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PROCES-VERBAL 

19.11.08_____ nr. 143 

              mun. Chişinău  

 

al şedinţei Comisiei  

Electorale Centrale 

Ora: 16.00 

     

 

Preşedinte: Eugeniu Ştirbu  

 

Vicepreşedinte: Renata Lapti 

 

Secretar: Iurie Ciocan 

                                            

Membri:          Pavel Midrigan  

 Mihai Buşuleac  

 Victor Kosteţki 

 Nicolae Gîrbu 

 

Lipsesc: Valentin Vizant /absenţă motivată/ 

 Vasile Gafton /absenţă motivată/ 

  

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

 

AU VOTAT 

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

 

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 

Pentru  ____7_____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 
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ORDINEA DE ZI: 

1. Cu privire la rezultatele alegerilor noi ale primarilor satelor Plop-Ştiubei, 

raionul Căuşeni şi Răuţel, raionul Făleşti, desfăşurate la 16 noiembrie 2008 

2. Cu privire la fixarea datei de desfăşurare a turului doi de scrutin pentru 

alegerea primarului satului Răuţel, raionul Făleşti  

3. Cu privire la aprobarea Devizului de cheltuieli pentru organizarea şi 

desfăşurarea turului doi de scrutin al alegerilor primarului satului Răuţel, raionul 

Făleşti din 30 noiembrie 2008 

4. Pentru modificarea Regulamentului cu privire la activitatea birourilor 

electorale ale secţiilor de votare 

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

Cruzeşti, municipiul Chişinău 

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

Calaraşovca, raionul Ocniţa 

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

Ghetlova, raionul Orhei 

8. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul raional Sîngerei 

9. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul sătesc Musaitu, 

raionul Taraclia 

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

Negurenii Vechi, raionul Ungheni 

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

Etulia, UTA Găgăuzia 

12. Diverse 

 

1. S-A AUDIAT:  

Dl Eugeniu Ştirbu, preşedintele Comisiei – în conformitate cu art. 139 din 

Codul electoral nr. 1381 – XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală 

Centrală prin hotărîrile nr. 1846 şi 1847 din 9 septembrie 2008 a fixat data de 16 

noiembrie 2008 pentru alegerile noi ale primarilor satelor Plop-Ştiubei, raionul 

Căuşeni şi Răuţel, raionul Făleşti. 

Pentru alegerea primarului satului Plop-Ştiubei, raionul Căuşeni în buletinul 

de vot au fost incluse 4 candidaturi, înaintate din partea Partidului Comuniştilor din 

Republica Moldova, Partidului Democrat din Moldova, Alianţei „MOLDOVA 

NOASTRĂ” şi Partidului Liberal. 

În baza procesului-verbal privind rezultatele numărării voturilor la alegerea 

primarului satului Plop-Ştiubei, întocmit de biroul electoral al secţiei de votare nr. 

10/37 şi a procesului-verbal privind totalizarea rezultatelor votării la alegerea 

primarului, întocmit de Consiliul electoral al circumscripţiei electorale săteşti Plop-

Ştiubei nr. 10/21, s-a constatat:  

în listele electorale au fost incluşi 1213 alegători, la votare au participat 685 

alegători sau 56,47 la sută, au fost declarate nevalabile 5 buletine de vot, numărul 

de voturi valabil exprimate constituie 680. Pentru efectuarea alegerilor la funcţia 

de primar în circumscripţia electorală Plop-Ştiubei nr. 10/21, consiliul electoral a 

primit 1200 buletine de vot. Nu au fost utilizate 515 buletine de vot.  
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Candidaţii la funcţia de primar: Ilişova Valentina din partea Partidului 

Comuniştilor din Republica Moldova a obţinut 226 voturi, Barcari Iurie din partea 

Partidului Democrat din Moldova 392 voturi, Ialanji Vasile din partea Alianţei 

„MOLDOVA NOASTRĂ” 52 voturi şi Munjiu Galina din partea Partidului 

Liberal 10 voturi valabil exprimate.  

În temeiul art. 59 alin. (2) şi art.134 alin. (1) din Codul electoral dl Barcari 

Iurie este ales primar al satului din partea Partidului Democrat din Moldova. 

În buletinul de vot pentru alegerea primarului satului Răuţel, raionul Făleşti 

au fost incluse 5 candidaturi, înaintate din partea Partidului Democrat din 

Moldova, Partidului Social Democrat, Partidului Comuniştilor din Republica 

Moldova, Partidului Popular Creştin Democrat şi un candidat independent. 

În baza procesului-verbal privind rezultatele numărării voturilor la alegerea 

primarului satului Răuţel, întocmit de biroul electoral al secţiei de votare nr. 17/56 

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

întocmit de Consiliul electoral al circumscripţiei electorale săteşti Răuţel nr. 17/29, 

s-a constatat:  

în listele electorale au fost incluşi 2870 alegători, la votare au participat 1696 

alegători sau 59,09 la sută, 5 buletine de vot au fost declarate nevalabile, numărul 

de voturi valabil exprimate constituie 1691. Consiliul electoral al circumscripţiei 

săteşti Răuţel nr. 17/29 a primit pentru alegerea primarului 2824 buletine de vot. 

Nu au fost utilizate 1128 buletine de vot. 

Candidaţii la funcţia de primar: Sicora Victor din partea Partidului Democrat 

din Moldova a obţinut 220 voturi, Ivanov Octavian din partea Partidului Social 

Democrat 469 voturi, Postolachi Ion din partea Partidului Comuniştilor din 

Republica Moldova 762 voturi, Ungureanu Ion, candidat independent 48 voturi şi 

Slivciuc Eduard, din partea Partidului Popular Creştin Democrat 192 voturi valabil 

exprimate. 

Conform art. 134 alin. (2) din Codul electoral, candidaţii Postolachi Ion din 

partea Partidului Comuniştilor din Republica Moldova şi Ivanov Octavian din 

partea Partidului Social Democrat vor fi incluşi în buletinul de vot la al doilea tur 

de scrutin. 

 

S-A HOTĂRÎT: 

În conformitate cu art. 18, 26, 60 şi 134 din Codul electoral nr.1381-XIII din 

21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală: 

1. Ia act de rezultatele alegerilor noi ale primarilor satelor Plop-Ştiubei, 

raionul Căuşeni şi Răuţel, raionul Făleşti desfăşurate la 16 noiembrie 2008. 

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

AU VOTAT 

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

 

2. S-A AUDIAT:  

Dl Eugeniu Ştirbu, preşedintele Comisiei – avînd în vedere că la alegerile 

locale noi din 16 noiembrie 2008 în satul Răuţel, raionul Făleşti nici un candidat 
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pentru funcţia de primar nu a întrunit mai mult de jumătate din numărul de voturi 

valabil exprimate ale alegătorilor care au participat la votare se propune de a fixa 

pentru data de 30 noiembrie 2008 turul doi de scrutin pentru alegerea primarului 

acestei localităţi. În legătura cu aceasta propun de prelungit şi termenul degrevării 

de la locul permanent de muncă a dnei Gherman Emilia, preşedintele Consiliului 

electoral al circumscripţiei electorale săteşti Răuţel pentru perioada 19 noiembrie – 

2 decembrie 2008. 

 

S-A HOTĂRÎT: 

În conformitate cu art. 18, 26 şi 134 din Codul electoral nr. 1381 – XIII din 

21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală: 

1. Fixează pentru data de 30 noiembrie 2008 turul doi de scrutin pentru 

alegerea primarului satului Răuţel, raionul Făleşti, cu doi candidaţi care au 

întrunit cel mai mare număr de voturi în primul tur de scrutin. 

2. Prelungeşte termenul degrevării de la locul permanent de muncă a 

preşedintelui Consiliului electoral al circumscripţiei electorale săteşti Răuţel, dna 

Gherman Emilia, şi termenul angajării unei persoane din aparatul consiliului  

pentru perioada 19 noiembrie – 2 decembrie 2008.  

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

AU VOTAT 

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

 

3. S-A AUDIAT: 

Dna Elizaveta Oţel, şef, direcţia financiară şi audit – în legătură cu 

organizarea şi desfăşurarea turului doi al alegerilor primarului satului Răuţel, 

raionul Făleşti se propune spre aprobare Devizul de cheltuieli pentru finanţarea 

organizării şi desfăşurării turului doi al alegerilor primarului satului Răuţel, raionul 

Făleşti, din 30 noiembrie 2008 în sumă de 7490 lei. 

 

S-A HOTĂRÎT: 

În conformitate cu art.18 şi 35 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală:  

Aprobă Devizul de cheltuieli pentru finanţarea organizării şi desfăşurării 

turului doi al alegerilor primarului satului Răuţel, raionul Făleşti, din 30 noiembrie 

2008 în sumă de 7490 lei, după cum urmează: 
Cheltuieli pentru întreţinerea Consiliului electoral al circumscripţiei 

electorale săteşti Răuţel nr.17/29, raionul Făleşti: 

Art.111.00 „Retribuirea muncii” 4872 lei 

Art.112.00 „Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii” 1171 lei 

Art.116.00 „Prime de asigurări obligatorii de asistenţă medicală”

 147 lei 

Art.113.00 „Plata mărfurilor şi serviciilor” 1100 lei 

Art.114.00 „Deplasări în interes de serviciu”  200 lei 
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2. Direcţia financiară şi audit va întocmi şi va prezenta Ministerului 

Finanţelor planurile de finanţare în vederea finanţării organelor electorale 

respective. 

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 
Devizul de cheltuieli 

pentru organizarea şi desfăşurarea turului doi al alegerilor primarului satului Răuţel, 

raionul Făleşti din 30 noiembrie 2008 

Cheltuieli pentru întreţinerea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale 

săteşti Răuţel nr.17/29, raionul Făleşti 
Art. 111.00 „Retribuirea muncii”………………………………………………. 5734 lei 

membri  degrevaţi:  

1 pers. x 1122 lei ((2286+2327+2370) : 62 zile (III,IV,V) x 1122 lei 

x 0,712 (coef. = 62/87 din lunile III,IV,V) x 43 zile) 

membri nedegrevaţi: 

10 pers. x 349 lei ((2286+2327+2370)/3 x 15%): 3 490 lei 

aparat de lucru 

1 pers. x 1122 lei ((2286+2327+2370) : 66 zile (III,IV,V) x 1122 lei 

x 0,712 (coef. = 62/87 din lunile III,IV,V) x 14 zile) 

Sold disponibil  - 862 lei. Spre finanţare (5734 lei – 862 lei) – 4872 lei  

Art.112.00 „Contribuţii de  asigurări sociale de stat obligatorii” …………….  1376 lei 

5734 lei x 24 % = 1376 lei 

Sold disponibil  - 205 lei. Spre finanţare (1376 lei – 205 lei) – 1171 lei  

 

Art.116.00 „Prime de asigurări obligatorii de asistenţă medicală”…………… 172 lei 

5734 lei x 3 % = 172 lei 

Sold disponibil  - 25 lei. Spre finanţare (172 lei – 25 lei) – 147 lei  

Art.113.00 „Plata mărfurilor şi serviciilor” total: …………………………….. 1 100 lei  

inclusiv: 

alin.13 – benzină (100 litri – 900 km, 15 lei/litru) 

           Răuţel – Făleşti: 4 rute x 2 (tur-retur) – 30 km x 4 x 2 

                    Răuţel – Chişinău: 2 rute x 2(tur-retur) – 140 km x 2 x 2 1500 lei 

Art.114.00 „Deplasări în interes de serviciu” ………………………………….. 200 lei 

alin.01 – „deplasări în interiorul ţării”  200 lei 

Total pentru finanţarea Consiliului electoral al circumscripţiei  

Electorale săteşti Răuţel nr.17/29, raionul Făleşti ….…..………… 7 490 lei 

 

AU VOTAT 

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

 

4. S-A AUDIAT: 

Dna Renata Lapti, vicepreşedintele Comisiei – luînd în consideraţie faptul că 

a fost modificat art. 13 lit. c) din Codul electoral, prin care au primit dreptul de a 

vota şi persoanele condamnate la privaţiune de libertate prin hotărîre judecătorească 

definitivă pentru infracţiuni uşoare şi mai puţin grave, apare necesitatea de a 

modifica, sub acest aspect Regulamentul cu privire la activitatea birourilor 

electorale ale secţiilor de votare. Astfel, se propune expunerea punctului 73 din 
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Regulamentul cu privire la activitatea birourilor electorale ale secţiilor de votare, 

aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr.396 din 14 decembrie 2006, 

în următoarea redacţie: „73. Persoanele deţinute pe baza unui mandat de arestare 

pînă la pronunţarea sentinţei judecătoreşti, persoanele condamnate la privaţiune de 

libertate a căror sentinţă nu este definitivă, cele care execută o sancţiune 

contravenţională sub formă de arest şi persoanele condamnate la privaţiune de 

libertate  prin hotărîre judecătorească definitivă pentru infracţiuni uşoare şi mai 

puţin grave votează în conformitate cu punctul 71 din prezentul Regulament. 

Lista acestei categorii de alegători se întocmeşte de conducătorul instituţiei 

corespunzătoare, se semnează şi se autentifică cu ştampila instituţiei şi se transmite 

la secţia de votare din perimetrul respectiv.” 

 

AU LUAT CUVÎNTUL: 

 Dl Pavel Midrigan – cînd conducătorul instituţiei respective prezintă lista 

acestor categorii de alegători? 

 Dna Renata Lapti – cu 20 zile înainte de ziua alegerilor se afişază listele, dar 

modificările în ele se fac  cu cel puţin 5 zile  înainte de ziua alegerilor şi, respectiv 

pînă la această zi trebuie să fie prezentată. 

 Dl Iurie Ciocan – listele electorale sînt înaintate de către conducătorul 

instituţiei respective şi acesta cunoaşte persoanele care cad ori nu sub incidenţă în 

ziua alegerilor. 

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

noiembrie 1997,  

S-A HOTĂRÎT: 

Punctul 73 din Regulamentul cu privire la activitatea birourilor electorale ale 

secţiilor de votare, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr.396 din 

14 decembrie 2006, se expune în următoarea redacţie:  

„73. Persoanele deţinute pe baza unui mandat de arestare pînă la pronunţarea 

sentinţei judecătoreşti, persoanele condamnate la privaţiune de libertate a căror 

sentinţă nu este definitivă, cele care execută o sancţiune contravenţională sub formă 

de arest şi persoanele condamnate la privaţiune de libertate  prin hotărîre 

judecătorească definitivă pentru infracţiuni uşoare şi mai puţin grave votează în 

conformitate cu punctul 71 din prezentul Regulament. 

Lista acestei categorii de alegători se întocmeşte de conducătorul instituţiei 

corespunzătoare, se semnează şi se autentifică cu ştampila instituţiei şi se transmite 

la secţia de votare din perimetrul respectiv.” 

 

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 şi art. 24 

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

publică locală, Consiliul comunal Cruzeşti, prin decizia nr. 3/1 din 20 august 2008, 
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a ridicat mandatul de consilier deţinut de dl Bulat Victor, la cerere, ales pe lista 

Partidului Social-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 comunal Cruzeşti revine dlui Crudu 

Dumitru, candidat supleant pe lista Partidului Social-Liberal, confirmată prin 

hotărîrea Judecătoriei sectorului Ciocana, municipiul Chişinău din 9 septembrie 

2007.  

 

S-A HOTĂRÎT: 

 În conformitate cu art. 133 alin. (10) şi (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 Cruzeşti. 

 2. Atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Cruzeşti, municipiul 

Chişinău dlui Crudu Dumitru, candidat supleant pe lista Partidului Social-Liberal, 

actualmente Partidul Democrat din 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 Calaraşovca, prin decizia nr. 5/9 din 29 octombrie 2008, 

a ridicat mandatul de consilier deţinut de dl Ohota Mihail, 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 Calaraşovca revine dlui Jitari 

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

confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Ocniţa 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 unui mandat de consilier în Consiliul comunal 

Calaraşovca. 

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

Ocniţa dlui Jitari Victor, 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 Ghetlova, prin decizia nr. 3.7 din 30 septembrie 2008, a 

ridicat mandatul de consilier deţinut de dl Timuş Ion (inginer cadastral, 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 comunal Ghetlova revine dlui Ştefîrţa 

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

hotărîrea Judecătoriei Orhei din 7 septembrie 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 Ghetlova.  

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

Orhei dlui Ştefîrţa Ion, candidat supleant pe lista Partidului Popular Creştin 

Democrat. 

  

AU VOTAT 

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

 

8. 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 raional Sîngerei, prin decizia nr. 7/17 din 23 octombrie 2007, a 

ridicat mandatul de consilier deţinut de dl Hurs Vladimir, 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 Sîngerei revine dlui Balan 

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

prin hotărîrea Judecătoriei Sîngerei din 11 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 raional Sîngerei. 

2. Atribuie mandatul de consilier în Consiliul raional Sîngerei dlui Balan 

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

 

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

 

9. 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 Musaitu, prin decizia nr. 07/2 din 5 noiembrie 2008, a ridicat 

mandatul de consilier deţinut de dna Şpiţa Ana, 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 Musaitu revine dnei Carpenco 

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

hotărîrea Judecătoriei Taraclia din 14  iunie 2007. La atribuirea mandatului s-a ţinut 

cont de declaraţiile dnlor Tatarenco Maria şi Litvinenco Galina, candidaţi supleanţi 

pe lista Partidului Democrat din Moldova, prin care refuză mandatul 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 sătesc Musaitu. 

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

Taraclia dnei Carpenco Iulia, candidat supleant pe lista Partidului Democrat din 

Moldova. 

 

AU VOTAT 

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

 

10. 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 comunal Negurenii Vechi, prin decizia nr. 7/10 din 6 iulie 2007, a ridicat 

mandatul de consilier deţinut de dl Gorincioi Mihail (specialist în reglementarea 

relaţiilor funciare, primărie), 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 Negurenii Vechi revine dlui 

Pancu Dumitru, candidat supleant pe lista Alianţei „MOLDOVA NOASTRĂ”, 

confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Ungheni din 14 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: 
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 1.  Ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul comunal Negurenii 

Vechi. 

 2. Atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Negurenii Vechi, 

raionul  Ungheni dlui Pancu Dumitru, candidat supleant pe lista Alianţei 

„MOLDOVA NOASTRĂ”.  

 

AU VOTAT 

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

 

11. 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 Etulia, prin decizia nr. 7.3.5 din 29 octombrie 2008, a ridicat 

mandatul de consilier deţinut de dna Bezîmiannaia Valentina, la cerere, aleasă pe 

lista Blocului electoral „PATRIA-РОДИНА – РАВНОПРАВИЕ”. 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 Etulia revine dnei Culaoglu 

Elizaveta, candidat supleant pe lista Blocului electoral „PATRIA-РОДИНА – 

РАВНОПРАВИЕ”, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Vulcăneşti din 13 iunie 

2007.  La atribuirea mandatului s-a ţinut cont de declaraţiile dlor Motuzoc Iurii şi 

Hadjiopol Nicolai, candidaţi supleanţi pe lista Blocului electoral „PATRIA-

РОДИНА – РАВНОПРАВИЕ”, prin care refuză mandatul 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 Etulia. 

 2. Atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Etulia, UTA Găgăuzia 

dnei Culaoglu Elizaveta, candidat supleant pe lista Blocului electoral „PATRIA-

РОДИНА – РАВНОПРАВИЕ”. 

 

AU VOTAT 

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

 

13. Diverse 

 

AU LUAT CUVÎNTUL: 

Dl Nicolae Gîrbu – vreau să întreb dacă s-a efectuat vreo analiză a alegerilor 

parlamentare 2005 şi locale 2007 privind fraudele electorale, sub aspectul 

examinării cererilor depuse de concurenţii electorali în instanţele de judecată? 

Dl Iurie Ciocan – din punctul de vedere statistic putem să vă prezentăm un 

material întocmit în baza datelor obţinute la Ministerul Afacerilor Interne privind 

numărul de persoane şi de partide care au comis fraude electorale şi au fost 
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sancţionate, la fel, numărul de contestaţii depuse de fiecare partid politic cu 

generalizarea acestora. Aceste lucruri sînt efectuate şi puteţi obţine o copie a acestui 

material de la direcţia juridică şi relaţii cu publicul. Ce ţin de hotărîrile instanţelor 

de judecată, aceste date le găsiţi în „Electorala 2007”, în care sînt incluse hotărîrile 

judecătoreşti emise în baza litigiilor electorale. 

Dl Eugeniu Ştirbu – pe data de 24 şi 25 noiembrie 2008 la Institutul Naţional 

al Justiţiei va avea loc seminarul pentru judecători cu privire la litigiile electorale. 

Sînt invitaţi circa 80 de judecători, anume cei care au în competenţă examinarea 

contestaţiilor electorale. Este binevenit să participe toţi membrii CEC. Căci, în 

cadrul seminarului se va vorbi anume despre procedura de precăutare a 

contestaţiilor electorale. Aceasta devine foarte important în pregătirea de viitoarea 

campanie electorală din 2009 şi necesară pentru a putea preveni orice situaţie 

nedorită. 

Dl Iurie Ciocan – în aparatul Comisiei se află în lucru un document parvenit 

de la Curtea Supremă de Justiţie – proiectul de hotărîre explicativă al Colegiului 

Curţii Supreme de Justiţie, care se referă la normele de aplicare a legislaţiei 

electorale. Se solicită opinia Comisiei Electorale Centrale asupra acestui proiect de 

document. Referitor la seminarele preconizate: mîine, 20 noiembrie curent, în sala 

de şedinţă a Comisiei va avea loc un seminar organizat în comun cu Consiliul 

Europei, la care vor participa reprezentanţi ai Procuraturii generale, Centrului de 

combatere a crimei şi corupţiei, Inspectoratului principal fiscal de stat, Ministerului 

finanţelor, Curţii de Conturi, experţi ai Consiliului Europei şi CEC. În cadrul 

seminarului se va discuta şi va fi prezentată practica internaţională în domeniul 

activităţii organelor de control în campaniile electorale, normele de aplicare a 

legislaţiei în contextul naţional şi local. Poimîine, 21 noiembrie curent sînt invitaţi 

la seminar trezorierii şi secretarii generali ai partidelor politice în vederea tratării 

problemelor ce ţin de finanţarea partidelor politice. De asemenea, la hotelul 

„Codru”, în sala de conferinţă „Rose” va avea loc intrevederea cu experţii 

Consiliului Europei şi ai fondaţiei IFES, care vor explica partidelor politice, 

secretarilor generali şi trezorierilor noţiuni ce ţin de finanţarea campaniei electorale, 

utilizînd prezentarea comparativă. În cadrul acestui seminar, Comisia va prezenta 

modificările şi completările Codului electoral, Legea privind partidele politice. Vor 

fi prezentate formularele de rapoarte şi alte chestiuni.  

Dl Eugeniu Ştirbu – vreau să amintesc că, în republică continuă desfăşurarea 

seminarelor zonale de instruire a funcţionarilor electorali: mîine şi poimîine vor 

avea loc la Bălţi (raioanele Ocniţa, Briceni, Edineţ, Rîşcani, Sîngerei), iar 

săptămîna următoare – în zona de sud a republicii. 

Stimaţi colegi, vreau să vă informez despre două scrisori care au parvenit la 

Comisia Electorală Centrală. Este vorba de invitaţia parvenită din partea 

Comitetului executiv  al CSI care, pe data de 17 decembrie 2008, organizează masa 

rotundă cu tema: „Activitatea Misiunii observatorilor CSI la alegeri în statele-

membre a CSI în anul 2008. Experienţă, căi de perfecţionare a lucrului”. Sînt 

invitat de a participa la activitatea preconizată, dar deoarece Comisia este încadrată 

în activităţi legate de seminarele de instruire, propun să răspundem cu o scrisoare 

de mulţumire, prin care vom explica şi absenţa motivată. 
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O altă scrisoare a parvenit de la dl Gorincioi, preşedintele Consiliului 

Coordonator al Audiovizualului. Citez: „Prin prezenta, în legătură cu solicitările 

radiodifuzorilor parvenite în adresa Consiliului Coordonator al Audiovizualului, cu 

referire la plasarea pe post a publicităţii electorale, precum şi reflectarea campaniei 

electorale din România, solicităm poziţia  Comisiei Electorale Centrale asupra 

următoarelor subiecte: 1. Poate un radiodifuzor aflat sub jurisdicţia Republicii 

Moldova să difuzeze publicitate electorală sau să facă agitaţie electorală unor 

partide politice implicate în campania electorală dintr-un alt stat? 2. Care sînt 

prevederile legale, în conformitate cu legislaţia în vigoare, care interzic sau permit 

reflectarea în mass-media din Republica Moldova a campaniilor electorale din alte 

state? Un răspuns prompt va fi înalt apreciat. Luînd în consideraţie necesitatea 

examinării cît mai urgente a problemei în cauză solicităm răspunsul în termeni 

rezonabili”. V-aşi ruga să vă expuneţi pentru a lua o decizie corectă şi completă 

asupra acestui subiect. 

Dl Iurie Ciocan – astăzi, mai multe ori, am fost contactat de mass-media care 

solicita să cunoască poziţia Comisiei Electorale Centrale faţă de chestiunea 

respectivă. Deoarece alegerile desfăşurate în alt stat nu cad sub incidenţa Codului 

electoral al Republicii Moldova, în comun cu direcţia juridică şi relaţii cu publicul, 

am ridicat Legea privind partidele politice, în care art. 3 alin. (5) prevede că „în 

Republica Moldova este interzisă constituirea şi activitatea partidelor, altor 

organizaţii politice ale statelor străine, precum şi a filialelor şi structurilor 

acestora”. Consider că, ceea ce se întîmplă astăzi în republică este o sfidare a 

legislaţiei Republicii Moldova şi, în acest sens, Comisia trebuie să ia o atitudine. 

Partidele politice româneşti care-şi desfăşoară campania electorală pe teritoriul 

Republicii Moldova sînt subiecţi de drept al altui stat. Asistenţa ori suportul acordat 

de către partidele locale este o temă aparte de discuţie, dar însăşi activitatea pe 

teritoriul republicii a unui şir de partide înregistrate în statul vecin mi se pare 

incorectă, cu atît mai mult că, agitaţia electorală se desfăşoară cu sfidarea totală a 

regulilor existente în Republica Moldova. De exemplu, Comisia Electorală Centrală 

a aprobat Regulamentul privind modalitatea plasării publicităţii electorale, prin care 

se interzice amplasarea afişelor electorale în transportul public de călători pentru 

concurenţii electorali din Republica Moldova, pe cînd acum, de cîteva zile, 

autobuzele, troleibuzele, staţiile sînt împînzite de postere cu caracter electoral a 

candidaţilor în Parlamentul României. Imediat apare un standart dublu: pentru 

concurenţii locali aceasta este interzis, iar pentru cei externi – cum procedăm. Sînt 

ferm convins că ceea ce se întîmplă astăzi este o activitate politică şi respectiv cade 

sub prohibiţia stabilită în art. 3 alin. (5) din Legea privind partidele politice. În acest 

context, propun din numele Comisiei de a sesiza primăria municipiului Chişinău şi 

Direcţia generală Transport Public  şi căi de comunicaţii a primăriei despre faptul 

că aceasta contravine normelor adoptate de către Comisia Electorală Centrală şi, în 

general, legislaţiei în vigoare. Totodată, consider că în cazul dat, membrii Comisiei 

trebuie să reacţioneze de comun acord, sesizînd şi Autorităţile Electorale de la 

Bucureşti. 

Dl Eugeniu Ştirbu – vreau să vă aduc la cunoştinţă că, personal am discutat 

cu colegii din România. Pentru prima oară în România vor avea loc alegeri cu 
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aplicarea sistemului uninominal. Pe teritoriul român sînt 43 de circumscripţii 

electorale: 41 de circumscripţii constituite în judeţe şi una la Bucureşti. Celelalte 

secţii de votare formate peste hotare, adică în ambasadele şi consulatele României, 

inclusiv şi cele din Republica Moldova intră în circumscripţia electorală nr. 43. 

Dumnealor au confirmat faptul că, într-adevăr pentru cetăţenii români care se află 

pe teritoriul Republicii Moldova şi înregistraţi la consulat, agitaţia electorală se face 

numai pe teritoriul secţiei de votare, adică pe teritoriul ambasadei sau a consulatului 

Romăniei. În realitate, se încalcă legislaţia Republicii Moldova. Comisia poate să 

se adreseze la Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene a Republicii 

Moldova ca prin intermediul lor să se discute cu ambasada României în Republica 

Moldova în vederea respectării, în acest sens, a legislaţiei Republicii Moldova. 

Dl Iurie Ciocan – legislaţia în vigoare a României prevede că, agitaţia 

electorală pe teritoriul altui stat poate avea loc numai pe teritoriul ambasadei sau a 

consulatului României.  

Dl Pavel Midrigan – ar fi prea puţin de a da un răspuns la această scrisoare. 

Ar fi cazul să elaborăm o declaraţie din partea Comisiei Electorale Centrale privind 

neadmiterea acestor încălcări. Agitaţia electorală se referă la timpul campaniei 

electorale. Republica Moldova nu a declanşat nicio campanie electorală, respectiv 

nu poate fi vorba nici de agitaţie electorală. 

Dl Nicolae Gîrbu – dle preşedinte aşi vrea să se numească vreo normă expres 

din Codul electoral, Codul cu privire la contravenţia administrativă sau Codul penal 

vizavi de aceste acţiuni care se desfăşoară astăzi în republică. Sînt de acord că ceea 

ce se întîmplă nu este normal, dar aceasta este un vid în legislaţia Republicii 

Moldova. Într-adevăr, interpelarea trebuie examinată. Nu susţin ideea de declaraţie. 

N-aşi vrea să politizăm această problemă, deoarece sînt foarte mulţi cetăţeni care 

deţin dubla cetăţenie. Cunoaştem ultima hotărîre a Curţii Europene pentru 

Drepturile Omului vizavi de modificările efectuate privind dubla cetăţenie. Deci, 

acesta este un drept al cetăţenilor care şi-l exprimă în mod diferit. Cu regret, există 

un „gol” în legislaţia Republicii Moldova, deoarece în Codul electoral nu este 

prevăzut vreo interdicţie în acest sens.  

Dl Eugeniu Ştirbu – art. 47 din Codul electoral prevede agitaţia electorală şi, 

dacă vorbiţi de un „gol” în legislaţie, acesta constă în faptul că, Codul electoral nu 

prevede agitaţie pre-electorală. De aceea, nicidecum nu putem discuta o chestiune 

care nu există în Codul electoral.  

Dl Iurie Ciocan – de ce la două situaţii de o gravitate similară se propun 

soluţii diferite: în cazul alegerilor parlamentare din România trebuie să ne axăm pe 

libertatea de expunere, de întruniri şi să nu ne implicăm şi invers, să sfidăm 

libertatea exprimării şi întrunirii în cazul care ţine de contextul electoral al 

Republicii Moldova? Nu este corect. Consider că, şi în primul, şi în al doilea caz 

trebuie să avem o reacţie promtă de stopare a unor asemenea acţiuni. Legea privind 

partidele politice a Republicii Moldova publicată în Monitorul Oficial la 29 

februarie 2008, art. 3 alin. (5) stipulează că, „În Republica Moldova este interzisă 

constituirea şi activitatea partidelor, altor organizaţii politice ale statelor străine...”. 

Este activitatea electorală o activitate politică? Sigur că este. 
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Dl Eugeniu Ştirbu – art. 38 alin. (4) din legislaţia României interzice 

introducerea spoturilor publicitare electorale în alte emisiuni decît cele electorale. 

În Republica Moldova la fel: art. 47 din Codul electoral nu admite difuzarea 

materialelor publicitare electorale în afara emisiunilor electorale. Opinia Comisiei 

la această scrisoare ar fi faptul că se încalcă Codul electoral şi Legea privind 

partidele politice. 

Dna Renata Lapti – cred că ar fi binevenit să facem o adresare oficială către 

Autoritatea Electorală Permanentă a României ca ei să ia atitudine cu cei care fac 

publicitate electorală în Republica Moldova. 

Dl Iurie Ciocan – susţin ideea expusă de dna Lapti şi dl Midrigan. Nu cred că 

trebuie să adoptăm o hotărîre, dar prin consens să ajungem la adoptarea unei 

maniere de comportament pe care să o promovăm. Avînd consensul respectiv am 

putea expune opinia Comisiei Electorale Centrale. 

Dl Nicolae Gîrbu – am o întrebare către secretarul Comisiei. Cine efectuează 

controlul respectării Legii privind partidele politice?  

Dl Iurie Ciocan – propun să efectuăm un complex de măsuri prin adresarea 

demersului Ministerului Justiţiei, Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării 

Europene. 

Dl Eugeniu Ştirbu – părerea mea este că, Codul electoral al Republicii 

Moldova este flagrant încălcat, deoarece cei ce fac azi campanie electorală nu sînt 

subiecţi electorali ai Republicii Moldova. În Republica Moldova nu se petrec 

alegeri parlamentare a României, ci pe teritoriul statului românesc, fie la 

ambasadele acestora ş.a.m.d. Activitatea partidelor este monitorizată de Ministerul 

Justiţiei. Comisia monitorizează ceea ce ţine de Codul electoral. 

Dl Mihai Buşuleac – nu sînt de acord cu totul ce spuneţi, dle preşedinte. 

Citez din preambulul Codului electoral: „... Prezentul cod stabileşte modul de 

organizare şi desfăşurare a alegerilor Parlamentului, în autorităţile administraţiei 

publice locale, precum şi modul de organizare şi desfăşurare a referendumurilor.” 

Acest Cod reglementează procedura de efectuare a alegerilor în Republica 

Moldova. Ceea ce se întîmplă în ţară nu cade sub incidenţa acestui Cod, nu sînt 

reglementate de Codul electoral al Republicii Moldova. Într-adevăr alegerile se 

petrec în România în baza legislaţiei române.  Trebuie să răspundem la întrebarea: 

se încalcă sau nu se încalcă legislaţia. Dar, de ce trebuie să ne implicăm în aceasta. 

Sînt de acord că, dacă este necesar facem trimitere la legislaţia amintită şi, totodată, 

faptul că Codul electoral nu reglementează desfăşurarea alegerilor în alte state. În 

situaţia aceasta vorbim despre standarte duble, dar cînd în Federaţia Rusă s-au 

desfăşurat alegeri şi au fost deschise secţii de votare nu pe teritoriul Federaţiei 

Ruse, dar în alte locuri, noi am sesizat aceasta, însă n-am făcut nici o declaraţie. Să 

fim consecutivi. 

Dl Eugeniu Ştirbu – ne-am adresat ambasadei Federaţiei Ruse în Republica 

Moldova şi colegilor din Federaţia Rusă declarînd că se încalcă legislaţia Republicii 

Moldova. 

Dl Iurie Ciocan – în cazul alegerilor din Federaţia Rusă, Comisia a declarat 

că este neconstituţional ceea ce se întîmplă. Practica internaţională spune în felul 

următor: Republica Moldova organizează alegeri parlamentare şi, respectiv se 
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adresează, spre exemplu: către statul italian, prin care informează despre faptul că 

are loc campania electorală şi diaspora moldovenească are dreptul la vot, întruniri, 

accesul la informaţie, totodată, solicitînd  dreptul de a organiza manifestaţii, 

întruniri. De asemenea, se coordonează problema localurillor pentru întrevederi 

electorale situate în afara ambasadei. În situaţia creată astăzi în Republica Moldova 

acest lucru nu s-a făcut. Comisia, ca organ responsabil de realizarea politicii 

electorale,  trebuie să-şi expună opinia faţă de situaţia respectivă. Ambasada 

României treabuia să informeze despre aceste acţiuni Ministerul Afacerilor 

Externe, Comisia Electorală Centrală şi să anunţe locurile pentru întrevederi. 

Respect dreptul la asociere, respect dreptul la libera exprimare şi toate celelalte 

drepturi cuvenite unui cetăţean, dar acestea nu pot fi aplicate sfidînd direct alte legi, 

nu numai Codul electoral, ci şi alte acte normative ale Republicii Moldova. 

Dl Mihai Buşuleac – Consiliul Coordonator al Audiovizualului întreabă dacă 

poate un radiodifuzor aflat sub jurisdicţia Republicii Moldova să difuzeze 

publicitate electorală sau să facă agitaţie electorală unor partide politice implicate în 

campania electorală dintr-un alt stat, adică ne impune să tălmăcim legea, care nu 

ţine de competenţa Comisiei, ci a Parlamentului. 

Dl Nicolae Gîrbu – Codul electoral nu prevede careva interdicţii în această 

privinţă. De ce Comisia trebuie să-şi asume asemenea responsabilitate? Pentru 

aceasta sînt instituţii abilitate. 

Dna Renata Lapti – pornind de la faptul că există interdicţia în Legea privind 

partidele politice, opinia mea ar fi că, atîta timp cît nu este permisă activitatea sub 

nici o formă, atunci nu sînt permise nici acele activităţi electorale care sînt 

desfăşurate. Nu putem să facem trimitere la Codul electoral, ci numai la Legea 

privind partidele politice. În acest context, se intercalează perfect adresarea 

Comisiei către ministerele republicii, către colegii români. 

Dl Nicolae Gîrbu – dle preşedinte, mai experţi în audiovizual decît 

funcţionarii din Consiliul Coordonator al Audiovizualului nu pot fi. Deci, ei singuri 

trebuie să-şi răspundă la aceste întrebări, căci ei efectuează controlul asupra 

instituţiilor audio-vizualului. 

Dna Renata Lapti – problema constă în faptul: Comisia trece cu vederea 

aceste acţiuni sau ia o atitudine, reieşind din interdicţia stipulată în Legea privind 

partidele politice. Din punctul meu de vedere, trebuie să fie atitudinea respectivă: 

dăm răspunsul care reiese din interdicţia stipulată în Legea privind partidele 

politice. 

Dl Iurie Ciocan – dacă nu ajungem la un consens asupra acestei chestiuni 

atunci, Codul electoral permite fiecărui membru să-şi expună opinia separată. 

Dl Pavel Midrigan – pentru a tălmăci agitaţia electorală, Consiliul 

Coordonator al Audiovizualului s-a adresat Comisiei Electorale Centrale. Se vede 

că şi Consiliul Coordonator al Audiovizualului n-a găsit un consens şi solicită 

opinia Comisiei din punctul de vedere al agitaţiei electorale. Comisia Electorală 

Centrală este primul şi unicul utilizator al Codului electoral. Consider că, trebuie să 

avem o atitudine şi de pregătit un răspuns dlui Gorincioi privind poziţia Comisiei 

referitor la agitaţia electorală, reieşind din actele legislative care reglementează 

agitaţia electorală. 
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Dl Eugeniu Ştirbu – stimaţi colegi, la alegerile locale generale 2007 ne-am 

adresat şi noi, colegial, către Consiliul Coordonator al Audiovizualului pentru a ne 

tălmăci unele momente din Codul audio-vizualului. Este o practică reciprocă. 

Consiliul Coordonator al Audiovizualului solicită opinia Comisiei şi nu o tălmăcire. 

Ar trebui să ne exprimăm poziţia. Dacă Codul electoral nu reglementează aceasta 

atunci nu facem referinţă la el, ci la alte acte normative ale Republicii Moldova care 

se încalcă. Nu putem să trecem cu vederea situaţia existentă referitor la agitaţia 

electorală pentru parlamentul României efectuată pe teritoriul Republicii Moldova. 

Acestea nu corespund prevederilor legale din Republica Moldova.  

 

Din cei şapte membri ai Comisiei prezenţi la şedinţă, cinci susţin pregătirea 

unui răspuns la scrisoarea parvenită de la Consiliul Coordonator al 

Audiovizualului, precum şi adresarea unor demersuri cu solicitarea de a interveni 

către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Ministerul Afacerilor 

Interne, Ministerul Justiţiei. 

 

Dl Eugeniu Ştirbu – anunţă închisă şedinţa Comisiei. 

 

 

Preşedintele                                                         

Comisiei Electorale Centrale      Eugeniu ŞTIRBU 

 

Secretarul                                                                   

Comisiei Electorale Centrale     Iurie CIOCAN  
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