pînă la  

14 

octombrie 

2008, 

inclusiv 

 Stabilirea numărului persoanelor 

de încredere ale concurenţilor 

electorali (art. 45 alin. (1)) 

Consiliile electorale de 

circumscripţie  

17.  Pînă la ziua 

precedentă 

alegerilor 

După 

înregistrarea 

candidaţilor  

Înregistrarea persoanelor de 

încredere ale concurenţilor 

electorali şi eliberarea 

legitimaţiilor (art. 45 alin. (2), (3) 

şi (4)) 

Consiliile electorale de 

circumscripţie 

18.  Pînă la  

23 

octombrie 

2008, 

inclusiv 

În decurs de 7 

zile de la data 

primirii actelor 

Înregistrarea candidaţilor 

desemnaţi la funcţia de primar al 

satului (art. 44 alin. (3)) 

Consiliile electorale de 

circumscripţie 

19.   În termen de 3 

zile de la data 

înregistrării 

Eliberarea legitimaţiilor 

candidaţilor înregistraţi (art. 44 

alin. (5)) 

Consiliile electorale de 

circumscripţie  
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20.   În termen de 3 

zile de la data 

înregistrării 

candidaţilor  

Stabilirea minimului de locuri 

speciale de afişaj electoral (art. 

47 alin. (13)) 

Autorităţile administraţiei 

publice locale 

21.  Pînă la  

24 

octombrie 

2008, 

inclusiv 

După expirarea 

termenului 

prevăzut pentru 

înregistrarea 

candidaţilor 

Publicarea listei candidaţilor 

înregistraţi şi prezentarea acesteia 

la secţia de votare (art. 44 alin. 

(6) şi (7)) 

Consiliile electorale de 

circumscripţie 

22.  Pînă la  

24 

octombrie 

2008, 

inclusiv 

După încheierea 

înregistrării 

candidaţilor 

 

Aprobarea textului buletinului de 

vot pentru alegerea primarului 

satului (art. 48 alin. (1), (2))  

Înscrierea în buletine a 

concurenţilor electorali în 

ordinea rezultată din tragerea 

la sorţi efectuată zilnic (art.48 

alin. 3 (modificat)). 

Consiliile electorale de 

circumscripţie  

23.  Pînă la  

25 

octombrie 

2008, 

inclusiv 

Imediat după 

aprobarea 

textului 

buletinului de vot 

Prezentarea textului buletinului 

de vot la CEC pentru redactare  şi 

pregătirea acestuia pentru tipărire 

 

Consiliile electorale de 

circumscripţie  

24.  Pînă la  

27 

octombrie 

2008, 

inclusiv 

 Redactarea buletinelor de vot, 

pregătirea acestora pentru tipărire 

A. Musteaţă CEC 

25.   Pînă în ziua 

alegerilor 

Asigurarea organelor electorale 

cu numărul necesar de formulare 

ale proceselor-verbale, 

rapoartelor şi formularelor 

speciale pentru numărarea 

voturilor (art.58 alin. (2)) 

V. Nazaria 

A. Creangă 

CEC 

26.  Pînă la  

26 

octombrie 

2008, 

inclusiv 

Cel tîrziu cu 20 

de zile înainte de 

ziua alegerilor 

Întocmirea listelor electorale în 

două exemplare, verificarea lor la 

domiciliul alegătorilor (art. 39 

alin. (1)) 

Primăriile satelor Plop-Ştiubei 

şi Răuţel 

27.  Pînă la  

26 

octombrie 

2008, 

inclusiv 

Cel tîrziu cu 20 

de zile înainte de 

ziua alegerilor 

Informarea alegătorilor despre 

sediul secţiei de votare (art. 40 

alin. (1)) 

Consiliile electorale de 

circumscripţie 

28.  Pînă la  

26 

octombrie 

2008, 

inclusiv 

Cel tîrziu cu 20 

de zile înainte de 

ziua alegerilor 

Afişarea listelor electorale în 

localul secţiei de votare (art. 40 

alin. (1)) 

Consiliile electorale de 

circumscripţie 
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29.  Pînă la ora 

15.00 în 

ziua votării 

Începînd cu 2 

săptămîni înainte 

de ziua votării 

Primirea cererilor şi 

întocmirea listei alegătorilor 

care vor vota la locul aflării 

(art.55 alin. (4)  (modificat)) 

Consiliile electorale de 

circumscripţie 

30.  Pînă la  

5 noiembrie 

2008, 

inclusiv 

Cel tîrziu cu 10 

zile înainte de 

ziua alegerilor 

Aducerea la cunoştinţă publică a 

timpului şi locului votării (art. 

50) 

Consiliile electorale de 

circumscripţie 

 

 

31.  Pînă la  

8 noiembrie  

2008, 

inclusiv 

Nu mai tîrziu de 

7 zile pînă la ziua 

alegerilor 

Retragerea candidaturii din lista 

concurenţilor electorali (art. 46 

alin. (6)) 

Concurenţii electorali, 

consiliile electorale de 

circumscripţie 

 

32.  Pînă la  

12 

noiembrie 

2008, 

inclusiv 

 Cel tîrziu cu 3 

zile înainte de 

ziua alegerilor 

Tipărirea buletinelor de vot (art. 

49 alin. (1), (2)) 

V. Nazaria 

A. Creangă 

CEC 

33.  Pînă la  

13 

noiembrie 

2008, 

inclusiv 

 Expedierea buletinelor de vot 

consiliilor electorale de 

circumscripţie (art. 49 alin. (3)) 

V. Nazaria 

A. Creangă 

CEC 

34.  Pînă la  

10 

noiembrie 

2008, 

inclusiv 

Cel tîrziu cu 5 

zile înainte de 

ziua alegerilor 

(pct.8 din 

Regulamentul 

privind statutul 

observatorilor şi 

procedura de 

acreditare a 

acestora)  

Acreditarea observatorilor din 

partea asociaţiilor obşteşti 

calificate din Republica Moldova 

şi a reprezentanţilor 

organizaţiilor internaţionale, ai 

guvernelor statelor străine şi ai 

organizaţiilor neguvernamentale 

din străinătate (art. 63 alin. (3) şi 

(4)) 

CEC, consiliile electorale de 

circumscripţie 

35.  Pînă la  

15 

noiembrie 

2008, 

inclusiv 

În orice moment 

pînă la ziua 

precedentă 

alegerilor  

Suspendarea împuternicirilor 

persoanelor de încredere ale 

candidaţilor şi înlocuirea lor (art. 

45 alin.(4)) 

Concurenţii electorali, 

consiliile electorale de 

circumscripţie 

36.  16 

noiembrie 

2008 

Ziua alegerilor Votarea se efectuează de la 7.00 

pînă la 21.00 (art. 50) 

Consiliile electorale de 

circumscripţie, CEC 

37.  Pînă la 

07.00 

Pînă la începerea 

votării 

Întocmirea procesului-verbal (2 

ex.) despre verificarea urnelor de 

vot, listelor electorale, buletinelor 

de vot şi a ştampilelor, semnarea 

lor, introducerea primului 

exemplar în urna de vot şi 

declararea votării deschise (art.55 

alin. (1)) 

Preşedinţii consiliilor electorale 

de circumscripţie 
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38.  La ora 

07.30 şi pe 

parcursul 

zilei  

 Transmiterea la CEC a 

informaţiei privind deschiderea 

secţiei de votare şi numărul de 

alegători, despre mersul votării 

Consiliile electorale de 

circumscripţie  

39.  16 

noiembrie 

2008 

După încheierea 

votării şi 

numărarea 

voturilor 

Întocmirea procesului-verbal 

privind rezultatele votării. 

Afişarea imediată a acestuia la 

intrarea în secţia de votare. 

Înmînarea procesului-verbal 

reprezentanţilor concurenţilor 

electorali şi observatorilor (art. 

58 alin. (4)) 

Consiliile electorale de 

circumscripţie 

40.  16 

noiembrie 

2008 

 Totalizarea rezultatelor votării pe 

circumscripţia electorală (art. 59) 

Consiliile electorale de 

circumscripţie  

41.  17 

noiembrie 

2008 

Nu mai tîrziu de 

48 de ore după 

închiderea 

secţiilor de 

votare 

Prezentarea la CEC a datelor cu 

privire la totalizarea rezultatelor 

alegerilor pe circumscripţia 

electorală de nivelul I (art. 59 

alin. (4)) 

Consiliile electorale de 

circumscripţie  

42.  17 

noiembrie 

2008 

Imediat după 

totalizarea 

rezultatelor 

votării pe 

circumscripţie 

Prezentarea la instanţele 

judecătoreşti a buletinelor valabil 

exprimate, a rapoartelor şi a 

proceselor-verbale cu privire la 

rezultatele alegerilor (art. 135 

alin. (1)) 

Consiliile electorale de 

circumscripţie  

43.  Pînă la  

18 

noiembrie 

2008, 

inclusiv 

 Totalizarea rezultatelor alegerilor 

locale noi (art. 60 alin. (1)) 

CEC 

44.  Pînă la  

27 

noiembrie 

2008, 

inclusiv 

În termen de 10 

zile de la data 

primirii 

rapoartelor 

întocmite de 

consiliile 

electorale de 

circumscripţie 

Confirmarea sau infirmarea de 

către instanţele de judecată a 

legalităţii alegerilor din  

circumscripţia electorală, 

transmiterea hotărîrii în termen 

de 24 ore după adoptare CEC şi 

consiliului electoral de 

circumscripţie  (art. 135) 

Instanţele judecătoreşti 

45.   După încheierea 

perioadei 

electorale 

Remiterea CEC a ştampilelor şi 

altor documente şi materiale 

electorale (art. 62)  

Consiliile electorale de 

circumscripţie  

46.  Pînă la  

29 

noiembrie 

2008, 

inclusiv 

În termen de 2 

zile după 

confirmarea 

legalităţii 

alegerilor şi 

validarea 

mandatului 

Eliberarea legitimaţiei primarului 

ales (art. 135 alin. (5)) 

Consiliile electorale de 

circumscripţie  

47.   În termen de 30 Prezentarea CEC a raportului  Consiliile electorale de 
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de zile după 

încheierea 

alegerilor  

 

financiar asupra gestionării  

mijloacelor financiare alocate 

circumscripţie  

Notă: 1. În cazul în care nici un candidat nu întruneşte mai mult de jumătate din 

numărul de voturi valabil exprimate, în termen de 2 săptămîni se va proceda la al 

doilea tur de scrutin cu 2 candidaţi care au întrunit cel mai mare număr de voturi 

în primul tur de scrutin. Aceşti doi candidaţi se înscriu în buletinele de vot în 

ordinea descrescătoare a numărului de voturi acumulate în primul tur de scrutin 

(art.134 alin. (2 )(modificat) 

 2. Consiliul electoral de circumscripţie va îndeplini şi atribuţiile biroului electoral 
al secţiei de votare. 

AU VOTAT 

Pentru ____5_____, Contra ____0_____, S-au abţinut _____0___ 

 
 

2. S-A AUDIAT:  

Dna Renata Lapti, vicepreşedintele Comisiei – în legătură cu desfăşurarea 

alegerilor locale noi din 16 noiembrie 2008 ale primarilor satelor Plop-Ştiubei, 

raionul Căuşeni şi Răuţel, raionul Făleşti şi, în conformitate cu Programul 

calendaristic pentru realizarea acţiunilor prevăzute de Codul electoral privind 

organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale noi ale primarilor satelor sus-

menţionate, Comisia Electorală Centrală propune a constitui circumscripţiile 

electorale săteşti Plop-Ştiubei nr. 10/21, raionul Căuşeni şi Răuţel nr. 17/29, raionul 

Făleşti. 

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

 

S-A HOTĂRÎT: 

 

În conformitate cu art. 26, 27 şi 120 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală:  

1. Constituie circumscripţiile electorale de nivelul întîi pentru alegerile locale 

noi din 16 noiembrie 2008 ale primarilor satelor Plop-Ştiubei şi Răuţel: 

- circumscripţia electorală sătească Plop-Ştiubei nr. 10/21, raionul Căuşeni; 

- circumscripţia electorală sătească Răuţel nr. 17/29, raionul Făleşti. 

       2. Hotarele circumscripţiilor electorale cuprind teritoriul unităţilor 

administrativ-teritoriale, prevăzute de Legea nr.764-XV din 27 decembrie 2001 

privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

3.    Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

AU VOTAT 

Pentru ___5_____, Contra ____-____, S-au abţinut _____-_____ 
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3. S-A AUDIAT: 

 Dna Renata Lapti, vicepreşedintele Comisiei – la Comisie a parvenit invitaţia 

Consiliului Europei de a participa la Forumul pentru viitorul democraţiei, organizat 

de Consiliul Europei în colaborare cu Guvernul Spaniei. Forumul va avea loc în 

perioada 15-17 octombrie 2008 la Madrid (Spania).  Acceptînd invitaţia, Comisia 

propune a fi delegat în oraşul Madrid dl Iurie Ciocan, secretarul Comisiei 

Electorale Centrale, pentru a participa la Forumul pentru viitorul democraţiei. 

 

AU LUAT CUVÎNTUL: 

 Dl Nicolae Gîrbu – mă adresez către dna Oţel, şeful Direcţiei financiare şi 

audit: pentru deplasarea preconizată sînt prevăzute mijloace financiare? 

 Dna Elizaveta Oţel – la compartimentul „Deplasări” Comisia dispune de 

mijloace  financiare necesare pentru deplasare.  

 

S-A HOTĂRÎT: 

În conformitate cu art. 18 din Codul electoral nr. 1381 – XIII din 21 

noiembrie 1997, Regulamentul cu privire la detaşarea angajaţilor întreprinderilor, 

instituţiilor şi organizaţiilor din Republica Moldova, aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului Republicii Moldova nr. 836 din 24 iunie 2002 şi acceptînd invitaţia 

Consiliului Europei de a participa la Forumul pentru viitorul democraţiei, organizat 

de Consiliul Europei în colaborare cu Guvernul Spaniei care va avea loc în 

perioada 15-17 octombrie 2008 la Madrid (Spania), Comisia Electorală Centrală: 

1. Deleagă, în componenţa delegaţiei Republicii Moldova, în oraşul Madrid 

pentru perioada 14-18 octombrie 2008 dl Iurie Ciocan, secretarul Comisiei 

Electorale Centrale, pentru a participa la Forumul pentru viitorul democraţiei, 

organizat de Consiliul Europei în colaborare cu Guvernul Spaniei în perioada 15-17 

octombrie 2008 în Spania. 

2. Dl Iurie Ciocan se va deplasa la Madrid cu avionul pe ruta Chişinău – 

Madrid – Chişinău.            

3. Direcţia financiară şi audit va achita cheltuielile de transport, cazare şi diurnă 

conform legislaţiei în vigoare. 

 

AU VOTAT 

Pentru ____5_____, Contra ____-____, S-au abţinut _____-_____ 

 

4. S-A AUDIAT: 

 Dl Iurie Ciocan, secretarul Comisiei  – conform art. 5 alin. (2) lit. f) din 

Legea privind statutul alesului local nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 şi art. 24 

alin. (1) lit. d) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28 

decembrie 2006, Consiliul comunal Chirca, prin decizia nr. 8/13 din 14 august 

2008, a ridicat mandatul de consilier deţinut de dl Dragan Victor, la cerere, ales pe 

lista Partidului Popular Creştin Democrat. 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 Chirca revine dlui Rocoman 
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Ion, candidat supleant pe lista Partidului Popular Creştin Democrat, confirmată prin 

hotărîrea Judecătoriei Anenii Noi din 24 octombrie 2007.     

 

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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 Chirca. 

 2. Atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Chirca, raionul Anenii 

Noi dlui Rocoman Ion, candidat supleant pe lista Partidului Popular Creştin 

Democrat.  

 

AU VOTAT 

Pentru ____5_____, Contra ____-____, S-au abţinut _____-_____ 

 

5. S-A AUDIAT: 

Dl Iurie Ciocan, secretarul Comisiei – conform art. 5 alin. (2) lit. f) din Legea 

nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local, art. 24 alin. (1) 

lit.d) din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică 

locală, Consiliul sătesc Şamalia, prin decizia nr. 06/01-XXIV din 3 septembrie 

2008 a ridicat mandatul de consilier deţinut de dna Iliuţ Nina, 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 sătesc Şamalia revine  dlui Jandîc 

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

prin hotărîrea Judecătoriei Cantemir din 15 iunie 2007. La atribuirea mandatului s-a 

ţinut cont de adeverinţa primăriei satului Şamalia privind plecarea  peste hotare a 

dnei Ostaş Tatiana, candidat supleant pe lista Alianţei „MOLDOVA NOASTRĂ”.  

    
Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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 Şamalia. 

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

Cantemir dlui Jandîc Pavel, candidat supleant pe lista  Alianţei „MOLDOVA 

NOASTRĂ”.    
 

AU VOTAT 

Pentru ____5_____, Contra ____-____, S-au abţinut _____-_____ 
 

6. S-A AUDIAT: 
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Dl Iurie Ciocan, secretarul Comisiei – conform art. 5 alin. (2) lit. c) şi lit. f) din 

Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local, art. 24 alin. 

(1) lit. b) şi lit.d) din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind 

administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc Călăraşi, prin decizia nr. 07/06 din 

29 august 2008, a ridicat mandatele de consilier deţinute de dna Boian Ala 

(consultant superior al Direcţiei teritoriale control administrativ Ungheni), aleasă pe 

lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, şi de dl Cotelea Alexei, la 

cerere, ales pe lista Partidului Naţional Liberal. Astfel, au  devenit vacante  2 

mandate  de consilier atribuite  formaţiunilor nominalizate.  

În temeiul documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatele de consilier în Consiliul orăşenesc Călăraşi revin  dlui Banari 

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

şi dlui Curmei Vasile, candidat supleant pe lista Partidului Naţional Liberal, 

confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Călăraşi din 11 iunie 2007.  

 

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

 

S-A HOTĂRÎT: 

  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 orăşenesc 

Călăraşi. 

 2. Atribuie mandatele de consilier în Consiliul orăşenesc Călăraşi, raionul 

Călăraşi  dlui Banari Vasile, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din 

Republica Moldova,  şi dlui Curmei Vasile, candidat supleant pe lista Partidului 

Naţional Liberal. 

 

AU VOTAT 

Pentru ____5_____, Contra ____-____, S-au abţinut _____-_____ 

 

7. S-A AUDIAT: 

Dl Iurie Ciocan, secretarul Comisiei – conform art. 5 alin. (2) lit. f) din Legea 

nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local, art. 24 alin. (1) 

lit.d) din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică 

locală, Consiliul comunal Roşietici, prin decizia nr. 7/8 din 1 septembrie 2008 a 

ridicat mandatul de consilier deţinut de dna Podubnîi Olga, la cerere, aleasă pe lista   

Partidului Democrat 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 Roşietici revine  dnei Bulai 

Vera, candidat supleant pe lista  Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin 

hotărîrea Judecătoriei Floreşti din 12 iunie 2007.  
     

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 
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S-A HOTĂRÎT: 

 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 Roşietici. 

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

Floreşti dnei Bulai Vera, candidat supleant pe lista  Partidului Democrat din 

Moldova.    

 

AU VOTAT 

Pentru ____5_____, Contra ____-____, S-au abţinut _____-_____ 

 

8. S-A AUDIAT: 

  Dl Iurie Ciocan, secretarul Comisiei – conform art. 5 alin. (2) lit. c) şi 

lit. f) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local, art. 

24 alin. (1) lit. b) şi lit. d) din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind 

administraţia publică locală, Consiliul comunal Drăguşenii Noi, prin deciziile nr. 

01/08 din 27 iulie 2007 şi nr. 02/03 din 14 aprilie 2008, a ridicat mandatele de 

consilier deţinute de dl Gonţa Nicolae (primar), ales pe lista Partidului Democrat 

din Moldova, şi, respectiv, de dl Corniţă Tudor, la cerere, ales pe lista Partidului 

Democraţiei Sociale din Moldova. Astfel, au  devenit vacante  2 mandate  de 

consilier atribuite  formaţiunilor nominalizate.  

În temeiul documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatele de consilier în Consiliul comunal Drăguşenii Noi revin  dlui 

Stolear Efim, candidat supleant pe lista Partidului Democrat din Moldova,  şi dlui 

Corniţă Constantin, candidat supleant pe lista Partidului Democraţiei Sociale din 

Moldova, confirmate prin hotărîrile Judecătoriei Hînceşti din 15 iunie 2007 şi 19 

martie 2008. La atribuirea mandatelor s-a ţinut cont  de declaraţiile dnelor Nicoară 

Valentina şi Gînu Galina şi a dlui Enache Constantin, candidaţi supleanţi pe lista 

Partidului Democraţiei Sociale din Moldova, prin care refuză mandatul de consilier. 

  

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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 

Drăguşenii Noi. 

 2. Atribuie mandatele de consilier în Consiliul comunal Drăguşenii Noi, 

raionul Hînceşti dlui Stolear Efim, candidat supleant pe lista Partidului Democrat 

din Moldova,  şi dlui Corniţă Constantin, candidat supleant pe lista Partidului 

Democraţiei Sociale din Moldova, actualmente Partidul Social Democrat. 

  

AU VOTAT 

Pentru ____5_____, Contra ____-____, S-au abţinut _____-_____ 

 



 14 

9. S-A AUDIAT: 

  Dl Iurie Ciocan, secretarul Comisiei – 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 raional Ialoveni, prin decizia nr. 03-20 din 4 septembrie 

2008, a ridicat  mandatul de consilier deţinut de dl Bacsanean Constantin (şef 

adjunct al Direcţiei teritoriale control administrativ Chişinău), 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 raional Ialoveni revine dnei Covalenco 

Svetlana, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din Republica 

Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Ialoveni din 25 iunie 2007.  

    

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

 

S-A HOTĂRÎT: 

  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 raional Ialoveni. 

 2. Atribuie mandatul de consilier în Consiliul raional Ialoveni dnei 

Covalenco Svetlana, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din 

Republica Moldova. 

 

AU VOTAT 

Pentru ____5____, Contra ____-____, S-au abţinut _____-_____ 

 

10. S-A AUDIAT: 

Dl Iurie Ciocan, secretarul Comisiei – conform art. 5 alin. (2) lit. f) din Legea 

nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local, art. 24 alin. (1) lit. 

d) din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică 

locală, Consiliul sătesc Bărboieni, prin decizia nr. 3/7 din 21 iulie 2007, a ridicat 

mandatul de consilier deţinut  de dna Savciuc Lucia, la cerere, aleasă pe lista   

Partidului Democrat 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 sătesc Bărboieni revine dnei Marcenco 

Svetlana, candidat supleant pe lista Partidului Democrat din Moldova, confirmată 

prin hotărîrea Judecătoriei Nisporeni din 14iunie 2007.  

     

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

 

S-A HOTĂRÎT: 

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

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală: 
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 1. Ia act de vacanţa unui mandat  de consilier în Consiliul sătesc Bărboieni. 

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

Nisporeni dnei Marcenco Svetlana, candidat supleant pe lista Partidului Democrat 

din Moldova. 

  

AU VOTAT 

Pentru ____5_____, Contra ____-____, S-au abţinut _____-_____ 

 

11. S-A AUDIAT: 

 Dl Iurie Ciocan, secretarul Comisiei – conform art. 5 alin. (2) lit. g) 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 administraţia publică 

locală, Consiliul raional Ocniţa, prin decizia nr. 4/3 septembrie 2008, a declarat 

vacant mandatul de consilier deţinut de Lungu Vitalie, în legătură cu decesul 

acestuia, 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 raional Ocniţa revine dnei Manoil 

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

prin hotărîrea Judecătoriei Ocniţa  din 11 iunie 2007.    

  

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

 

S-A HOTĂRÎT: 

 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 raional Ocniţa. 

 2. Atribuie mandatul de consilier în Consiliul raional Ocniţa dnei Manoil 

Elena, candidat supleant pe lista Alianţei „MOLDOVA NOASTRĂ”.    

 

AU VOTAT 

Pentru ____5_____, Contra ____-____, S-au abţinut _____-_____ 

 

12. S-A AUDIAT: 

 Dl Iurie Ciocan, secretarul Comisiei – conform art. 5 alin. (2) lit. g) 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 administraţia publică 

locală, Consiliul comunal Morozeni, prin decizia nr. 01-1/4.3 din 31 iulie 2008, a 

declarat vacant mandatul de consilier deţinut de Laşcu Leonid, în legătură cu 

decesul acestuia, 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 comunal Morozeni revine dnei Dodon 
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Parascovia, candidat supleant pe lista Alianţei „MOLDOVA NOASTRĂ”, 

confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Orhei din 14 iunie 2007.     

   

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

 

S-A HOTĂRÎT: 

 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 Morozeni. 

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

Orhei  dnei Dodon Parascovia, candidat supleant pe lista Alianţei „MOLDOVA 

NOASTRĂ”. 

 

AU VOTAT 

Pentru ____5_____, Contra ____-____, S-au abţinut _____-_____ 

 

13. S-A AUDIAT: 

Dl Iurie Ciocan, secretarul Comisiei – 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 raional Ştefan Vodă, prin decizia nr. 4/14 din 11 septembrie 2008, 

a ridicat mandatul de consilier deţinut de dl Orlov Nicolae (şef, Direcţia teritorială 

control administrativ Căuşeni), 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 raional Ştefan Vodă revine dlui Nacai 

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

confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Ştefan Vodă din 13 iunie 2007.     

     

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

 

S-A HOTĂRÎT: 

 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 raional Ştefan 

Vodă. 

 2. Atribuie mandatul de consilier în Consiliul raional Ştefan Vodă dlui Nacai 

Boris, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova. 

  

AU VOTAT 

Pentru ____5_____, Contra ____-____, S-au abţinut _____-_____ 
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14. S-A AUDIAT: 

Dl Iurie Ciocan, secretarul Comisiei – conform art. 5 alin. (2) lit. f) din Legea 

nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local, art. 24 alin. (1) 

lit.d) din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică 

locală, Consiliul sătesc Ferapontievca, prin decizia nr. 10 din 20 august 2008, a 

ridicat mandatul de consilier deţinut de dl Tezec Ivan, 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 sătesc Ferapontievca revine dlui 

Usenco Piotr, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din Republica 

Moldova, confirmată prin hotărîrea suplimentară a Judecătoriei Comrat din 27 iulie 

2007.     

     

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

 

S-A HOTĂRÎT: 

 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 

Ferapontievca. 

 2. Atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Ferapontievca, UTA 

Găgăuzia dlui Usenco Piotr, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din 

Republica Moldova. 

 

AU VOTAT 

Pentru ____5_____, Contra ____-____, S-au abţinut _____-_____ 

 

15. S-A AUDIAT: 

Dl Iurie Ciocan, secretarul Comisiei – conform art. 5 alin. (2) lit. g) 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 administraţia publică locală, 

Consiliul sătesc Gaidar, prin decizia nr. 15/2 din 5 august 2008, a declarat vacante 

mandatele de consilier deţinute de Cebotari Nicolai, consilier independent, şi 

Gagauz Ilia, ales pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, în 

legătură cu decesul acestora. Astfel, au devenit vacante două mandate de consilier. 

Potrivit şirului descrescător, vacanţa mandatului de consilier independent se 

completează din partea Blocului Electoral „PATRIA-РОДИНА – 

РАВНОПРАВИЕ”.  

În temeiul documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatele de consilier în Consiliul sătesc Gaidar revin dlui Gagauz 

Nicolai, candidat supleant pe lista Blocului Electoral „PATRIA-РОДИНА – 

РАВНОПРАВИЕ”, şi dlui Topal Gheorghii, candidat supleant pe lista Partidului 

Comuniştilor din Republica Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei 

Ceadîr-Lunga din 11 iunie 2007.    
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S-A HOTĂRÎT: 

În conformitate cu art. 133 alin. (10), 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 Gaidar. 

 2. Atribuie mandatele de consilier în Consiliul sătesc Gaidar, UTA Găgăuzia 

dlui Gagauz Nicolai, candidat supleant pe lista Blocului Electoral „PATRIA-

РОДИНА – РАВНОПРАВИЕ”, şi dlui Topal Gheorghii, candidat supleant pe lista 

Partidului Comuniştilor din Republica Moldova. 

AU VOTAT 

Pentru ____5_____, Contra ____-____, S-au abţinut _____-_____ 

 

Dna Renata Lapti – anunţă închisă şedinţa Comisiei. 

 

Dl Nicolae Gîrbu, membrul Comisiei, pentru şedinţa următoare a cerut 

prezentarea, în scris, a unui raport referitor la procesul de implementare a 

proiectului Registrul de Stat al Alegătorilor, a Strategiei de instruire a funcţionarilor 

electorali şi educaţie civică a alegătorilor pentru anii 2008-2013, precum şi a 

proiectului Regulamentului cu privire la activitatea Consiliului Consultativ al 

Tinerilor. De asemenea, a cerut ca la următoarea şedinţă a Comisiei să fie invitat şi 

un reprezentant de la Ministerul Dezvoltării Informaţionale. 

Dna Renata Lapti, vicepreşedintele Comisiei şi dl Iurie Ciocan, secretarul 

Comisiei, au menţionat că dumnealui, în calitatea sa de membru al Comisiei, 

dispune de liberul acces la toate documentele CEC. De asemenea, au remarcat că, 

nici un act normativ nu prevede procedura de prezentare a unui raport, în scris, de 

către un membru faţă de alt membru al Comisiei. Dacă în urma examinării 

documentelor CEC, membrii Comisiei au careva propuneri, acestea, respectiv, pot 

fi precăutate în şedinţa CEC, procedura de includere a acestora în ordinea de zi 

efectuîndu-se conform Regulamentului cu privire la activitatea Comisiei Electorale 

Centrale. 

 De asemenea, dl Iurie Ciocan a concretizat că, conform Legii nr. 101-XVI 

din 15 mai 2008 cu privire la Concepţia Sistemului informaţional automatizat de 

stat „Alegeri”, unicul organ responsabil de elaborarea şi implementarea SIAS 

„Alegeri” este Comisia Electorală Centrală. Reprezentanţii Ministerului Dezvoltării 

Informaţionale sînt atraşi în proiectul SIAS „Alegeri” în calitate de experţi, 

proiectul de bază fiind implementat nemijlocit de către CEC, cu suportul PNUD. 

Dna Renata Lapti în calitatea de vicepreşedinte al Comisiei a accentuat că, 

orice solicitare privind accesul la informaţie a fost, este şi va fi realizată prompt. 

Pînă în prezent n-au fost careva interdicţii a liberului acces la informaţia solicitată 

de cetăţeni, cu atît mai mult, de membrii Comisiei. 

 

Vicepreşedintele                                                         

Comisiei Electorale Centrale       Renata LAPTI 

 

Secretarul                                                                   

Comisiei Electorale Centrale      Iurie CIOCAN 
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