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PROCES-VERBAL 

28.10.08_____ nr. 141 

              mun. Chişinău  

 

al şedinţei Comisiei  

Electorale Centrale 

Ora: 16.00 

     

 

Preşedinte: Eugeniu Ştirbu  

 

Vicepreşedinte: Renata Lapti 

 

Secretar: Iurie Ciocan 

                                            

Membri:          Pavel Midrigan  

 Valentin Vizant  

 Victor Kosteţki 

 Vasile Gafton 

 

Lipsesc: Mihai Buşuleac /absenţă motivată/ 

 Nicolae Gîrbu /absenţă motivată/ 

  

Dnii Pavel Midrigan şi Valentin Vizant, membrii Comisiei, s-au alăturat şedinţei în 

timpul discuţiilor efectuate asupra ordinii de zi. 

 

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

 

AU VOTAT 

Pentru  ____5_____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0_____ 

 

Dl Eugeniu Ştirbu – propune spre examinare proiectul ordinii de zi. 

 

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

 

Dl Eugeniu Ştirbu – supune votului proiectul ordinii de zi. 

 

AU VOTAT 
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Pentru  ____7_____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0_____ 

  

ORDINEA DE ZI: 

 

1. Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale 

săteşti Hansca, raionul Ialoveni 

Raportor: Eugeniu Ştirbu 

2. Cu privire la aprobarea modelului buletinului de vot pentru referendumul local 

privind revocarea primarului satului Hansca, raionul Ialoveni 

Raportor: Eugeniu Ştirbu 

3. Pentru modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la activitatea 

Comisiei Electorale Centrale 

Raportor: Renata Lapti 

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

raionul Cantemir 

Raportor: Iurie Ciocan 

5. Cu privire la atribuirea mandatelor de consilier în Consiliul comunal Grădiniţa, 

raionul Căuşeni 

Raportor: Iurie Ciocan 

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

Crasnoarmeiscoe, raionul Hînceşti 

Raportor: Iurie Ciocan 

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

raionul Nisporeni 

Raportor: Iurie Ciocan 

 

1. S-A AUDIAT:  

Dl Eugeniu Ştirbu, preşedintele Comisiei – Comisia Electorală Centrală a 

stabilit pentru data de 23 noiembrie 2008 desfăşurarea referendumului local privind 

revocarea primarului satului Hansca, raionul Ialoveni. În legătură cu aceasta se 

propune de constituit Consiliul electoral al circumscripţiei electorale săteşti Hansca, 

raionul Ialoveni în  componenţa a 9 membri. Consiliul respectiv va constitui secţia de 

votare şi va îndeplini atribuţiile biroului electoral al acesteia. 

 

S-A HOTĂRÎT: 

Comisia Electorală Centrală a stabilit pentru data de 23 noiembrie 2008 

referendumul local privind revocarea primarului satului Hansca, raionul Ialoveni. 

 În  conformitate cu art. 18, 26 alin. (1) lit.c), m), art. 27 şi 188 din Codul 

electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală:       

 1. Constituie Consiliul electoral al circumscripţiei electorale săteşti Hansca, 

raionul Ialoveni în  următoarea componenţă: 

 

1. Bostanica Eugenia inginer cadastral, primărie, s. Hansca, din partea 

Partidului Popular Creştin Democrat; 

2. Bostanica Vasile  agent de pază, primărie, s. Hansca, din partea 

Partidului Democrat din Moldova; 
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3. Cebotari Natalia temporar neangajată în cîmpul muncii, din rezerva 

Comisiei Electorale Centrale; 

4. Cernat Nadejda profesor, gimnaziu, s. Hansca, din partea Partidului 

Comuniştilor din Republica Moldova; 

5. Ciornei Mariana temporar neangajată în cîmpul muncii, din partea 

Partidului Comuniştilor din Republica Moldova; 

6. Opincă Liuba profesor, gimnaziu, s. Hansca, din partea Partidului 

Comuniştilor din Republica Moldova; 

7. Popov Nina director, gimnaziu, s. Hansca, din rezerva Comisiei 

Electorale Centrale; 

8. Puşcaş Maria profesor, gimnaziu, s. Hansca, din partea Partidului 

Comuniştilor din Republica Moldova; 

9. Tulba Pantelei inspector, Inspectoratul fiscal, or. Ialoveni, din partea 

Alianţei „MOLDOVA NOASTRĂ”. 

 

 2. Consiliul electoral al circumscripţiei electorale săteşti Hansca, raionul 

Ialoveni va constitui secţia de votare şi va îndeplini atribuţiile biroului electoral al 

acesteia. 

 3. La propunerea Consiliului electoral se va degreva de atribuţiile de la locul 

de muncă permanent pentru desfăşurarea referendumului local din 23 noiembrie 2008 

o persoană din componenţa acestuia începînd cu 30 octombrie 2008 pînă la 25 

noiembrie 2008, inclusiv. 

  4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.      

 

AU VOTAT 

Pentru ____7_____, Contra ____0_____, S-au abţinut _____0___ 

 

 

2. S-A AUDIAT:  

Dl Eugeniu Ştirbu, preşedintele Comisiei – în conformitate cu prevederile 

Codului electoral, Comisia propune aprobarea modelului buletinului de vot pentru 

referendumul local privind revocarea primarului satului Hansca, raionul Ialoveni 

stabilit pentru data de 23 noiembrie curent. 

 
S-A HOTĂRÎT: 

        În conformitate cu art. 48, art. 49 şi art. 193 din Codul electoral nr. 1381 din 21 

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală: 

Aprobă modelul buletinului de vot pentru referendumul local privind revocarea 

primarului satului Hansca, raionul Ialoveni (se anexează). 

Buletinul de vot se va tipări pe hîrtie opacă (mată) de culoare albă cu lungimea 

conform conţinutului textului problemei supuse referendumului şi lăţimea de 15,0 cm.  

Partea de sus conţine inscripţia „Buletin de vot”, tipul şi data desfăşurării 

referendumului. În partea stîngă a buletinului de vot se înscrie textul  problemei  

supuse referendumului, în dreapta textului se plasează, pe orizontală, două patrulatere 

cu  cuvintele "pentru" şi "contra", iar sub acestea - două cercuri. Dimensiunile fiecărui 

patrulater sînt de 2,5 cm x 1 cm. Distanţa dintre patrulatere este de 3 cm, iar dintre 
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patrulater şi cerc - 1 cm. Cercurile au diametrul de 15 mm, în care alegătorul va aplica 

ştampila cu inscripţia „Votat”.  

 

AU VOTAT 

Pentru ___7_____, Contra ____-____, S-au abţinut _____-_____ 

 

3. S-A AUDIAT: 

Dna Renata Lapti, vicepreşedintele Comisiei – Regulamentul cu privire la 

activitatea Comisiei Electorale Centrale a fost modificat de mai multe ori. Astăzi se 

propune modificarea şi completarea acestuia pentru a fi adus în concordanţă cu 

prevederile Codului electoral. În acest context, am fost sisizaţi de dl Gîrbu cu o 

modificare care se regăseşte în proiectul de hotărîre propus. Deci, se propune la 

punctul 21, propoziţia a doua să fie exclusă;  punctul 25, să se completează cu litera î) 

cu următorul cuprins: „î) să-şi exprime în scris opinia separată care se anexează la 

hotărîrea respectivă”; la punctul 35, cifra „5” să se substituie cu cifra „3”; la punctul 

51, cuvintele „ , inclusiv a reprezentanţilor” să se substituie prin cuvintele „de către 

reprezentanţii”; la punctele 54 şi 68, reglementările referitoare la „blocurile electorale” 

să se excludă; punctul 55 să fie expus în redacţie nouă: „55. Întru exercitarea 

atribuţiilor, Comisia adoptă hotărîri cu votul majorităţii membrilor cu drept de vot 

deliberativ.”; la punctul 63, cuvintele „3 zile” să se substituie cu cuvintele „5 zile”. 

 

AU LUAT CUVÎNTUL: 

 

 Dl Vasile Gafton – la pct. 21, propun să fie exclusă şi prima propoziţie, căci 

Parlamentul hotărăşte asupra modificării componenţei Comisiei.  

 Dl Pavel Midrigan – la pct. 25, propun să fie indicat termenul-limită pentru 

depunerea opiniei separate. Referitor la prezentarea proiectelor de hotărîri de către 

membrul Comisiei, propun de menţionat necesitatea anexării la acesta a materialelor 

confirmative. 

 Dna Renata Lapti – sînt de acord de a indica la pct. 25 lit. î) termenul-limită 

pentru depunerea opiniei separate. De asemenea, pct. 26 din Regulament să fie 

completat cu litera e) care va avea următorul conţinut: „să remită toate materialele 

aferente proiectului odată cu prezentarea acestuia în ordinea de zi în condiţiile 

prezentului Regulament”. 

 

S-A HOTĂRÎT: 

În conformitate cu art.18 şi 22 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE: 

 

Regulamentul cu privire la activitatea Comisiei Electorale Centrale, aprobat prin 

hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr.137 din 14 februarie 2006, se modifică şi se 

completează după cum urmează: 

la punctul 21, propoziţia întîia şi a doua se exclud; 

la punctul 25, se completează cu litera î) cu următorul cuprins: 

„î) să-şi exprime în scris, în termen de 24 de ore de la adoptare, opinia separată 

asupra hotărîrii adoptate, care urmează a fi anexată la hotărîrea respectivă”; 
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punctul 26 se completează cu litera e) cu următorul cuprins: 

„e) să remită toate materialele aferente proiectului odată cu prezentarea acestuia 

în ordinea de zi în condiţiile prezentului Regulament.” 

la punctul 35, cifra „5” se substituie cu cifra „3”; 

la punctul 51, cuvintele „ , inclusiv a reprezentanţilor” se substituie prin cuvintele 

„de către reprezentanţii”; 

la punctele 54 şi 68, reglementările referitoare la „blocurile electorale” se exclud; 

punctul 55 se expune în redacţie nouă:  

„55. Întru exercitarea atribuţiilor Comisia adoptă hotărîri cu votul majorităţii 

membrilor cu drept de vot deliberativ.”; 

La punctul 63, cuvintele „3 zile” se substituie cu cuvintele „5 zile”. 

 

AU VOTAT 

Pentru ____7_____, Contra ____-____, S-au abţinut _____-_____ 

 

4. 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 şi art.24 alin.(1) lit.d) 

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

Consiliul comunal Cîietu, prin decizia nr. 05/08-XXIV din 20 august 2008, a ridicat 

mandatul de consilier deţinut de dl Sinigur Andrei, 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 Cîietu revine dlui Hanganu Nicolae, 

candidat supleant pe lista Partidului Popular Creştin Democrat, confirmată prin 

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

cont de certificatul primăriei comunei Cîietu privind plecarea peste hotarele ţării a dlui 

Sîrbu Nicolae, candidat supleant din partea Partidului Popular Creştin Democrat. 

 

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 Cîietu. 

2. Atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Cîietu, raionul Cantemir 

dlui Hanganu Nicolae, candidat supleant pe lista Partidului Popular Creştin Democrat. 

 

AU VOTAT 

Pentru ____7_____, 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 comunal Grădiniţa, prin deciziile nr. 4/11, 4/12 şi 4/13  din 29 septembrie 

2008, a ridicat, la cerere, mandatele de consilier deţinute de dl Ivanov Serghei şi dna 
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Rîjenco Tamara, aleşi pe lista Partidului Democrat din Moldova şi dna Niculina 

Svetlana, aleasă pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova. Astfel, au 

devenit vacante trei mandate de consilier atribuite formaţiunilor nominalizate. 

În temeiul documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, 

mandatele de consilier în Consiliul comunal Grădiniţa revin dnei Cecoi Aliona şi dlui 

Pustii Anatolii, candidaţi supleanţi pe lista Partidului Democrat din Moldova şi dlui 

Şeianov Vladimir, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din Republica 

Moldova, confirmate prin hotărîrea Judecătoriei Căuşeni din 13 iunie 2007.    

 

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 trei mandate de consilier în Consiliul comunal Grădiniţa.  

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

Căuşeni dnei Cecoi Aliona şi dlui Pustii Anatolii, candidaţi supleanţi pe lista 

Partidului Democrat din Moldova şi dlui Şeianov Vladimir, candidat supleant pe lista 

Partidului Comuniştilor din Republica Moldova.  

 

AU VOTAT 

Pentru ____7_____, Contra ____-____, S-au abţinut _____-_____ 

 

 

6. 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 şi art.24 alin.(1) lit.d) 

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

Consiliul comunal Crasnoarmeiscoe, prin decizia nr. 08/16 din 24 septembrie 2008, a 

ridicat mandatul de consilier deţinut de dl Muzîca 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 comunal Crasnoarmeiscoe revine dlui Levinschi 

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

confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Hînceşti din 15 iunie 2007.   
 

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 

Crasnoarmeiscoe. 

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

Hînceşti dlui Levinschi Grigore, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din 

Republica Moldova.  

  

AU VOTAT 

Pentru ____7_____, Contra ____-____, S-au abţinut _____-_____ 
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7. 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 şi art. 24 alin. (1) lit.b) 

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

Consiliul comunal Cioreşti, prin decizia nr. 6/1 din 26 septembrie 2008, a ridicat 

mandatul de consilier deţinut de dna Fetcu Marfa (contabil-şef, primărie), aleasă 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 Cioreşti revine dlui Stoica Gheorghe, 

candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, confirmată 

prin hotărîrea Judecătoriei Nisporeni din 18 iunie 2007. La atribuirea mandatului s-a 

ţinut cont de declaraţiile dnilor Armasar Vasile, Stamati Mihai şi dnei Luca Veronica, 

candidaţi supleanţi pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, prin care 

refuză mandatele de consilier.      
 

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 Cioreşti.  

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

Nisporeni dlui Stoica Gheorghe, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din 

Republica Moldova. 

  

AU VOTAT 

Pentru ____7_____, Contra ____-____, S-au abţinut _____-_____ 

 

 

Dl Eugeniu Ştirbu – anunţă închisă şedinţa Comisiei. 

 

 

 

Preşedintele                                                         

Comisiei Electorale Centrale      Eugeniu ŞTIRBU 

 

Secretarul                                                                   

Comisiei Electorale Centrale     Iurie CIOCAN  
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Executor: Angela Furtună 

tel. 251-454 


