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REPUBLICA MOLDOVA 

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

tel. 251-451, 232-597, fax 234-047 
www.cec.md, e-mail: info@cec.md 

PROCES-VERBAL nr. 222 

al şedinţei extraordinare a Comisiei Electorale Centrale 

 

 

22 octombrie 2009  

ora: 10.00 

mun. Chişinău, str.Vasile Alecsandri, 119   

        

 

       A prezidat:                         Eugeniu Ştirbu, preşedintele Comisiei 

       Au participat:                     Renata Lapti, vicepreşedintele Comisiei 

                                                  Nicolae Gîrbu, membru 

                                                  Pavel Midrigan, membru 

                                                  Victor Kosteţki, membru                                         

                                                  Vasile Gafton, membru 

 

 

 

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

 

 Membrii Iurie Ciocan, Mihai Buşuleac şi Valentin Vizant lipsesc. 

 

  

AU VOTAT 

Pentru  ____6____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

 

Prin consens s-a decis ca membrul Nicolae Gîrbu să semneze procesul-verbal 

şi hotărîrile adoptate la această şedinţă. 

 

 

Dl Eugeniu Ştirbu supune votului proiectul ordinii de zi. 

 

 

 

AU VOTAT 

Pentru  ____6____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 
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ORDINEA DE ZI: 

 

1. Cu privire la degrevarea unor membri ai consiliilor electorale de circumscripţie 

de nivelul întîi pentru efectuarea alegerilor locale noi din 29 noiembrie 2009 

Raportor: Eugeniu Ştirbu 

2. Privind modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 2950 din 13 

octombrie 2009 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al  

circumscripţiei electorale săteşti Păpăuţi nr. 17, raionul Rezina” 

Raportor: Eugeniu Ştirbu 

3. Privind modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 2952 din 13 

octombrie 2009 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al  

circumscripţiei electorale săteşti Fuzăuca nr. 9, raionul Şoldăneşti” 

Raportor: Eugeniu Ştirbu 

4. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul orăşenesc Briceni, 

raionul Briceni 

Raportor: Renata Lapti 

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

raionul Cantemir 

Raportor: Renata Lapti 

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

raionul Donduşeni 

Raportor: Renata Lapti 

7. Cu privire la atribuirea mandatelor de consilier în Consiliul sătesc Holercani, 

raionul Dubăsari 

Raportor: Renata Lapti 

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

Raportor: Renata Lapti 

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

raionul Ialoveni 

Raportor: Renata Lapti 

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

raionul Ocniţa 

Raportor: Renata Lapti 

          Diverse 

 

 

1. Dl Eugeniu Ştirbu, preşedinte al Comisiei – propune spre aprobare 

proiectul de hotărîre cu privire la degrevarea unor membri ai consiliilor electorale de 

circumscripţie de nivelul întîi pentru efectuarea alegerilor locale noi din 29 noiembrie 

2009. 

 

AU LUAT CUVÎNTUL: 

 

Dl Eugeniu Ştirbu – vă aduc la cunoştinţă că în acest proiect de hotărîre nu se 

regăseşte circumscripţia electorală sătească Păpăuţi nr. 17, raionul Rezina, pentru că 

din componenţa acestei circumscripţii s-a retras o persoană. Se observă presiunea 
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primarului L. Balan asupra persoanelor din consiliul de circumscripţie. Dl Iu. Ciocan 

s-a deplasat la faţa locului, însă din 11 consilieri la şedinţă au venit doar 5. Consider 

că trebuie sesizată Procuratura Generală referitor la acest caz. 

Dl Nicolae Gîrbu – propun modificarea Codului electoral referitor la înaintarea 

membrilor pentru consilii electorale de circumscripţie din afara localităţii. 

Dl Pavel Midrigan – consider că trebuie executată hotărîrea instanţei de 

judecată, iar primarului să i se ia ştampila. Trebuie sesizată Cancelaria de Stat, care 

are în subordine administraţia publică locală. 

Dl Eugeniu Ştirbu – consider că trebuie să întocmim şi o scrisoare către 

Departamentul de executare al Ministerului Justiţiei. 

Dl Nicolae Gîrbu – propun să-l desemnăm pe dl Iu. Ciocan responsabil pentru 

raportarea acestui caz.      
 

S-A HOTĂRÎT: 

 

În temeiul art. 18, 26 alin.(1) lit. m) şi art.32 alin.(4) din Codul electoral 

nr.1381–XIII din 21 noiembrie 1997, în conformitate cu hotărîrea Comisiei Electorale 

Centrale nr. 2953 din 13 octombrie 2009 „Cu privire la numărul de membri ai 

organelor electorale care pot fi degrevaţi de atribuţiile de la locul de muncă permanent 

şi termenul  acestor degrevări, statele de personal ale aparatelor consiliilor electorale 

de circumscripţie de nivelul întîi pentru efectuarea alegerilor noi din 29 noiembrie 

2009” şi în baza propunerilor înaintate de consiliile electorale de circumscripţie de 

nivelul întîi, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE: 

1. Se degrevează, cu începere de la data de 22 octombrie pînă la 30 noiembrie  

2009 inclusiv, de la locul de muncă permanent pe perioada activităţii în componenţa 

consiliilor electorale, constituite pentru efectuarea alegerilor locale noi din 29 

noiembrie 2009, următorii membri:  

 Consiliul electoral al circumscripţiei electorale săteşti Moara de Piatră nr. 15, 

raionul Drochia: 

  Lunic Ludmila – preşedinte; 

 Consiliul electoral al  circumscripţiei electorale săteşti Brînzeni nr. 8, raionul 

Edineţ: 

  Cvasniuc Aliona – membru; 

 Consiliul electoral al circumscripţiei electorale comunale Selişte nr. 30, raionul 

Orhei: 

  Godoroja Andrei – preşedinte; 

 Consiliul electoral al circumscripţiei electorale comunale Regina Maria nr. 21, 

raionul Soroca: 

  Tăbîrţă Maria – preşedinte; 

 Consiliul electoral al circumscripţiei electorale săteşti Fuzăuca nr. 9, raionul 

Şoldăneşti: 

  Fruntaş Maria – preşedinte. 

  2.  Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

AU VOTAT 

Pentru ____6____, Contra ____-____, S-au abţinut _____-_____ 
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  2. Dl Eugeniu Ştirbu, preşedinte al Comisiei – pe data de 21 octombrie 2009 

la Comisia Electorală Centrală a parvenit cererea dnei Medveţchi Rodica, prin care 

solicită excluderea dumneaei din componenţa Consiliului electoral al circumscripţiei 

electorale săteşti Păpăuţi nr. 17, anterior propusă din rezerva Comisiei. 

În conformitate cu  art. 18, 26, 27 alin. (3) şi 33 alin. (1) din Codul electoral 

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

 1. Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2950 din 13 octombrie 2009 „Cu 

privire la constituirea Consiliului electoral al  circumscripţiei electorale săteşti Păpăuţi 

nr. 17, raionul Rezina” se modifică, după cum urmează: 

 

 - se exclude din componenţa Consiliului electoral al circumscripţiei electorale 

săteşti Păpăuţi nr. 17, raionul Rezina, dna Medveţchi Rodica, propusă din rezerva 

Comisiei Electorale Centrale; 

-  se include în componenţa Consiliului electoral al circumscripţiei electorale 

săteşti Păpăuţi nr. 17, raionul Rezina, dna Melnic Angela (medic, temporar neangajată 

în cîmpul muncii, din rezerva Comisiei Electorale Centrale).  

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

 

AU VOTAT 

Pentru ____6_____, Contra ____-_____, S-au abţinut _____-____ 

 

 

3. Dl Eugeniu Ştirbu, preşedinte al Comisiei - Partidul Politic „Alianţa 

MOLDOVA NOASTRĂ” solicită Comisiei Electorale Centrale rectificarea datelor 

dnei Morisco Parascovia, desemnată în componenţa Consiliului electoral al 

circumscripţiei electorale săteşti Fuzăuca nr. 9, raionul Şoldăneşti.  

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

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE: 
 

 1. Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2952 din 13 octombrie 2009 „Cu 

privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale săteşti Fuzăuca 

nr. 9, raionul Şoldăneşti” se modifică, după cum urmează: 

La pct. 1 poziţia  patru,  cuvîntul „pensionară” se substituie prin cuvintele „şef, 

oficiul poştal, s. Fuzăuca”.  
 

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

 

AU VOTAT 

Pentru ____6_____, Contra ____-_____, S-au abţinut _____-____ 

 

 

4. Dna Renata Lapti, vicepreşedinte al Comisiei - Conform art.5 alin.(2) lit.c) 

şi art. 7 alin. (1) lit. a) din Legea nr.768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul 

alesului local, art. 24 alin. (1) lit.b) din Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 
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privind administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc Briceni, prin decizia nr. 5/13 

din 2 octombrie 2009, a ridicat mandatul de consilier deţinut de dna Babiuc Aliona 

(deputat în Parlamentul Republicii Moldova), aleasă pe lista Partidului Comuniştilor 

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

formaţiunii nominalizate.  

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

mandatul de consilier în Consiliul orăşenesc Briceni revine dnei Sadoveanu Daria, 

candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, confirmată 

prin hotărîrea Judecătoriei Briceni 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 orăşenesc Briceni. 

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

Briceni, dnei Sadoveanu Daria, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din 

Republica Moldova. 

 

 

AU VOTAT 

Pentru ____8_____, Contra ____-_____, S-au abţinut _____-____ 

 

 

5. Dna Renata Lapti, vicepreşedinte al Comisiei - Conform art.5 alin.(2) lit. g) 

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

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

Consiliul comunal Cania, prin decizia nr. 05/07-XXIV din 25 septembrie 2009, a 

declarat vacant mandatul de consilier deţinut de Nucă Grigore, în legătură cu decesul 

acestuia, 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 comunal Cania revine dlui Bagrin Vasile, candidat 

supleant pe lista Partidului Liberal, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Cantemir 

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 comunal Cania. 

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

Cantemir dlui Bagrin Vasile, candidat supleant pe lista Partidului Liberal, actualmente 

Partidul Politic „Partidul Liberal”. 

 

AU VOTAT 

Pentru ____6_____, Contra ____-_____, S-au abţinut _____-____ 

 

 



 6 

6. Dna Renata Lapti, vicepreşedinte al 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 Climăuţi, prin decizia nr. 12/4 din 5 octombrie 2009, a ridicat 

mandatul de consilier deţinut de dl Galearschi Arcadie, la cerere, ales pe lista 

Partidului Popular Creştin Democrat. Astfel, a devenit vacant un mandat de consilier 

atribuit formaţiunii nominalizate.  

În temeiul documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatul de consilier în Consiliul sătesc Climăuţi revine dlui Draciuc Emil, 

candidat supleant pe lista Partidului Popular Creştin Democrat, confirmată prin 

hotărîrea Judecătoriei Donduşeni 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 Climăuţi. 

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

Donduşeni, dlui Draciuc Emil, candidat supleant pe lista Partidului Popular Creştin 

Democrat. 

 

 

AU VOTAT 

Pentru ____6_____, Contra ____-_____, S-au abţinut _____-____ 

 

 

7. Dna Renata Lapti, vicepreşedinte al 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 sătesc Holercani, prin deciziile nr. 5/4 şi 5/9 din 28 

septembrie 2009, a ridicat mandatele de consilier deţinute de dna Racu Maria şi dl 

Marinuţa Tudor, la cerere, aleşi pe lista Partidului Comuniştilor din Republica 

Moldova. Astfel, au devenit vacante două mandate de consilier atribuite formaţiunii 

nominalizate. 

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

mandatele de consilier în Consiliul sătesc Holercani revin dnei Sîrghi Ana şi dlui 

Sandu Vladimir, candidaţi supleanţi pe lista Partidului Comuniştilor din Republica 

Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Dubăsari 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 a două mandate de consilier în Consiliul sătesc Holercani. 

2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul sătesc Holercani, raionul 

Dubăsari, dnei Sîrghi Ana şi dlui Sandu Vladimir, candidaţi supleanţi pe lista 

Partidului Comuniştilor din Republica Moldova. 

 

 

AU VOTAT 

Pentru ____6_____, Contra ____-_____, S-au abţinut _____-____ 
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8. Dna Renata Lapti, vicepreşedinte al 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 raional Hînceşti, prin decizia nr. 04/14 din 8 octombrie 2009, a 

ridicat mandatul de consilier deţinut de dl Dubceac Valentin, 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 raional Hînceşti revine dnei Bunescu 

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

confirmată prin hotărîrile Judecătoriei Hînceşti din 15 iunie 2007. La atribuirea 

mandatului s-a ţinut cont de declaraţia dlui Ciobanu Mihail, candidat supleant pe lista 

Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, prin care refuză mandatul de 

consilier.  

 

AU LUAT CUVÎNTUL: 

 

Dl Nicolae Gîrbu – propun excluderea din ordinea de zi acest proiect de hotărîre 

deoarece decizia Consiliului raional Hînceşti din 22 august nu a fost anulată. Decizia 

din 22 august trebuie abrogată.    

Dl Vasile Gafton – solicit cererea dlui V. Dubceac din 8 octombrie curent şi 

deciziile Consiliului raional Hînceşti pentru a face cunoştinţă cu ele. Dacă a fost comis 

un fals, atunci persoanele responsabile trebuie trase la răspundere. Solicit amînarea 

proiectului de hotărîre. 

Dl Pavel Midrigan – consider că fiecare organ administrativ este responsabil pentru 

deciziile adoptate de el însăşi. Decizia este un document final, iar ultima decizie a 

Consiliului raional Hînceşti nu este contestată în instanţa de judecată. 

Dl Eugeniu Ştirbu – propun o variantă de compromis: să adoptăm acest proiect de 

hotărîre şi să ne adresăm Procuraturii Generale să elucideze acest caz. 

Dl Nicolae Gîrbu – totuşi decizia din 22 august trebuie abrogată prin altă decizie. 

Consiliul raional Hînceşti nu a întreprins această măsură, iar decizia 22 august este 

încă în vigoare. Solicit toate materialele referitor la acest caz şi amînarea proiectului 

de hotărîre pentru o şedinţă ulterioară. 

 

Dl Eugeniu Ştirbu supune votului propunerea de amînare a proiectului de hotărîre. 

    

AU VOTAT 

Pentru ____4_____, Contra ____1_____, S-au abţinut _____1____ 

 

Dl Eugeniu Ştirbu supune votului proiectul de hotărîre de bază. 

 

AU VOTAT 

Pentru ____3_____, Contra ____3_____, S-au abţinut _____-____ 

 

9. Dna Renata Lapti, vicepreşedinte al Comisiei - Conform art.5 alin.(2) lit.g) 

din Legea nr.768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local şi art. 24 
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alin. (3) din Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică 

locală, Consiliul sătesc Puhoi, prin decizia nr. 03/07 din 8 iulie 2009, a declarat vacant 

mandatul de consilier deţinut de Ştirbu Petru, în legătură cu decesul acestuia, ales pe 

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

mandat de consilier atribuit formaţiunii nominalizate.  

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

mandatul de consilier în Consiliul sătesc Puhoi revine dlui Nicolai Veaceslav, 

candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, confirmată 

prin hotărîrea Judecătoriei Ialoveni 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 Puhoi. 

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

dlui Nicolai Veaceslav, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din 

Republica Moldova.  

 

 

AU VOTAT 

Pentru ____6_____, Contra ____-_____, S-au abţinut _____-____ 

 

 

10. Dna Renata Lapti, vicepreşedinte al Comisiei - Conform art.5 alin.(2) lit.g) 

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

alin. (3) din Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică 

locală, Consiliul sătesc Naslavcea, prin decizia nr. 04/03 din 29 septembrie 2009, a 

declarat vacant mandatul de consilier deţinut de Sacal Victor, în legătură cu decesul 

acestuia, ales pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova. Astfel, a 

devenit vacant un mandat de consilier atribuit formaţiunii nominalizate.  

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

mandatul de consilier în Consiliul sătesc Naslavcea revine dnei Bularga Valentina, 

candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, confirmată 

prin hotărîrea Judecătoriei Ocniţa din 12 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 Naslavcea. 

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

Ocniţa, dnei Bularga Valentina, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din 

Republica Moldova.  

 

 

AU VOTAT 

Pentru ____6____, Contra ____-_____, S-au abţinut _____-____ 

 

 

 



 9 

Diverse. 

 

Dl Eugeniu Ştirbu: 

- a informat despre desfăşurarea seminarului de analiză post-electorală care a avut loc 

la Vadul lui Vodă în perioada 15-17 octombrie 2009; 

- a adus la cunoştinţă despre organizarea conferinţei internaţionale de analiză post-

electorală care va avea loc la 2-3 noiembrie 2009 la Chişinău şi a invitat membrii să 

participe la acest eveniment.  

 

 

 

Dl Eugeniu Ştirbu anunţă închisă şedinţa. 

 

 

 

 

Preşedintele                                                                         

Comisiei Electorale Centrale                                                       Eugeniu ŞTIRBU 

 

 

Membrul                                                            

Comisiei Electorale Centrale                  Nicolae GÎRBU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ex: Natalia Pătrunjel 

Tel: 57-89-90 


