
 

              REPUBLICA MOLDOVA 

COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ 
str.Vasile Alecsandri nr.119, MD 2012 Chişinău, Republica Moldova 

tel. 251-451, 251-459, fax 232-258 
www.cec.md, e-mail: cec@molddata.md 

 

PROCESUL-VERBAL nr. 114 

al şedinţei Comisiei Electorale Centrale 

 

28 decembrie 2007  

Ora: 14.00 

mun. Chişinău, str.Vasile Alecsandri, 119 

 

     

       A prezidat:                          Eugeniu Ştirbu, preşedintele Comisiei 

 

       Au participat:                      Iurie Ciocan, secretarul Comisiei 

                                                 

       Membrii Comisiei:             Pavel Midrigan 

                                        Mihai Buşuleac 

                                                   Nicolae Gîrbu 

                                                   Victor Kosteţki 

 

                                                   Renata Lapti      – lipsă 

                                                   Vasile Gafton    – lipsă  

                                                   Valentin Vizant – lipsă 

 

       Mass-media:                        Lista se anexează.  

 

Dl Eugeniu Ştirbu – propune membrilor Comisiei Electorale Centrale de a începe 

şedinţa Comisiei. 

Propunerea se acceptă unanim. 

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

Propunerea se acceptă. 

Dl Eugeniu Ştirbu – supune votului proiectul ordinii de zi. 

 

ORDINEA DE ZI: 

1. Cu privire la rezultatele turului doi de scrutin pentru alegerea primarului 

satului Bugeac, UTA Găgăuzia din 23 decembrie 2007 

2. Cu privire la stabilirea datei alegerilor noi ale consilierilor în Consiliul sătesc şi 

primarului satului Buţeni, raionul Hînceşti 

3. Cu privire la stabilirea datei alegerilor noi ale primarului comunei Ţareuca, 

raionul Rezina 

4. Cu privire la aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor 

prevăzute de Codul electoral privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale noi 

pentru alegerea consilierilor în Consiliul sătesc, a primarului satului Buţeni, raionul 

Hînceşti şi a primarului comunei Ţareuca, raionul Rezina din 2 martie 2008 

5. Cu privire la aprobarea modelelor de legitimaţii ale consilierilor Consiliului 

comunal şi a primarului comunei Corjova, raionul Dubăsari  



 2 

6. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul orăşenesc Sîngera, 

municipiul Chişinău 

7. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul raional Briceni 

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

Mare, raionul Cahul 

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

10. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul comunal Sipoteni, 

raionul Călăraşi 

11. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul orăşenesc Căuşeni, 

raionul Căuşeni 

12. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul sătesc Ciuciulea, 

raionul Glodeni  

13. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul sătesc Nimoreni, 

raionul Ialoveni 

14. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul raional Leova 

15. Cu privire la atribuirea mandatelor de consilier în Consiliul sătesc Tomai, 

raionul Leova  

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

Grigorăuca, raionul Sîngerei 

17. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul sătesc Olişcani, 

raionul Şoldăneşti 

18. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul sătesc Copceac, 

raionul Ştefan Vodă 

S-a votat:  

Pro – 5; 

Contra – 0. 

 

S-a examinat: 1. Cu privire la rezultatele turului doi de scrutin pentru 

alegerea primarului satului Bugeac, UTA Găgăuzia desfăşurat la 23 decembrie 2007 

A raportat: Dl Eugeniu Ştirbu. 

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

În conformitate cu art. 134 din Codul electoral nr. 1381 – XIII din 21 noiembrie 

1997, Comisia Electorală Centrală prin hotărîrea nr. 1383 din 11 decembrie 2007 a fixat 

data de 23 decembrie 2007 pentru desfăşurarea turului doi de scrutin pentru alegerea 

primarului satului Bugeac, UTA Găgăuzia. 

În buletinul de vot pentru alegerea primarului satului Bugeac, UTA Găgăuzia au 

fost incluşi 2 concurenţi electorali: dl Nezalzov Piotr din partea Partidului Comuniştilor 

din Republica Moldova şi dl Jelezov Alexandr, candidat independent. 

În baza proceselor-verbale privind rezultatele numărării voturilor la turul doi de 

scrutin pentru alegerea primarului satului Bugeac, UTA Găgăuzia, întocmite de birourile 

electorale ale secţiilor de votare şi a procesului-verbal privind totalizarea rezultatelor 

votării la turul doi de scrutin pentru alegerea primarului, întocmit de Consiliul electoral al 

circumscripţiei electorale săteşti Bugeac nr. 36/8, s-a constatat că în listele electorale au 

fost incluşi  1045 alegători, în listele suplimentare 89 alegători, au primit buletine de vot 

924 alegători, la votare au participat  924 alegători sau 81,48 la sută, 9 buletine de vot au 

fost declarate nevalabile. Numărul de voturi valabil exprimate constituie 915. Consiliul 

electoral al circumscripţiei electorale săteşti Bugeac nr. 36/8 a primit pentru alegerea 

primarului 1100 buletine de vot. Nu au fost utilizate 176 buletine de vot. 
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Candidaţii la funcţia de primar: dl Nezalzov Piotr din partea Partidului 

Comuniştilor din Republica Moldova a obţinut 479 voturi valabil exprimate şi dl Jelezov 

Alexandr, candidat independent – 436 voturi valabil exprimate. 

În conformitate cu art. 26, 60 şi 134 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE: 

1. Se ia act de rezultatele turului doi de scrutin pentru alegerea primarului satului 

Bugeac, UTA Găgăuzia desfăşurat la 23 decembrie 2007. 

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

S-a votat:  

Pro – 5; 

Contra – 0. 

 

S-a examinat: 2. Cu privire la stabilirea datei alegerilor noi ale consilierilor în 

consiliul sătesc şi primarului satului Buţeni, raionul Hînceşti 

A raportat: Dl Iurie Ciocan. 

Întrebări şi obiecţii: 

Dl Nicolae Gîrbu – conform art.27 alin.(1) din Codul electoral consiliile electorale 

de circumscripţie se constituie cel puţin cu 50 de zile înainte de ziua alegerilor. Dacă 

fixăm data alegerilor noi pentru 2 martie 2008 nu ne încadrăm în acest termen, propun să 

fixăm pe data de 20 martie curent. 

Dl Iurie Ciocan – să luăm o pauză pentru ca unii membri ai Comisiei să studieze 

Codul electoral şi să se convingă despre faptul că conform art.120 alin.(1) din CE pentru 

alegerile consiliilor locale şi ale primarilor, consiliile electorale de circumscripţie se 

constituie cu cel puţin 45 de zile înainte de ziua alegerilor. 

Dl Nicolae Gîrbu – Dvs. nu aţi ţinut cont de sărbători. 

Dl Eugeniu Ştirbu – aparatul CEC reia activitatea pe 9 ianuarie 2008, respectiv ne 

încadrăm în termeni. Mai doriţi să facem pauză? 

Dl Iurie Ciocan – am propus să facem pauză pentru cei care nu cunosc Codul 

electoral. 

Dl Nicolae Gîrbu – eu am primit răspuns. Propun să mergem înainte. 

Dl Eugeniu Ştirbu – acceptaţi? 

Dl Nicolae Gîrbu – noi ştim ce este prioritar. 

Dl Eugeniu Ştirbu – Consiliul electoral de circumscripţie care şi-a dat demisia şi 

organele administraţiei publice locale au propus în demersul său altă dată pentru 

desfăşurarea alegerilor noi în satul Buţeni, dar Comisia trebuie să ţină cont de prevederile 

Codului electoral.  

Dl Nicolae Gîrbu – scopul principal este să aibă loc alegeri în satul Buţeni. 

Şedinţei CEC s-a alăturat dl Mihai Buşuleac. 

Dl Nicolae Gîrbu – raportorul să citească mai atent art. 27 din Codul electoral.  

Dl Eugeniu Ştirbu – facem o pauză şi citim Codul electoral? 

Dl Nicolae Gîrbu – propun să mergem mai departe. 

Dl Iurie Ciocan – dacă satul Buţeni este centru raional şi noi creăm circumscripţie 

de nivelul doi, atunci facem aşa cum spune dl Gîrbu.  

Conform art.139 alin.(3) din Codul electoral administraţia publică locală 

recomandă data desfăşurării alegerilor, noi am luat în consideraţie propunerile prezentate, 

dar calculele reale sînt altele. 

Dl Eugeniu Ştirbu – eu am menţionat acest lucru anterior. Dacă nu sînt întrebări 

supun votului proiectul hotărîrii:  
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Comisia Electorală Centrală prin hotărîrea nr.1412 din 16 decembrie 2007 a luat 

act de imposibilitatea desfăşurării votării repetate pentru alegerea primarului satului 

Buţeni, raionul Hînceşti din 16 decembrie 2007.  

Totodată, şedinţa a treia a Consiliului sătesc Buţeni stabilită pentru data de 17 

decembrie 2007 nu a întrunit condiţiile stipulate 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. 

Pentru 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 şi art.13 din 

Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28 decembrie 2007, Comisia 

Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE: 

1. Se stabileşte pentru data de 2 martie 2008 desfăşurarea alegerilor noi ale 

consilierilor în Consiliul sătesc şi primarului satului Buţeni, raionul Hînceşti. 

2.  Consiliul electoral al circumscripţiei electorale săteşti Buţeni, raionul Hînceşti 

va fi constituit din rezerva funcţionarilor electorali ai Comisiei Electorale Centrale şi 

candidaturile propuse pînă la 10 ianuarie 2008 de către partidele reprezentate în 

Parlament. 

3.  Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

S-a votat:  

Pro – 6; 

Contra – 0. 

 

Dl Eugeniu Ştirbu – vă dorim succese la organizarea şi desfăşurarea acestor 

alegeri. Consiliul electoral de circumscripţie va fi creat cu 45 de zile înainte de data 

alegerilor. Agitaţia electorală începe numai după înregistrarea concurenţilor electorali. 

Dl Iurie Ciocan – dnă primar-interimar, aparatul Comisiei o să expedieze pe 

adresa primăriei programul calendaristic, care stipulează expres toate etapele de 

organizare a alegerilor.  

Dl Pavel Midrigan – mă adresez tuturor cetăţenilor din satul Buţeni. De ce aşa de 

greu se petrec alegeri în Buţeni? Încălcarea legislaţiei electorale de către dl Postolache a 

fost stabilită de instanţa de judecată, de asemenea multe chestii comunicate de el nu au 

corespuns realităţii. Indiferent cine o să cîştige la alegeri,  să se respecte legea. 

Dl Eugeniu Ştirbu – încă o dată vă dorim succese şi multă răbdare. Puteţi părăsi 

sala de şedinţă dacă doriţi. 

 

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

comunei Ţareuca, raionul Rezina 

A raportat: Dl Iurie Ciocan. 

Întrebări şi obiecţii: 

Dl Mihai Buşuleac – vor fi create mai multe secţii de votare în această localitate? 

Dl Iurie Ciocan – Ţareuca este comună, respectiv vor fi create mai multe secţii de 

votare. 

Dl Eugeniu Ştirbu – supune votului proiectul hotărîrii: 

Consiliul comunal Ţareuca, prin decizia nr.11.1 din 17 decembrie 2007 a luat act 

de vacanţa mandatului de primar, drept urmare a decesului acestuia. Potrivit art.28 

alin.(2) lit.e) din Legea privind administraţia publică locală şi art.5 alin.(4) lit.f) din 

Legea privind statutul alesului local, mandatul primarului încetează înainte de termen în 

caz de deces. 
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Avînd în vedere circumstanţele expuse şi conducîndu-se de prevederile art.139 din 

Codul electoral, Comisia Electorală Centrală consideră necesar de a stabili ziua de 2 

martie 2008 ca dată de desfăşurare a alegerilor noi pentru funcţia de primar în localitatea 

respectivă. 

În conformitate cu art.18, art.26 lit.n), art.27, art.29 şi art.139 din Codul electoral 

nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, art.28 alin.(2) lit.e) din Legea nr.436 din 28 

decembrie 2006 privind administraţia publică locală şi art.5 alin.(4) lit.f) din Legea nr. 

763 din 02 februarie 2000 privind statutul alesului local, Comisia Electorală Centrală 

HOTĂRĂŞTE: 

1.  Se ia act de vacanţa mandatului de primar al comunei Ţareuca, raionul Rezina. 

2. Se stabileşte pentru data de 2 martie 2008 desfăşurarea alegerilor noi ale 

primarului comunei Ţareuca, raionul Rezina. 

3.  Consiliul comunal Ţareuca şi partidele reprezentate în Parlament vor propune 

candidaturile în componenţa Consiliului electoral al circumscripţiei comunale Ţareuca şi 

în componenţa birourilor electorale ale secţiilor de votare pînă la 10 ianuarie 2008. 

4.   Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

S-a votat:  

Pro – 6; 

Contra – 0. 

 

S-a examinat: 4. Cu privire la aprobarea Programului calendaristic pentru 

realizarea acţiunilor prevăzute de Codul electoral privind organizarea şi 

desfăşurarea alegerilor locale noi ale consilierilor în Consiliul sătesc, primarului 

satului Buţeni, raionul Hînceşti şi primarului comunei Ţareuca, raionul Rezina din 

2 martie 2008 

A raportat: Dl Eugeniu Ştirbu. 

Întrebări şi obiecţii: 

Dl Mihai Buşuleac – propun de adus în concordanţă termenii de prezentare a 

candidaturilor la CEC pentru constituirea consiliilor electorale de circumscripţie de 

nivelul I din programul calendaristic cu cei din hotărîrile adoptate anterior. 

Dl Eugeniu Ştirbu -  schimbăm în programul calendaristic 16 ianuarie 2008 cu 10 

ianuarie 2008, data prezentării candidaturilor la CEC pentru constituirea consiliilor 

electorale de circumscripţie de nivelul I. 

Dl Iurie Ciocan – s-a discutat în cadrul aparatului această chestiune şi s-a stabilit 

data de 10 ianuarie 2008, deoarece partidele întîrzie să trimită propunerile sale. 

Dl Eugeniu Ştirbu -  supune votului proiectul hotărîrii: 

În conformitate cu art.26 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 ianuarie 1997, 

Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE: 

1. Se aprobă Programul calendaristic pentru realizarea acţiunilor prevăzute de 

Codul electoral privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale noi ale consilierilor 

în Consiliul sătesc, primarului satului Buţeni, raionul Hînceşti şi primarului comunei 

Ţareuca, raionul Rezina din 2 martie 2008 (se anexează). 

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

S-a votat:  

Pro – 6; 

Contra – 0. 
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Aprobat  

prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale 

nr. 1437 din 28 decembrie 2007 

 

   

PROGRAMUL CALENDARISTIC 

pentru realizarea acţiunilor prevăzute de Codul electoral privind organizarea şi 

desfăşurarea alegerilor locale noi ale  consilierilor în Consiliul sătesc, primarului  

satului Buţeni, raionul Hînceşti şi primarului comunei Ţareuca, raionul Rezina 

din 2 martie 2008 

 

 

Nr. 

d/o 

Termen de 

realizare 

Referinţe Acţiunea Responsabil 

de 

pregătire 

de executare 

1.   După expedierea 

hotărîrii CEC 

privind stabilirea 

datei alegerilor 

locale noi 

Informarea alegătorilor despre 

stabilirea datei alegerilor 

locale noi în satul Buţeni, 

raionul Hînceşti şi în comuna 

Ţareuca, raionul Rezina 

A. Cobzaru 

A. Creangă 

Primarul 

interimar al 

satului Buţeni, 

Consiliul 

comunal 

Ţareuca 

2.  Pînă la 12 

ianuarie 

2008 

 Expedierea formularelor 

listelor electorale  

şi celor  de subscripţie 

organelor administraţiei 

publice locale (art. 42) 

A. Cobzaru  

3.  Pînă la 12 

ianuarie 

2008 

Pînă la 

constituirea 

organelor 

electorale în 

teritoriu 

Tipărirea legitimaţiilor pentru 

membrii organelor electorale, 

membrii reprezentanţi ai 

concurenţilor electorali în  

aceste organe, candidaţii la 

funcţia de consilier local, de 

primar şi pentru persoanele lor 

de încredere (art. 15, 27, 29, 

44 alin. (5), 45 alin. (2)) 

V. Carpalov  

4.  Pînă la 31 

ianuarie 

2008 

În decurs de 15 

zile de la data 

constituirii 

blocurilor 

electorale, dar nu 

mai tîrziu de 30 

de zile înainte de 

ziua alegerilor 

Înregistrarea la CEC a 

blocurilor electorale, 

constituite după începerea 

perioadei electorale, formate 

în baza deciziilor adoptate 

conform statutelor 

(regulamentelor) partidelor şi 

altor organizaţii social-politice 

ce le-au constituit (art. 41 alin. 

(2) lit. b)) 

A. Cobzaru 

A. Creangă 

Partidele, 

organizaţiile 

social-politice, 

blocurile 

electorale, 

CEC 

5.  Pînă la 16 

ianuarie 

2008 

Cu cel puţin 45 de 

zile înainte de 

ziua alegerilor 

Constituirea circumscripţiilor  

electorale de nivelul I (art. 

120 alin.(1)) 

A. Cobzaru 

A. Creangă 

CEC 
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6.  Pînă la 16 

ianuarie 

2008 

Cu cel puţin 45 de 

zile înainte de 

ziua alegerilor 

Alegătorii care după ultima 

participare la alegeri şi-au 

schimbat locul de şedere sînt 

în drept să-şi declare locul nou 

de şedere la organele 

administraţiei publice locale 

pentru a fi înscrişi în listele 

electorale (art.39 alin.(2)) 

 Persoanele cu 

drept de vot, 

primăriile 

7.  Pînă la 10 

ianuarie 

2008 

 

 

 

 

Pînă la 10 

ianuarie 

2008 

 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)) 

A. Cobzaru 

A. Creangă 

CEC, 

Consiliul 

comunal 

Ţareuca 

 

 

 

Partidele 

reprezentate în 

Parlament 

 

8.   Pînă la 21 

ianuarie 

2008 

Cu cel puţin 40 de 

zile înainte de 

alegeri 

Constituirea consiliilor 

electorale de circumscripţie de 

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

A. Cobzaru 

A. Creangă 

CEC 

9.   Pînă la 25 

ianuarie 

2008 

În decurs de 3 zile 

de la data 

constituirii 

consiliului 

Alegerea preşedintelui, 

vicepreşedintelui şi 

secretarului consiliilor 

electorale de circumscripţie de 

nivelul I, comunicarea 

imediată  CEC a rezultatelor 

acestor alegeri şi eliberarea 

legitimaţiilor (art. 27 alin. (6)) 

A. Cobzaru 

A. Creangă 

Consiliile 

electorale de 

circumscripţie 

10.   Pînă la 26 

ianuarie 

2008 

În decurs de 4 zile 

de la data 

constituirii 

consiliului 

Aducerea la cunoştinţă 

publică a componenţei şi 

sediului consiliilor electorale 

de circumscripţie de nivelul I, 

precum şi a modului de 

contactare (art. 27 alin. (7)) 

A. Cobzaru 

A. Creangă 

Consiliile 

electorale de 

circumscripţie  

11.   Pînă la 31 

ianuarie 

2008 

Pînă la începutul 

înregistrării 

candidaţilor 

Stabilirea numărului 

persoanelor de încredere ale 

concurenţilor electorali (art. 

45 alin. (1)) 

A. Cobzaru 

A. Creangă 

Consiliile 

electorale de 

circumscripţie  

12.   Pînă la 25 

ianuarie 

2008 

După constituirea 

consiliului 

electoral 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)) 

A. Cobzaru 

A. Creangă 

CEC 
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13.  Pînă la 26 

ianuarie 

2008 

Cu cel puţin 35 de 

zile înainte de 

data alegerilor 

Constituirea secţiilor de votare 

(art.29 alin. (2), (7) şi (8), art. 

120 alin. (3)) în baza 

propunerilor primăriilor 

satului şi comunei 

A. Cobzaru 

A. Creangă 

Consiliile 

electorale de 

circumscripţie  

14.   Pînă la 31 

ianuarie 

2008 

Nu mai tîrziu de 

30 de zile înainte 

de alegeri 

Prezentarea la consiliile 

electorale de circumscripţie de 

nivelul I a documentelor 

privind înregistrarea 

concurenţilor electorali la 

funcţia de primar al satului, 

comunei, şi de consilier în 

consiliul sătesc numai după ce 

consiliile electorale de 

circumscripţie publică 

informaţia privind locul 

(biroul) şi timpul primirii 

documentelor (art. 43, 44, 126 

şi 127) 

A. Cobzaru 

A. Creangă 

Partidele, 

organizaţiile 

social-politice, 

blocurile 

electorale, 

candidaţii 

independenţi 

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 7 

februarie 

2008 

 Selectarea persoanelor de 

încredere şi prezentarea lor 

consiliilor electorale de 

circumscripţie pentru 

înregistrare (art. 45 alin. (2)) 

Partidele, organizaţiile social-

politice, blocurile electorale, 

candidaţii independenţi 

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 6 

februarie 

2008 

 Transmiterea ştampilelor 

electorale consiliilor 

electorale de circumscripţie de 

nivelul I şi birourilor 

electorale ale secţiilor de 

votare 

A.Cobzaru CEC 

19.  Pînă la  6 

februarie 

2008 

În decurs de 7 zile 

de la data primirii 

actelor, dar nu 

mai tîrziu de 5 

februarie 2008 

Înregistrarea candidaţilor la 

funcţia de primar al satului, 

comunei şi de consilier în 

consiliul sătesc (art. 44 alin. 

(3)) 

A. Cobzaru 

A. Creangă 

Consiliile 

electorale de 

circumscripţie 

20.   În termen de 3 

zile de la data 

înregistrării 

Eliberarea legitimaţiilor 

candidaţilor înregistraţi (art. 

44 alin. (5)) 

Consiliile electorale de 

circumscripţie  

21.   În decurs de 3 zile 

de la desemnarea 

Confirmarea membrilor 

reprezentanţi ai concurenţilor 

A. Cobzaru 

A. Creangă 

Consiliile 

electorale de 
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candidaţilor în 

consiliul electoral 

de circumscripţie  

electorali în componenţa 

consiliilor electorale de 

circumscripţie de nivelul I  şi 

eliberarea legitimaţiilor (art. 

15 alin. (2))  

circumscripţie  

22.  Pînă la 9 

februarie 

2008 

După încheierea 

înregistrării 

candidaţilor 

 

Aprobarea textului buletinului 

de vot pentru alegerea 

primarilor localităţilor şi a 

consiliului sătesc (art. 48 alin. 

(1), (2) şi (3)) 

A. Cobzaru 

A. Creangă 

Consiliile 

electorale de 

circumscripţie  

23.  Pînă la 11 

februarie 

2008 

După aprobarea 

textului 

buletinelor de vot 

Prezentarea textelor 

buletinelor de vot la CEC 

pentru redactare  şi pregătirea 

acestora pentru tipărire 

 

A. Cobzaru 

A. Creangă 

Consiliile 

electorale de 

circumscripţie  

24.  Pînă la 23 

februarie 

2008 

 Redactarea buletinelor de vot, 

pregătirea acestora pentru 

tipărire 

A. Cobzaru 

A. Creangă 

A. Musteaţă 

CEC 

25.  Pînă la 10 

februarie 

2008 

După expirarea 

termenului 

prevăzut pentru 

înregistrarea 

candidaţilor 

Publicarea listei candidaţilor 

înregistraţi şi prezentarea 

acesteia la secţiile de votare 

(art. 44 alin. (6) şi (7)) 

Consiliile electorale de 

circumscripţie 

26.   Pînă în ziua 

alegerilor 

Asigurarea organelor 

electorale cu numărul necesar 

de formulare ale proceselor-

verbale, rapoartelor şi 

formularelor speciale pentru 

numărarea voturilor (art. 56 

alin. (8), 58 alin. (2)) 

A. Cobzaru 

A. Creangă 

V. Carpalov 

CEC 

27.  Pînă la 10 

februarie 

2008 

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)) 

A. Cobzaru 

A. Creangă 

Primăriile 

localităţilor 

28.  Pînă la 10 

februarie 

2008 

Cel tîrziu cu 20 de 

zile înainte de 

ziua alegerilor 

Informarea alegătorilor despre 

sediul secţiilor de votare (art. 

40 alin. (1)) 

Consiliile electorale de 

circumscripţie 

29.  Pînă la 10 

februarie 

2008 

Cel tîrziu cu 20 de 

zile înainte de 

ziua alegerilor 

Afişarea listelor electorale în 

localurile secţiilor de votare 

(art. 40 alin. (1)) 

Consiliile electorale de 

circumscripţie 

30.  Pînă la 11 

februarie 

2008 

Cu cel puţin 19 

zile înainte de 

ziua alegerilor 

Adoptarea hotărîrii consiliilor 

electorale de circumscripţie de 

nivelul I privind degrevarea 

de atribuţiile de la locul de 

muncă permanent a unor 

membri ai birourilor electorale 

ale secţiilor de votare (art.32 

alin.(4)) 

Consiliile electorale de 

circumscripţie  

31.  Pînă la 20 Cel tîrziu cu 10 Aducerea la cunoştinţă Consiliile electorale de 
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februarie 

2008 

zile înainte de 

ziua alegerilor 

publică a timpului şi locului 

votării (art. 50) 

circumscripţie 

 

 

32.  Pînă la 23 

februarie 

2008 

Nu mai tîrziu de 7 

zile pînă la ziua 

alegerilor 

Retragerea candidaturilor din 

lista concurenţilor electorali 

(art. 46 alin. (6)) 

Concurenţii electorali, 

consiliile electorale de 

circumscripţie 

 

33.  Pînă la 27 

februarie 

2008 

 Cel tîrziu cu 3 

zile înainte de 

ziua alegerilor 

Tipărirea buletinelor de vot 

(art. 49 alin. (2)) 

A. Cobzaru 

A. Creangă 

V. Carpalov 

CEC 

34.  Pînă la 27 

februarie 

2008 

Cel tîrziu cu 3 zile 

înainte de ziua 

alegerilor 

Expedierea buletinelor de vot 

consiliilor electorale de 

circumscripţie (art. 49 alin. 

(2)) 

A. Cobzaru 

A. Creangă 

V. Carpalov 

CEC 

35.  Pînă la 28 

februarie 

2008 

Cel tîrziu cu 2 zile 

înainte de ziua 

alegerilor 

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)) 

C. Pasat CEC, 

consiliile 

electorale de 

circumscripţie 

36.  Pînă la 1 

martie 2008 

În ajunul 

alegerilor  

Transmiterea buletinelor de 

vot birourilor electorale în 

baza actului de predare (art. 

49 alin. (3)) 

A. Cobzaru 

A. Creangă 

 

Consiliile 

electorale de 

circumscripţie 

37.  Pînă la 1 

martie 2008 

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 

38.  29 februarie 

2008, ora 

10.00 

 Transmiterea la CEC a 

informaţiei privind numărul 

secţiilor de votare constituite 

şi numărul alegătorilor în 

fiecare din acestea 

Consiliile electorale de 

circumscripţie 

39.  2 martie 

2008 

Ziua alegerilor Votarea se efectuează de la 

7.00 pînă la 21.00 (art. 50) 

Birourile electorale ale 

secţiilor de votare, consiliile 

electorale de circumscripţie, 

CEC 

40.  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 

Preşedinţii birourilor 

electorale ale secţiilor de 

votare 
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(art.55 alin. (1)) 

41.  La ora 07.30 

şi pe 

parcursul 

zilei  

 Transmiterea la CEC a 

informaţiei privind 

deschiderea secţiilor de votare 

şi numărul de alegători, despre 

mersul votării 

Consiliile electorale de 

circumscripţie  

42.  2 martie 

2008 

După încheierea 

votării şi 

numărarea 

voturilor 

Înmînarea proceselor-verbale 

ale birourilor electorale 

privind rezultatele votării 

reprezentanţilor concurenţilor 

electorali şi observatorilor 

(art. 58 alin. (4)) 

Preşedinţii consiliilor 

electorale de circumscripţie 

43.  3 martie 

2008 

 Totalizarea rezultatelor votării 

pe circumscripţiile electorale 

(art. 59)  

Consiliile electorale de 

circumscripţie  

44.  3 martie 

2008 

După totalizarea 

rezultatelor votării 

pe circumscripţii 

Înmînarea copiilor proceselor-

verbale de totalizare a 

rezultatelor votării pe 

circumscripţia electorală 

reprezentanţilor concurenţilor 

electorali şi observatorilor, la 

solicitarea acestora (art. 59 

alin. (3)) 

Consiliile electorale de 

circumscripţie   

45.  4 martie 

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 

circumscripţiile electorale de 

nivelul I (art. 59 alin. (4)) 

Consiliile electorale de 

circumscripţie  

46.   După totalizarea 

rezultatelor votării 

pe circumscripţie 

Atribuirea mandatelor de 

consilier în consiliul sătesc 

(art.133) 

Consiliul electoral de 

circumscripţie 

47.  5 martie 

2008 

După totalizarea 

rezultatelor votării 

pe circumscripţie 

Prezentarea la instanţele 

judecătoreşti a buletinelor  de 

vot valabil exprimate primite 

de la birourile electorale, a 

rapoartelor şi a proceselor-

verbale cu privire la 

rezultatele alegerilor (art. 135 

alin. (1)) 

Consiliile  electorale de 

circumscripţie  

48.  Pînă la   

6 martie 

2008 

În termen de 5 

zile după 

încheierea 

alegerilor 

Totalizarea rezultatelor 

alegerilor locale (art. 60 alin. 

(1)) 

CEC 
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49.  Pînă la    

12 martie 

2008 

În termen de 10 

zile de la data 

primirii 

rapoartelor 

întocmite de 

consiliul electoral 

de circumscripţie 

Examinarea de către instanţele 

de judecată a legalităţii 

alegerilor din  circumscripţia 

electorală respectivă,  

validarea mandatelor 

primarilor şi consilierilor 

aleşi, confirmarea listei 

candidaţilor supleanţi de către 

instanţele judecătoreşti. 

Hotărîrea respectivă se 

transmite în termen de 24 ore 

după adoptare la  CEC şi la 

consiliile electorale de 

circumscripţie  (art. 135) 

Instanţele judecătoreşti 

50.   După încheierea 

perioadei 

electorale 

Remiterea la CEC a 

ştampilelor birourilor 

electorale ale secţiilor de 

votare, ale consiliilor 

electorale de circumscripţie, a 

altor documente şi materiale 

electorale indicate în art. 62  

Consiliile electorale de 

circumscripţie  

51.  Pînă la  

15 martie 

2008 

În termen de 2 

zile după 

confirmarea 

legalităţii 

alegerilor şi 

validarea 

mandatelor 

Eliberarea legitimaţiilor 

consilierilor şi primarilor aleşi 

(art. 135 alin. (5)) 

Consiliile electorale de 

circumscripţie  

 

Notă: Consiliul electoral al circumscripţiei electorale săteşti Buţeni, raionul Hînceşti va 

îndeplini şi atribuţiile biroului electoral al secţiei de votare. 
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S-a examinat: 5. Cu privire la aprobarea modelelor de legitimaţii ale 

consilierilor Consiliului comunal şi a primarului comunei Corjova, raionul 

Dubăsari  

A raportat: Dl Iurie Ciocan. 

Întrebări şi obiecţii: 

Dl Mihai Buşuleac – în legitimaţii vor fi nominalizaţi primarul şi consilierii? 

Dl Iurie Ciocan – da, în legitimaţii este prevăzut spaţiu în acest scop. 

În temeiul Legii nr. 262-XVI din 06 decembrie 2007 cu privire la prelungirea 

mandatului consiliului local şi al primarului comunei Corjova, raionul Dubăsari şi în 

conformitate cu art.18 şi 26 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, 

Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE: 

1. Se aprobă modelele de legitimaţii ale consilierilor Consiliului comunal şi a 

primarului comunei Corjova, raionul Dubăsari (se anexează). 

2.  Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

S-a votat:  

Pro – 6; 

Contra – 0. 

 

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

orăşenesc Sîngera, municipiul Chişinău  

A raportat: Dl Iurie Ciocan. 

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

Conform art.5 alin.(2) lit.c) din Legea statutul alesului local nr.768-XIV din 2 

februarie 2000, art.24 alin.(1) lit.b) şi art.84 alin.(2) din Legea privind administraţia 

publică locală nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul orăşenesc Sîngera, prin 

decizia nr.5/8 din 15 noiembrie 2007, a ridicat mandatul de consilier deţinut de dl Bumbu 

Ştefan (viceprimar al oraşului) 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 orăşenesc Sîngera revine dlui Zlotea Vitalie, candidat 

supleant pe lista Alianţei «MOLDOVA NOASTRĂ», confirmată prin hotărîrea 

Judecătoriei sectorului Botanica, municipiul Chişinău din 11 iunie 2007.  

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

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE: 

1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul orăşenesc Sîngera. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul orăşenesc Sîngera, municipiul 

Chişinău dlui Zlotea Vitalie, candidat supleant pe lista Alianţei «MOLDOVA 

NOASTRĂ». 

S-a votat:  

Pro – 6; 

Contra – 0. 

 

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

raional Briceni 

A raportat: Dl Iurie Ciocan. 

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

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 raional Briceni, prin decizia nr. 4/10 din 6 

decembrie 2007, a ridicat mandatul de consilier deţinut de dna Ciutac Valentina, la 
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cerere, aleasă 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 raional Briceni revine dlui Bandalac Vasilii, candidat 

supleant pe lista Partidului Popular Creştin Democrat, confirmată prin hotărîrea 

Judecătoriei Briceni din 19 iunie 2007.  

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

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE: 

1.  Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul raional Briceni. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul raional Briceni dlui Bandalac 

Vasilii, candidat supleant pe lista Partidului Popular Creştin Democrat.  

S-a votat:  

Pro – 6; 

Contra – 0. 

 

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

sătesc Slobozia Mare, raionul Cahul 

A raportat: Dl Iurie Ciocan. 

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

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 Slobozia Mare, prin decizia nr. I din 

4 decembrie 2007, a ridicat mandatul de consilier deţinut de dl Constantin Pupăzan, la 

cerere, ales pe lista Partidului Naţional Liberal. 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 Slobozia Mare revine dlui Arbuz Nicolae, 

candidat supleant pe lista Partidului Naţional Liberal, confirmată prin hotărîrea 

Judecătoriei Cahul din 15 iunie 2007.  

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

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE: 

1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Slobozia Mare. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Slobozia Mare, raionul 

Cahul dlui Arbuz Nicolae, candidat supleant pe lista Partidului Naţional Liberal. 

S-a votat:  

Pro – 6; 

Contra – 0. 

 

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

raional Călăraşi 

A raportat: Dl Iurie Ciocan. 

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

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 Călăraşi, prin decizile nr. 07/26 din 

13 decembrie 2007, a ridicat mandatul de consilier deţinut de dl Cojocaru Sergiu (şef, 

Secţia Cultură), ales pe lista Partidului Liberal. 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 Călăraşi revine dlui Chitoroagă Ştefan, 
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candidat supleant pe lista Partidului Liberal, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei 

Călăraşi din 14 iunie 2007.  

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

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE: 

1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul raional Călăraşi. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul raional Călăraşi dlui Chitoroagă 

Ştefan, candidat supleant pe lista Partidului Liberal. 

S-a votat:  

Pro – 6; 

Contra – 0. 

 

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

comunal Sipoteni, raionul Călăraşi 

A raportat: Dl Iurie Ciocan. 

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

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 Sipoteni, prin decizia nr.  

08/03/06 din 24 octombrie 2007, a ridicat mandatul de consilier deţinut de dl Dembiţchii 

Ion, la cerere, 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 Sipoteni revine dlui Stoicev Valeriu, candidat 

supleant pe lista Alianţei «MOLDOVA NOASTRĂ», confirmată prin hotărîrea 

Judecătoriei Călăraşi din 11 iunie 2007.  

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

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE: 

1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul comunal Sipoteni. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Sipoteni, raionul Călăraşi 

dlui Stoicev Valeriu, candidat supleant pe lista Alianţei «MOLDOVA NOASTRĂ». 

S-a votat:  

Pro –6; 

Contra – 0. 

 

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

orăşenesc Căuşeni, raionul Căuşeni 

A raportat: Dl Iurie Ciocan. 

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

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 orăşenesc Căuşeni, prin decizia nr.  12/4 

din 5 decembrie 2007, a ridicat mandatul de consilier deţinut de dl Balica Vasile, la 

cerere, 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 orăşenesc Căuşeni revine dlui Moiseev Stanislav, 

candidat supleant pe lista Alianţei «MOLDOVA NOASTRĂ», confirmată prin hotărîrea 

Judecătoriei Căuşeni din 13 iunie 2007.  

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

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE: 
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1.  Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul orăşenesc Căuşeni. 

2.  Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul orăşenesc Căuşeni, raionul Căuşeni 

dlui Moiseev Stanislav, candidat supleant pe lista Alianţei «MOLDOVA NOASTRĂ». 

S-a votat:  

Pro – 6; 

Contra – 0. 

          

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

sătesc Ciuciulea, raionul Glodeni 

A raportat: Dl Iurie Ciocan. 

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

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 sătesc Ciuciulea, prin decizia nr. 8/6 din 12 

decembrie 2007, a ridicat mandatul de consilier deţinut de dl Roman Nicolae, la cerere, 

ales pe lista Partidului Popular Republican. 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 Ciuciulea revine dlui Stihii Ivan, candidat 

supleant pe lista Partidului Popular Republican, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei 

Glodeni din 14 iunie 2007.  

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

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE: 

1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Ciuciulea. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Ciuciulea, raionul Glodeni 

dlui Stihii Ivan, candidat supleant pe lista Partidului Popular Republican.  

S-a votat:  

Pro – 6; 

Contra – 0. 

 

           S-a examinat: 13. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul 

sătesc Nimoreni, raionul Ialoveni 

A raportat: Dl Iurie Ciocan. 

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

 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 sătesc Nimoreni, prin decizia nr. 

01/03 din 13 septembrie 2007, a ridicat mandatul de consilier deţinut de dl Ciofu Leonid 

(inginer cadastral), ales 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 Nimoreni revine dlui Turculeţ Gheorghe, 

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

Judecătoriei Ialoveni  din 13 iunie 2007.       

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

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE: 

 1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Nimoreni.  

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Nimoreni, raionul Ialoveni 

dlui Turculeţ Gheorghe, candidat supleant pe lista Partidului Democrat din Moldova. 

S-a votat:  



 17 

Pro – 6; 

Contra – 0. 

 

S-a examinat: 14. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul 

raional Leova 

A raportat: Dl Iurie Ciocan. 

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

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 raional Leova, prin decizia nr.  10.8 din 24 

decembrie 2007, a ridicat mandatul de consilier deţinut de dl Murzacoi Afanasie, la 

cerere, 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 Leova revine dlui Parfeni Valeriu, candidat 

supleant pe lista Alianţei «MOLDOVA NOASTRĂ», confirmată prin hotărîrea 

Judecătoriei Leova din 15 iunie 2007.  

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

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE: 

1.    Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul raional Leova. 

2.  Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul raional Leova dlui Parfeni 

Valeriu, candidat supleant pe lista Alianţei «MOLDOVA NOASTRĂ». 

S-a votat:  

Pro – 6; 

Contra – 0. 

          

 S-a examinat: 15. Cu privire la atribuirea mandatelor de consilier în Consiliul 

sătesc Tomai, raionul Leova 

A raportat: Dl Iurie Ciocan. 

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

 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 Tomai, prin decizia 

nr. 13 din 22 august  2007, a ridicat mandatul de consilier deţinut de dl Gavriliţa Ivan 

(primar al satului), consilier independent şi dl Boişteanu Valeriu (viceprimar al satului), 

ales pe lista Partidului Popular Creştin Democrat. Astfel, au devenit vacante două 

mandate de consilier.  Potrivit şirului descrescător vacanţa mandatului consilierului 

independent se completează din partea Partidului Comuniştilor din Republica Moldova 

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

mandatele de consilier în Consiliul sătesc Tomai revine dnei Gonţa Veronica, candidat 

supleant pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova şi dlui Buga Ion, 

candidat supleant pe lista Partidului Popular Creştin Democrat, confirmată prin hotărîrea 

Judecătoriei Leova din 15 iunie 2007.      

 În conformitate cu art. 133 alin. (10) şi alin. (12) din Codul electoral nr.1381-XIII 

din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE: 

 1. Se ia act de vacanţa a două mandate de consilier în Consiliul sătesc Tomai. 

 2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul sătesc Tomai, raionul Leova dnei 

Gonţa Veronica, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din Republica 

Moldova şi dlui Buga Ion, candidat supleant pe lista  Partidului Popular Creştin 

Democrat. 
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S-a votat:  

Pro – 6; 

Contra – 0. 

 

           S-a examinat: 16. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul 

comunal Grigorăuca, raionul Sîngerei 

A raportat: Dl Iurie Ciocan. 

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

 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 Grigorăuca, prin decizia nr. 7/1 

din 14 decembrie 2007, a declarat vacant mandatul de consilier deţinut de Daşchevici 

Pavel, 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 comunal Grigorăuca revine dnei Vîsoţcaia Raisa, 

candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, confirmată 

prin hotărîrea Judecătoriei Sîngerei din 14 iunie 2007.  

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

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE: 

 1.  Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul comunal Grigorăuca. 

 2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Grigorăuca, raionul 

Sîngerei dnei Vîsoţcaia Raisa, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din 

Republica Moldova. 

S-a votat:  

Pro – 6; 

Contra – 0. 

 

            S-a examinat: 17. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul 

sătesc Olişcani, raionul Şoldăneşti 

A raportat: Dl Iurie Ciocan. 

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

 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 Olişcani, prin decizia nr. 3/2 din 7 

decembrie 2007, a ridicat mandatul de consilier deţinut de dna Svecla Valentina 

(specialist pentru reglementarea regimului funciar, primărie), 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 Olişcani revine dlui Svecla Valerii, candidat 

supleant pe lista Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei 

Şoldăneşti din 13  iunie 2007.     

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

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE: 

 1.   Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Olişcani. 

 2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Olişcani, raionul  

Şoldăneşti dlui Svecla Valerii, candidat supleant pe lista Partidului Democrat din 

Moldova. 
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S-a votat:  

Pro – 6; 

Contra – 0. 

 

S-a examinat: 18. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul 

sătesc Copceac, raionul Ştefan Vodă 

A raportat: Dl Iurie Ciocan. 

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

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 Copceac, prin decizia nr. 9/4 din 3 

decembrie 2007, a ridicat mandatul de consilier deţinut de dl Negrescu Gheorghe 

(specialist în problemele perceperii fiscale, primărie), 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 sătesc Copceac revine dnei Lazarev Nina, candidat 

supleant pe lista Partidului Popular Creştin Democrat, confirmată prin hotărîrea 

Judecătoriei Ştefan Vodă din 11 iunie 2007.     

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

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE: 

 1.  Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Copceac. 

 2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Copceac, raionul  Ştefan 

Vodă dnei Lazarev Nina, candidat supleant pe lista Partidului Popular Creştin Democrat. 

S-a votat:  

Pro – 6; 

Contra – 0. 

 

S-a examinat: 19. Diverse. 

1. Dl Nicolae Gîrbu – în una din zilele trecute am încercat să intru în clădirea 

Parlamentului, dar cu părere de rău există o indicaţie de la conducerea Comisiei 

Electorale Centrale privind interzicerea accesului în Parlament a unor membri ai CEC. 

Am putut intra numai după ce am apelat la dnii Dumitru Diacov şi Valeriu Cosarciuc, 

deputaţi în Parlamentul Republicii Moldova.  

Dl Iurie Ciocan – eu am avut o asemenea experienţă cînd activam ca membru în 

Comisia Electorală Centrală în componenţa precedentă. De asemenea, nu mi s-a permis 

accesul în Parlament şi mi s-a prezentat un ordin, în care erau incluşi doar trei persoane 

din partea Comisiei care au acces liber în Parlament, şi anume membrii ce activează 

permanent. Chestiunea menţionată de dl Gîrbu nu a fost coordonată cu mine. 

Dl Eugeniu Ştirbu – eu pentru prima dată aud despre această problemă, mulţumesc 

dle Ciocan că ne-aţi informat despre acest caz. Eu o să discut această întrebare cu 

preşedintele Parlamentului şi Paza de stat.  

Dl Nicolae Gîrbu – în prezenţa dlor Diacov şi Cosarciuc am cerut să mi se prezinte 

acel ordin, dar cu părere de rău nu l-am primit. Calific aceasta drept o intimidare, 

deoarece pînă în prezent aveam acces liber în Parlament.    

Dl Eugeniu Ştirbu – conducerea CEC nu a dat astfel de indicaţii. 

Dl Iurie Ciocan – corespondenţa Comisiei este transparentă, membrii CEC au 

acces la ea. 

Dl Nicolae Gîrbu – hotărîrile instanţelor de judecată se coordonează prin telefon 

ne mai vorbind de asemenea situaţii. 
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Dl Iurie Ciocan – Dvs. ştiţi mai bine cum se coordonează hotărîrile instanţelor. Eu 

nu cunosc acest lucru. 

Dl Victor Kosteţki – anterior intram în Guvern prezentînd legitimaţia eliberată de 

Ministerul Educaţiei. O lună în urmă însă, am încercat să intru în clădirea Guvernului cu 

legitimaţia eliberată de Comisia Electorală Centrală şi mi s-a prezentat ordinul în care 

erau înscrişi doar trei persoane din partea CEC. 

Dl Iurie Ciocan – eu am vazut acel ordin în 2005. 

Dl Eugeniu Ştirbu – voi clarifica această problemă pentru şedinţa viitoare.  

Aşteptăm propuneri din partea membrilor CEC privind planificarea activităţilor Comisiei 

Electorale Centrale pentru anul viitor, în special propuneri ce ţin de educaţia civică.  
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