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PROCES-VERBAL nr. 43 

al şedinţei Comisiei Electorale Centrale 
 

18 aprilie 2007  

Ora: 14.00 

mun. Chişinău, str.Vasile Alecsandri, 119 

  

        A prezidat:                        Eugeniu Ştirbu, preşedintele  

Comisiei Electorale Centrale 
 

       Au participat:             Renata Lapti, vicepreşedintele Comisiei 

                                        Iurie Ciocan, secretarul Comisiei 
     

       Membrii Comisiei:          Mihai Buşuleac 

 Vasile Gafton 

 Nicolae Gîrbu 

 Victor Kosteţki 

 Pavel Midrigan 

                                        Valentin Vizant  

 

        Invitaţi:                              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. 

 

 

ORDINEA DE ZI: 

 

1. Privind modificarea Regulamentului cu privire la activitatea Comisiei 

Electorale Centrale aprobat prin hotărîrea Comisiei nr.137 din 14 februarie 2006. 

2. Privind modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr.472 din 11 

aprilie 2007 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei 

electorale raionale Cimişlia nr.11”. 

3. Privind modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr.475 din 11 

aprilie 2007 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei 

electorale raionale Drochia nr.14”. 



4. Privind modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr.488 din 11 

aprilie 2007 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei 

electorale raionale Rîşcani nr.27”. 

5. Privind modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr.493 din 11 

aprilie 2007 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei 

electorale raionale Ştefan Vodă nr.32”. 

6. Cu privire la completarea componenţei Consiliului electoral al 

circumscripţiei  electorale raionale Făleşti nr.17 

7. Cu privire la degrevarea şi convocarea unor membri ai consiliilor 

electorale de circumscripţie de nivelul doi pentru efectuarea alegerilor locale 

generale din 3 iunie 2007.  

8. Cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţe pentru perioada 

campaniei electorale la alegerile locale  generale din 3 iunie 2007 din partea 

Partidului Democrat din Moldova. 

9. Cu privire la contestaţiile Partidului Liberal şi Partidului Social-Liberal. 

10.  Cu privire la contestaţia din partea Partidului Popular Creştin Democrat, 

Filiala Hînceşti. 

11.  Diverse. 

Obiecţii şi propuneri nu sînt. 

S-a votat:  

Pro – 9; 

Contra – 0. 

 
 

S-a examinat: 1. Privind modificarea Regulamentului cu privire la 

activitatea Comisiei Electorale Centrale aprobat prin hotărîrea Comisiei 

nr.137 din 14 februarie 2006. 

Dl Eugeniu Ştirbu prezintă membrilor Comisiei proiectul Regulamentului în 

cauză. 

Propuneri şi obiecţii: 

Dl Eugeniu Ştirbu – propune ca hotărîrile Comisiei să intre în vigoare la data 

adoptării nu la data publicării. 

Dl Nicolae Gîrbu – propune ca în hotărîrile adoptate de Comisie în ultimul 

punct să fie scris „Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării”.  

Propunerea se acceptă unanim.  

Dl Eugeniu Ştirbu – supune votului proiectul hotărîrii „Cu privire la 

modificarea Regulamentului cu privire la activitatea Comisie Electorale Centrale 

aprobat prin hotărîrea Comisiei nr. 137 din 14 februarie 2007.”  

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

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală: 

Modifică şi completează Regulamentul cu privire la activitatea Comisiei 

Electorale Centrale, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Electorale nr.137 din 14 

februarie 2006, după cum urmează: 

1. După punctul 63 se include un nou punct 64, cu următorul conţinut: 



„În perioada electorală, hotărîrile Comisiei Electorale Centrale intră în 

vigoare la data adoptării.”;  

punctele 64-70 devin punctele 65-71. 

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.  

S-a votat:  

Pro – 9; 

Contra – 0. 

 

S-a examinat: 2. Cu privire la modificarea hotărîrii Comisiei Electorale 

Centrale nr.472 din 11 aprilie 2007 „Cu privire la constituirea Consiliului 

electoral al  circumscripţiei electorale raionale Cimişlia nr.11”. 

          A raportat: Pavel Midrigan. 

Partidul Popular Creştin Democrat solicită Comisiei Electorale Centrale 

excluderea dlui Coadă Andrei, la cerere, din componenţa Consiliului electoral al 

circumscripţiei electorale raionale Cimişlia nr.11 şi includerea dnei Prisăcaru 

Rodica, din partea Partidului Popular Creştin Democrat. 

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

În conformitate cu  art. 26 şi 33 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală: 

Modifică Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr.472 din 11 aprilie 2007 

„Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale 

raionale  Cimişlia nr.11, după cum urmează: 

Exclude din componenţa Consiliului electoral al circumscripţiei electorale 

raionale Cimişlia nr.11 dl Coadă Andrei, propus de Partidul Popular Creştin 

Democrat. 

Include în componenţa Consiliului electoral al circumscripţiei electorale 

raionale Cimişlia nr.11 dna Prisăcaru Rodica, temporar neangajată în cîmpul 

muncii, din partea Partidului Popular Creştin Democrat. 

Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

S-a votat:  

Pro – 9; 

Contra – 0. 

 

S-a examinat: 3. Cu privire la modificarea hotărîrii Comisiei Electorale 

Centrale nr.475 din 11 aprilie 2007 „Cu privire la constituirea Consiliului 

electoral al  circumscripţiei electorale raionale Drochia nr.14”. 

A raportat: Vasile Gafton. 

Partidul Popular Creştin Democrat solicită Comisiei Electorale Centrale 

excluderea dlui Cucueţu Iurie, la cerere, din componenţa Consiliului electoral al 

circumscripţiei electorale raionale Drochia nr.14 şi includerea dlui Ciaglic Vasile, 

din partea Partidului Popular Creştin Democrat. 

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

În conformitate cu  art. 26 şi 33 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală: 



Modifică Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr.475 din 11 aprilie 2007 

„Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale 

raionale  Drochia nr.14, după cum urmează: 

Exclude din componenţa Consiliului electoral al circumscripţiei electorale 

raionale Drochia nr.14 dl Cucuetu Iurie, propus de Partidul Popular Creştin 

Democrat. 

Include în componenţa Consiliului electoral al circumscripţiei electorale 

raionale Drochia nr.14 Ciaglic Vasile, strungar, SA „Nord-Mobilă”, din partea 

Partidului Popular Creştin Democrat. 

Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

S-a votat:  

Pro –9; 

Contra – 0. 

 

S-a examinat: 4. Cu privire la modificarea hotărîrii Comisiei Electorale 

Centrale nr.488 din 11 aprilie 2007 „Cu privire la constituirea Consiliului 

electoral al  circumscripţiei electorale raionale  Rîşcani nr.27”. 

A raportat: Vasile Gafton. 

Partidul Popular Creştin Democrat solicită Comisiei Electorale Centrale 

excluderea dnei Salcuţanu Ludmila, la cerere, din componenţa Consiliului electoral 

al circumscripţiei electorale raionale Rîşcani nr.27 şi includerea dlui Munteanu 

Ion, din partea Partidului Popular Creştin Democrat. 

Întrebări şi obiecţii nu sunt. 

În conformitate cu  art. 26 şi 33 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală: 

Modifică Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr.488 din 11 aprilie 2007 

„Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale 

raionale  Rîşcani nr.27, după cum urmează: 

Exclude din componenţa Consiliului electoral al circumscripţiei electorale 

raionale Rîşcani nr.27 dna Salcuţanu Ludmila, propusă de Partidul Popular Creştin 

Democrat. 

Include în componenţa Consiliului electoral al circumscripţiei electorale 

raionale Rîşcani nr.27 dl Munteanu Ion, specialist principal, Direcţia Generală 

Învăţămînt, Tineret şi Sport, Consiliul raional Rîşcani, din partea Partidului 

Popular Creştin Democrat. 

Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

S-a votat:  

Pro – 9; 

Contra – 0. 

 
 

 

 



S-a examinat: 5. Cu privire la modificarea hotărîrii Comisiei Electorale 

Centrale nr.493 din 11 aprilie 2007 „Cu privire la constituirea Consiliului 

electoral al  circumscripţiei electorale raionale  Ştefan Vodă nr.32”. 

          A raportat: Mihai Buşuleac. 

Consiliul raional Ştefan Vodă a depus la Comisia Electorală Centrală un 

demers prin care solicită excluderea dlui Melnicenco Valentin, pe motiv de boală, 

din componenţa Consiliului electoral al  circumscripţiei electorale raionale Ştefan 

Vodă nr.32 şi includerea dlui Guţu Ion, din partea Consiliului raional Ştefan Vodă. 

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

În conformitate cu  art. 26 şi 33 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală: 

Modifică Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 493 din 11 aprilie 2007 

„Cu privire la constituirea Consiliului electoral al  circumscripţiei electorale 

raionale  Ştefan Vodă nr.32, după cum urmează: 

Exclude din componenţa Consiliului electoral al circumscripţiei electorale 

raionale  Ştefan Vodă nr.32 dl Melnicenco Valentin, propus de Consiliul raional 

Ştefan Vodă. 

Include în componenţa Consiliului electoral al circumscripţiei electorale 

raionale  Ştefan Vodă nr.32 dl Guţu Ion, jurist, Aparatul preşedintelui raionului, 

din partea Consiliului raional Ştefan Vodă. 

Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

S-a votat:  

Pro – 9; 

Contra – 0. 

 

 

S-a examinat: 6. Cu privire la completarea componenţei Consiliului 

electoral al circumscripţiei electorale raionale Făleşti nr.17. 

          A raportat: Nicolae Gîrbu. 

Partidul Popular Creştin Democrat prin demersul din 26 martie 2007 nr.106 

solicită Comisiei Electorale Centrale includerea în componenţa Consiliului 

electoral al circumscripţiei electorale raionale Făleşti nr.17 dnei Sandu Viorica. 

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

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

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală: 

Completează Consiliul electoral al circumscripţiei electorale raionale Făleşti 

nr.17 după cum urmează: 

- Sandu Viorica, pedagog, temporar neangajată în cîmpul muncii, din partea 

Partidului Popular Creştin Democrat. 

Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

S-a votat:  

Pro – 9; 

Contra – 0. 

 



S-a examinat: 7. Cu privire la degrevarea şi convocarea unor membrii ai 

consiliilor electorale de circumscripţie de nivelul doi pentru efectuarea 

alegerilor locale generale din 03 iunie 2007.  

A raportat: Eugeniu Ştirbu. 

 Întrebări şi obiecţii: 

Dl Mihai Buşuleac - ce vom face cu cele persoane care au fost degrevaţi de 

la data de 14 aprilie, cum prevede hătărîrea CEC privind stabilirea termenului de 

degrevare? Două hotărîri ale Comisiei se bat cap în cap. 

Dl Eugeniu Ştirbu - persoanele care au activat în zilele de 14 şi 19 aprilie vor 

fi degrevţi conform hotărîrilor consiliilor. Mîine la seminarul cu preşedinţii şi 

secretarii consiliilor vom concretiza data degrevării. 

  Propunerea se acceptă. 

Dl Eugeniu Ştirbu – supune votului proiectul hotărîrii „Cu privire la 

degrevarea şi convocarea unor membrii ai consiliilor electorale de circumscripţie 

de nivelul doi pentru efectuarea alegerilor locale generale din 03 iunie 2007.”  

În temeiul art. 26 alin.(1) lit. m), art.27 alin.(9) şi art.32 alin.(4) din Codul electoral 

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

Electorale Centrale nr.501 din 12 aprilie 2007  „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, statul de personal al aparatului consiliilor 

electorale de circumscripţie de nivelul doi pentru efectuarea alegerilor locale 

generale din 3 iunie 2007” şi în baza propunerilor înaintate de consiliile electorale 

de circumscripţie de nivelul doi, Comisia Electorală Centrală: 

Degrevează de la locul de muncă permanent, pentru perioada desfăşurării 

alegerilor locale generale, începînd cu data de 18 aprilie pînă la 5 iunie  2007 

inclusiv, următoarele persoane:  

                  Consiliul electoral al circumscripţiei municipale Chişinău nr.1 

Creţu Ion – preşedinte; 

Bejenari Galina – vicepreşedinte; 

Cazacu Aliona – secretar; 

Andronic Adela – membru; 

Mazur Nadejda – membru. 

Consiliul electoral al circumscripţiei municipale Bălţi nr.2 

Cernogal Angela – secretar; 

Reaboi Oleg – membru. 

Consiliul electoral al circumscripţiei raionale Anenii Noi nr.4 

Gonţa Fiodor – preşedinte; 

Gheorghiţa Svetlana – vicepreşedinte; 

Bostan Tatiana – secretar. 

Consiliul electoral al circumscripţiei raionale Basarabeasca nr.5 

Aneste Vladimir – preşedinte; 

Bradarschi Piotr – secretar. 

Consiliul electoral al circumscripţiei raionale Briceni nr.6 

Galuşca Vladimir – preşedinte; 

Boico Sevastian – vicepreşedinte; 



Guţu Liubovi – secretar. 

Consiliul electoral al circumscripţiei raionale Cahul nr.7 

Chebac Dumitru – preşedinte; 

Prepeliţă Cornelia – vicepreşedinte; 

Gordienco Elena – secretar. 

Consiliul electoral al circumscripţiei raionale Cantemir nr.8 

Coiţan Aurica – preşedinte; 

Barborov Ion – vicepreşedinte; 

Balan Victoria – secretar. 

Consiliul electoral al circumscripţiei raionale Călăraşi nr.9 

Potrîmba Vasile – preşedinte; 

Badaşca Gheorghe – vicepreşedinte; 

Gogineţchi Tatiana – secretar. 

Consiliul electoral al circumscripţiei raionale Căuşeni nrv.10 

Grumeza Petru – preşedinte; 

Osipenco Gabriela – secretar; 

Gluh Ludmila – membru. 

Consiliul electoral al circumscripţiei raionale Cimişlia nrv.11 

Pancrat Ion – vicepreşedinte; 

Casapu Alexandru – secretar. 

Consiliul electoral al circumscripţiei raionale Criuleni nr.12 

Stavarache Tudor – vicepreşedinte; 

Carţîn Olesea – membru; 

Goncear Constantin – membru. 

Consiliul electoral al circumscripţiei raionale Donduşeni nr.13 

Mititiuc Victor – secretar; 

Auzeac Raisa – membru. 

Consiliul electoral al circumscripţiei raionale Drochia nr.14 

Plopa Alexei – preşedinte; 

Covdii Alexandru – secretar; 

Spînu Olga – membru. 

Consiliul electoral al circumscripţiei raionale Dubăsari nr.15 

Vancea Vladimir – vicepreşedinte; 

Coialnîc Violeta – secretar. 

Consiliul electoral al circumscripţiei raionale Edineţ nr.16 

Iftodii Maria – preşedinte; 

Luchian Anatolie – vicepreşedinte; 

Caminschi Valentina – secretar. 

Consiliul electoral al circumscripţiei raionale Făleşti nr.17 

Ciobaniţa Ana – preşedinte; 

Pîcălău Ion – vicepreşedinte; 

Lungu Anatolie – secretar. 

Consiliul electoral al circumscripţiei raionale Floreşti nr.18 

Catruc Nicolae –preşedinte; 

Lozan Tudor – vicepreşedinte; 



Nesterovschii Valeriu – membru. 

Consiliul electoral al circumscripţiei raionale Glodeni nr.19 

Gheorghieş Alexandru – preşedinte; 

Bucatca Maria – secretar. 

Consiliul electoral al circumscripţiei raionale Hînceşti nr.20 

Rusu Nina – preşedinte; 

Arbuz Dionisie – secretar; 

Ţurcanu Galina – membru. 

Consiliul electoral al circumscripţiei raionale Ialoveni nr.21 

Codreanu Pavel – preşedinte; 

Cherdivară Tatiana – secretar; 

Veveriţă Natalia – membru. 

Consiliul electoral al circumscripţiei raionale Leova nr.22 

Chijova Natalia – secretar; 

Braicova Marina – membru. 

Consiliul electoral al circumscripţiei raionale Nisporeni nr.23 

Şişcanu Grigorie – preşedinte; 

Cojocaru Tamara – secretar; 

Guriţanu Mihail – membru. 

Consiliul electoral al circumscripţiei raionale Ocniţa nr.24 

Galuşca Alexei – vicepreşedinte; 

Munteanu Lilian – membru. 

Consiliul electoral al circumscripţiei raionale Orhei nrv.25 

Negruţă Vasile – preşedinte; 

Malai Alexandru – vicepreşedinte; 

Boico Svetlana – secretar. 

Consiliul electoral al circumscripţiei raionale Rezina nr.26 

Macrinici Vasile – preşedinte; 

Rusu Varvara – vicepreşedinte; 

Scurtu Zinaida – secretar. 

Consiliul electoral al circumscripţiei raionale Rîşcani nr.27 

Zaincicovschi Anatolie – preşedinte; 

Mîrza Zinaida – secretar. 

Consiliul electoral al circumscripţiei raionale Sîngerei nr.28 

Malcoci Iurie – preşedinte; 

Banaru Octavian – vicepreşedinte; 

Temciuc Ana – secretar. 

Consiliul electoral al circumscripţiei raionale Soroca nrv.29 

Babără Liliana – preşedinte; 

Andriuţă Victoria – vicepreşedinte; 

Lisnic Lora – secretar. 

Consiliul electoral al circumscripţiei raionale Străşeni nr.30 

Mîrzenco Dumitru – preşedinte; 

Silvestru Nina – vicepreşedinte; 

Bocan Viorica – secretar. 



Consiliul electoral al circumscripţiei raionale Şoldăneşti nr.31 

Vidraşco Liuba – preşedinte; 

Leşanu Nadejda – secretar. 

Consiliul electoral al circumscripţiei raionale Ştefan Vodă nr.32 

Danighevici Natalia – secretar; 

Misail Valeriu - membru. 

Consiliul electoral al circumscripţiei raionale Taraclia nr.33 

Popova Ecaterina – preşedinte; 

Derivolcova Alla – secretar. 

Consiliul electoral al circumscripţiei raionale Teleneşti nr.34 

Corolevschi Dumitru – preşedinte; 

Harea Ion – vicepreşedinte; 

Caisîn Aurelia – secretar. 

Consiliul electoral al circumscripţiei raionale Ungheni nr.35 

Babenco Nicolae – preşedinte; 

Irovan Andrei – vicepreşedinte; 

Blanaru Claudia – secretar. 

 Consiliul electoral al circumscripţiei raionale UTA Găgăuzia nr.36 

Lisnic Valentina – preşedinte; 

Dimoglo Serghei – vicepreşedinte; 

Tanasoglo Olesea – secretar. 

Convoacă, pentru perioada alegerilor locale generale din 3 iunie 2007, 

începînd cu data de 18 aprilie pînă la 5 iunie 2007 inclusiv, dl. Camarniţchi Marin, 

vicepreşedinte al Consiliului electoral al circumscripţiei raionale Rîşcani nr.27. 

Consiliile electorale de circumscripţie, conform art.28 lit.i) din Codul         

electoral,  vor degreva de atribuţiile de la locul  de muncă permanent  cîte  un 

membru al consiliilor electorale de nivelul întîi, cîte un membru al birourilor 

electorale pe perioada activităţii lor în componenţa acestora şi vor angaja aparatul 

de lucru corespunzător.  

        Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

S-a votat:  

Pro – 9; 

Contra – 0. 
 

S-a examinat: 8. Cu privire la confirmarea persoanei  responsabile de 

finanţe pentru perioada campaniei electorale la alegerile locale generale din 3 

iunie 2007 din partea Partidului Democrat din Moldova. 

A raportat: Valentin Vizant.  

În conformitate cu art. 38 alin. (3) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală: 

Confirmă pe d-na Nina Scutaru în calitate de persoană responsabilă de 

finanţe (trezorieră) pentru perioada campaniei electorale la alegerile locale 

generale din 3 iunie 2007 din partea Partidului Democrat din Moldova.  

Propuneri şi obiecţii: 



Dl Mihai Buşuleac - acest partid este înregistrat în calitate de concurent 

electoral? 

Dl Nicolae Gîrbu - nu este şi prin urmare nu avem bază legală. Propun să 

respingem proiectul hotărîrii. 

Dl Valentin Vizant - obiectez, deoarece este necesară pregătirea financiară 

prealabilă, deschiderea conturilor, în acest caz situaţia diferă de cea a membrilor 

reprezentanţi. 

Dl  Mihai Buşuleac - propun să amînăm chestiunea în cauză pînă la 

înregistrarea partidului în calitate de concurent electoral conform prevederilor 

Codului electoral.  

Dl Eugeniu Ştirbu - supune votului propunerea dlui Buşuleac. 

          S-a votat:  

Pro – 8; 

Contra – 1. 
 

S-a examinat: 9. Cu privire la contestaţiile Partidului Liberal şi 

Partidului Social-Liberal. 

Raportor: Renata Lapti.  

          Propuneri şi obiecţii: 

  Dna Renata Lapti - pe data de 17.04.07 Comisia Electorală Centrală a 

înregistrat o contestaţie şi de la Partidul Social-Liberal cu acelaşi conţinut ca şi cea 

depusă de Partidul Liberal pe data de 14.04.07. Ambele contestînd faptul că la 

şedinţa Consiliului electoral al circumscripţiei municipale Chişinău nu a fost 

adoptată o hotărîre privind stabilirea datei, orei şi locului primirii actelor pentru 

înregistrarea concurenţilor electorali. Propun membrilor Comisiei să comasăm 

ambele contestaţii şi de examinat în comun cu următorul titlu „Cu privire la 

contestaţiile Partidului Liberal şi Partidului Social-Liberal”. 

  Dl Mihai Buşuleac – acceptă propunerea dnei Renata Lapti, însă este 

necesitatea de a completa chestiunea sub punctul 9 din ordinea de zi cu examinarea 

contestaţiei din partea Partidului Social-Liberal.  

 Propunerile dnei Lapti şi dlui Buşuleac  se acceptă. 

 Raportează dna Renata Lapti - pe data de 14 aprilie 2007 la Comisia 

Electorală Centrală a parvenit o contestaţie din partea dlui Mihai Ghimpu, 

preşedintele Partidului Liberal, prin care se cere anularea deciziei Consiliului 

electoral al circumscripţiei electorale municipale Chişinău din 13 aprilie 2007 

privind primirea documentelor pentru înregistrarea candidaţilor şi respectiv 

obligarea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale municipale Chişinău să 

reia procedura de primire a documentelor pentru înregistrarea candidaţilor cu 

respectarea prevederilor art.44 alin.(2) al Codului electoral. 

 Partidul Liberal consideră că prin acţiunea Consiliului electoral al 

circumscripţiei electorale municipale Chişinău din 13 aprilie 2007, de primirea 

documentelor pentru înregistrarea candidaţilor la alegerile locale din circumscripţia 

respectivă, a fost încălcată procedura prevăzută la art.44 alin.(2), şi anume că a 

anunţat public că primirea actelor pentru înregistrarea candidaţilor va începe marţi 



pe data de 17 aprilie 2007, dar de îndată ce informaţia cu privire la data de 17 

aprilie 2007 a fost dată publicităţii, au fost primite documentele a 5 candidaţi.  

 În conformitate cu prevederile art.44 alin.(2) din Codul electoral 

„Reprezentanţii partidelor, altor organizaţii social-politice, blocurilor electorale şi 

candidaţii independenţi depun actele necesare pentru înregistrare numai după ce 

consiliile electorale de circumscripţie respective fac publică informaţia privind 

locul (biroul) şi timpul primirii documentelor. Această informaţie este dată 

publicităţii în termen de 2 zile de la începerea perioadei de desemnare a 

candidaţilor”. Potrivit prevederilor art.27 alin.(2) din  Codul electoral şi pct.31 din  

Regulamentul privind activitatea consiliului electoral de circumscripţie, aprobat 

prin Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr.395 din 14 decembrie 2006, 

consiliul electoral de circumscripţie este format din 7-11 membri cu drept de vot 

deliberativ, care îşi desfăşoară activitatea în mod colegial, iar forma de lucru este 

şedinţa. Reieşind din cele menţionate, atribuţia de a stabili locul şi timpul primirii 

documentelor şi de a face publică această informaţie este o atribuţie specifică a 

consiliului electoral de circumscripţie. În acest sens, potrivit pct.39 din 

Regulamentul menţionat „în vederea realizării atribuţiilor stabilite de Codul 

electoral, consiliul electoral de circumscripţie adoptă hotărîri prin vot deschis cu 

votul majorităţii membrilor cu drept de vot deliberativ.” 

         Pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului electoral al circumscripţiei electorale 

municipale Chişinău din 13 aprilie 2007 nu a fost pusă spre examinare chestiunea 

privind stabilirea şi aducerea la cunoştinţă publicului a datei de 13 aprilie drept 

dată de începere a primirii actelor, nefiind adoptată în acest sens o hotărîre 

corespunzătoare, mai mult decît atît nici în procesul-verbal al şedinţei nu a fost 

menţionată această chestiune. În acelaşi timp, fără a adopta o decizie sau hotărîre 

corespunzătoare în mod colegial, în cadrul şedinţei a fost discutată problema 

privind stabilirea datei de recepţionare a documentelor şi s-a convenit asupra datei 

de 17 aprilie 2007, interval de timp suficient pentru ca toţi cei interesaţi să fi luat 

cunoştinţă de informaţia concretă privind locul şi timpul primirii documentelor, 

fapt despre care a şi declarat preşedintele Consiliului electoral al circumscripţiei 

electorale municipale Chişinău dl Ion Creţu. 

Comisia Electorală Centrală, în baza înregistrărilor video prezentate de 

posturile de televiziune TV-7 şi Euro-TV ale şedinţei din 13 aprilie 2007 a 

Consiliului electoral al circumscripţiei electorale municipale Chişinău şi a 

declaraţiei dlui Ion Creţu, preşedintele Consiliului, a constatat că a fost anunţată 

data de 17 aprilie 2007 pentru depunerea documentelor spre înregistrare. De 

menţionat faptul că Consiliul electoral al circumscripţiei electorale municipale 

Chişinău nu a adoptat, în conformitate cu prevederile actelor legislative şi 

normative în materie electorală, hotărîrea privind stabilirea şi aducerea la 

cunoştinţă publicului a informaţiei privind locul (biroul) şi timpul primirii 

documentelor.  

 În pofida acestui fapt, Consiliul electoral al circumscripţiei electorale 

municipale Chişinău a primit documentele spre înregistrare din partea 

concurenţilor electorali începînd cu ora 12.30 pe data de 13 aprilie 2007.  



Dl Eugeniu Ştirbu - există procesul-verbal privind stabilirea datei, orei şi 

locului primirii a documentelor pentru înregistrarea concurenţilor electorali? 

Dna Renata Lapti - am solicitat un şir de acte de la consiliu şi ni s-au oferit 

doar următoarele - procesul-verbal al şedinţei privind alegerea preşedintelui, 

vicepreşedintelui şi secretarului, procesul-verbal privind degrevarea unor 

membri ai consiliului.  

Dl Eugeniu Ştirbu - cine este persoana responsabilă de primirea actelor? 

Dl Ion Creţu: Responsabil este dna Galina Bejenaru, vicepreşedintele 

consiliului. 

Dna Renata Lapti – dle Creţu, a fost adoptată hotărîrea privind stabilirea 

datei, orei şi locului primirii actelor pentru înregistrarea concurenţilor 

electorali?  

Dl Ion Creţu - există dispoziţia preşedintelui privind stabilirea datei, orei şi 

locului primirii documentelor şi nu hotărîrea conisliului. În viziunea noastră 

stabilirea datei pentru înregistrare intră în atribuţiile preşedintelui. Dna Lapti a 

cerut doar procesele-verbale nr. 1 şi 2 şi acestea au fost prezentate. 

Dna Renata Lapti - conform Regulamentului privind activitatea consiliului 

acestea adoptă hotărîri şi nu dispoziţii. 

Dl Ion Creţu - dna Lapti a cerut doar procesele-verbale nr. 1 şi 2, pe lîngă 

acestea mai sînt 4 dispoziţii. 

Dna Renata Lapti - vreau să fac o precizare, astăzi cînd am fost la consiliu 

ni s-a dat doar hotărîrea nr. 1 privind alegerea preşedintelui, vicepreşedintelui şi 

secretarului consiliului şi au susţinut că altele nu există. 

Dl Mihai Ghimpu -ieri cînd au fost primite actele pentru înregistrare de la 

cîţiva concurenţi electorali, noi, reprezentaţii Partidului Liberal, Partidului 

Social Democrat din Moldova şi Blocul electoral „PATRIA-РОДИНА-

РАВНОПРАВИЕ” am cerut procesul-verbal privind stabilirea datei, orei şi 

locului primirii documentelor pentru înregistrarea concurenţilor electorali. Ni s-

a prezentat de preşedintele consiliului un proces-verbal scris de mînă şi 

nesemnat motivînd că la moment el se culegea la calculator. Noi am cerut de la 

consiliul electoral copia proceselor-verbale din 13 aprilie 2007. Am primit 

procesele-verbale privind alegerea preşedintelui, vicepreşedintelui şi 

secretarului, degrevarea unor membri ai consiliului, însă nu exista nici un 

proces-verbal privind stabilirea locului şi datei primirii actelor. Ceea ce susţine 

preşedintele consiliului electoral despre dispoziţia sa, prin aceasta se încalcă art. 

44 alin. (2) al Codului electoral. Dl Creţu a spus că va începe primirea actelor 

pe data de 17, iar ulterior îl sună puterea, fuge la „Antena C” şi începe să 

primească acte de la PCRM. Noi dorim alegeri libere şi corecte. Preşedintele 

consiliului încalcă flagrant legea, un astfel de preşedinte trebuie eliberat din 

funcţie. Dacă în capitală se întîmplă aşa ceva păi ce să mai vorbim de alte 

localităţi. Acest fapt poate duce la alegeri fraudate. De aceea cer ca înregistrarea 

actelor depuse să fie anulată. 

Dl Pavel Midrigan - dle Ghimpu, cum credeţi care e soluţia?  

Dl Mihai Ghimpu - aceste acţiuni violează legea. 

Dl Mihai Buşuleac - pe ce dată a depus actele Partidul Liberal? 



Dl Mihai Ghimpu - pentru funcţia de primar general al municipiului vineri 

pe data de 13.04.07 sub nr. 5, iar pentru funcţia de consilieri pe 18.04.07 sub nr. 

8. 

Dl Eugeniu Ştirbu- dle Ghimpu, de ce nu aţi prezentat şi lista consilierilor 

tot în aceiaşi zi? 

Dl Mihai Ghimpu - nu am prezentat pentru că erau zile de sărbătoare şi un 

candidat la funcţia de consilier de pe lista Partidului Liberal era de negăsit.  

Dl Iurie Ciocan - dle Ghimpu, aţi contestat acţiunile Consiliului electoral al 

circumscripţiei municipale Chişinău şi în instanţa de judecată? 

Dl Mihai Ghimpu - nu am contestat, dar vom contesta dacă hotărîrea CEC 

nu ne va satisface. 

Dl Eugeniu Ştirbu - vreau să precizez dacă a rămas cineva la sediul 

consiliului electoral pentru ca să primească actele concurenţilor electorali.  

Dl Ion Creţu - dna Lapti ne-a spus că trebuie să vină toţi membrii 

consiliului. Toţi sînt în faţa Dvs. 

Dna Renata Lapti - am spus cu excepţia persoanei care primeşte actele. 

Dl Eugeniu Ştirbu - îi permitem dnei Bejenaru să plece la consiliu pentru 

primirea documentelor. 

Dl Nicolae Gîrbu - dle Creţu, Vă rog să aveţi un comportament adecvat. 

Dl Andrei Volentir, reprezentantul Partidului Social-Liberal - dle Creţu, a 

fost creată comisia pentru tragerea la sorţi pentru stabilirea ordinii primirii 

actelor de la concurenţii electorali conform art. 44 alin. (2) al Codului electoral 

şi pct. 3 al Regulamentului Comisiei Electorale Centrale? În acea zi nu puteau fi 

primite actele pentru că trebuia creată comisia respectivă. 

Dl Ion Creţu - pe data de 13.04.07 la orele 10.00 a avut loc prima şedinţă 

pentru alegerea preşedintelui, vicepreşedintelui şi secretarului consiliului 

electoral. Îndată după prima şedinţă consiliul s-a convocat la a doua şedinţă  la 

care s-a discutat degrevarea unor membri ai consiliului. După, am făcut o 

declaraţie în faţa presei şi anume la Euro TV şi TV 7, am citit art. 44 din Codul 

electoral şi am anunţat sediul şi orele de primire: 9.00 – 18.00  cu întrerupere de 

la 13.00 la 14.00. Sîmbătă, duminică şi în zilele de sărbătoare, am comunicat că 

nu vom lucra. Mai apoi am emis dispoziţia nr. 1 şi am numit-o pe dna Bejenaru 

responsabilă de primirea actelor. Concomitent am emis dispoziţia nr. 2 privind 

programul de lucru şi am pregătit textul avizului privind informaţia pentru ca să 

fie publicată în ziarele „Moldova Suverană”, „Capitala”, „Nezavisimaia 

Moldova” şi „Stoliţa”. M-am gîndit că informaţia o să fie făcută publică în orele 

serii. Sîmbătă, duminică şi luni fiind zile de odihnă, prin urmare, ne aşteptam ca 

concurenţii să vină marţi. La ora 12.15 postul de radio „Antena C” a făcut 

publică informaţia, la 12.30 Partidul Comuniştilor din Republica Moldova a 

depus actele pentru înregistrare, iar la 12.40 Partidul Umanist, mai tîrziu şi 

Partidul „Alianţa «MOLDOVA NOASTRĂ»”.  

Dl Vasile Gafton - aţi examinat în consiliu problema despre locul şi data 

primirii actelor?  

Dl Ion Creţu - consider că aceasta nu se soluţionează de consiliu ci de 

preşedinte. 



Dl Iurie Ciocan - la ce oră a fost prima şedinţă? 

Dl Ion Creţu - prima şedinţă a avut loc la ora 10.00 pe data de 13.04.07 

aproximativ la ora 11.00 a avut loc a doua şedinţă.  

Dl Iurie Ciocan - cînd aţi emis dispoziţiile? 

Dl Ion Creţu - am emis dispoziţiile la orele 11.30 şi 11.45. Antena C le-a 

emis la 12.15, iar primii concurenţi au venit la 12.30.  

Dna Renata Lapti - ambele dispoziţii au fost pregătite de aceeaşi persoană? 

Dl Ion Creţu - prima dispoziţie am pregătit-o eu, iar a doua secretarul 

consiliului.  

Dl Valentin Vizant - consideraţi Dvs că informaţia a fost adusă normal la 

cunoştinţa publică? Acţiunea Dvs a fost efectivă? 

Dl Ion Creţu - am dat-o publicităţii şi pe pagina web a agenţiei de ştiri 

„Moldpress”, în ziarele “Moldova Suverană”, „Capitala” şi „Stoliţa”.  

Dl Pavel Midrigan - a fost informaţia respectivă discutată în cadrul 

consiliului? Erau membrii consiliului la curent cu informaţia dată?  

Dl Ion Creţu - primirea documentelor începe odată ce informaţia devine 

publică. 

Dl Iurie Ciocan - aţi dat vreo dezminţire dle Creţu la informaţia difuzată de 

EuroTV şi TV7? 

Dl Ion Creţu - a fost o luptă. Reportajul nu a fost difuzat integral, a fost 

tăiată o parte din înregistrare. 

Dl Eugeniu Ştirbu - rog reprezentanţii Euro TV să ne confirme dacă 

informaţia prezentată de dl Creţu a fost redactată? 

Reprezentantul Euro TV - anunţul a fost redactat. 

Dna Renata Lapti - membrii consiliului electoral municipal, au discutat 

colegial, conform Regulamentului, despre modalitatea de primire a 

documentelor? 

Dna Galina Bejenaru, vicepreşedinte al Consiliului electoral al 

circumscripţiei municipale Chişinău - confirm cuvintele preşedintelui.  

Dl Nicolae Railean, membru al Consiliului electoral al circumscripţiei 

municipale Chişinău - conform art. 44 din Codul electoral trebuie de menţionat 

clar de cînd se va începe primirea actelor. Preşedintele ne-a spus că cel mai 

potrivit va fi să începem de marţi, 17 aprilie 2007. Dna Bejenaru a falsificat şi 

ora depunerii actelor de către primul concurent electoral din 12.20 în 12.30. 

Unii membri ai consiliului venind la serviciu pe data de 17.04.07, au fost miraţi 

cînd au auzit că primirea actelor a început de vineri. Membrii consiliului au fost 

duşi în eroare.  

Dl Victor Popov, membru al Consiliului electoral al circumscripţiei 

municipale Chişinău - într-adevăr cînd am revenit marţi la serviciu am sesizat 

consiliul despre primirea actelor concurenţilor electorali pe data de 13.04.07. 

Dl Mihai Buşuleac - este abia începutul campaniei electorale şi este prima 

contestaţie, nu este momentul de a interoga fiecare membru al consiliului 

electoral municipal. 



Dl Ion Popov, membru al Consiliului electoral al circumscripţiei 

municipale Chişinău - a fost o surpriză pentru noi şi pun la îndoială 

legitimitatea acţiunilor respective. 

Dna Natalia Ctitor, membru al Consiliului electoral al circumscripţiei 

municipale Chişinău - doresc să completez. Am discutat art. 44 alin. (2) cu 

membrii consiliului şi am ajuns la concluzia că primirea actelor pentru 

înregistrarea concurenţilor electorali începe după ce informaţia este dată 

publicităţii. Ceea ce şi s-a făcut.  

Dna Aliona Cazacu, secretar al Consiliului electoral al circumscripţiei 

municipale Chişinău - eu sînt de acord cu dna Natalia Ctitor. 

Dl Iurie Ciocan - dispoziţia preşedintelui este un act administrativ legal şi 

consider că a fost adusă efectiv informaţia la cunoştinţă în cadrul şedinţei la 

care au asistat reprezentanţii mass-media. În acest context, fac referinţă la 

Decizia Colegiului Civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de 

Justiţie din 3 martie 2005 care indică că aducerea efectivă la cunoştinţa publică 

a informaţiei oficiale referitor la adoptarea unor acte normative subordonate 

legii, (cum ar fi dispoziţia Preşedintelui Consiliului electoral al circumscripţiei 

municipale Chişinău) este calificată ca atare dacă la şedinţă au participat 

reprezentanţii mass-media, care ulterior au relatat asupra evenimentului în 

cauză. 

Dl Mihai Buşuleac - vom încălca prevederile art. 44 al Codului electoral 

obligînd consiliul să anuleze primirea documentelor şi astfel să considerăm 

drept nedepuse toate documentele înregistrate pînă acum. Cu ce au greşit cei 

care au depus documentele marţi? Şi cum vine asta сă un concurent electoral 

depune actele pe data de 13.04.07 şi apoi contestă. Există o practică judiciară 

cînd concurenţii electorali au dreptul să conteste hotărîrile CEC în instanţa de 

judecată. Să nu ne grăbim. Pe data de 13 aprilie, cînd a fost dată publicităţii 

informaţia privind stabilirea datei, consiliul electoral era reprezentat de către 

preşedintele acestuia. A fost desemnată persoana responsabilă pentru primirea 

documentelor. Îmi este greu să propun o soluţie constructivă. Nu voi putea vota 

acest proiect. Dacă colegii mei mă vor convinge, voi primi o decizie corectă. 

Dl Iurie Ciocan - ca bază la cele expuse vreau să menţionez faptul că 

jurnaliştii mai practică redactarea reportajelor televizate. Reporterul de la 

EuroTV a recunoscut că s-au făcut careva interferenţe.  

Reprezentatul canalului TV7 - acesta este un proces normal. 

Dna Renata Lapti - la baza contestaţiei stă faptul dacă informaţia privind 

stabilirea datei pentru depunerea documentelor a fost publică şi efectivă. 

Aceasta nu s-a făcut doar în cadrul şedinţei. Atribuţiile respective sunt ale 

consiliului şi nu ale preşedintelui. 

Dl Valentin Vizant - am o întrebare, cît de efectiv a fost adusă informaţia 

la cunoştinţa publică? Puteau membrii partidelor să audă informaţia respectivă? 

Dl Vasile Gafton - ce fel de publicitate dacă unii membri ai consiliului nu 

ştiau despre începerea primirii actelor. Eu susţin proiectul prezentat de raportor. 

Dl Victor Kosteţki - propun să votăm proiectul. 

Dl Nicolae Gîrbu - nu am obiecţii la proiect. 



Dl Pavel Midrigan - s-a făcut o interpretare diferită. Codul electoral nu 

stipulează expres cine face publică informaţia, preşedintele sau consiliul. Doar 

Parlamentul poate să dea o tălmăcire privind prevederile art. 44 alin. (2). În 

cazul dat dl Creţu reprezintă consiliul electoral municipal Chişinău. Consider că 

informaţia dată de preşedinte a fost efectivă. Acest fapt se dovedeşte prin aceea 

că în ziua de 13 aprilie, reprezentanţii a mai multor partide s-au prezentat la 

consiliu pentru a depune documentele necesare. Trebuie să ne uităm cu un pas 

înainte care vor fi consecinţele, suntem abia la începutul perioadei electorale. 

Dacă anulăm primirea actelor din data de 13.04.07, anulăm şi pe cele din 17 şi 

18 aprilie. Rezultă că consiliul electoral din data constituirii pînă în prezent nu a 

activat. Vor contesta concurenţii care au depus actele pe 18 aprilie. Nu putem 

permite o astfel de situaţie, propun să acceptăm situaţia de moment. 

Dna Renata Lapti - problema e serioasă. Trebuie să fim corecţi în ceea ce 

facem. Observatorii internaţionali deja monitorizează alegerile. A o trece cu 

vederea este inadmisibil, riscăm cu compromiterea imaginii Comisiei Electorale 

Centrale şi a întregului proces electoral.  

Dl Eugeniu Ştirbu - în Codul electoral există neprecizări, am cerut 

tălmăciri de la Parlament, dar am primit doar explicaţii. E abia primul pas, dacă 

continuăm aşa ne vom împotmoli. Există lacune în activitatea procedurală şi noi 

trebuie să luăm o decizie. Mai este o astfel de contestaţie din partea Partidului 

Social Democrat din Moldova înaintată la Judecătoria sectorului Centru din 

Chişinău.  

Dl Iurie Ciocan - am o propunere să amînăm adoptarea hotărîrii pînă pe 

data de 20 aprilie curent, cînd asupra problemei în cauză se va pronunţa instanţa 

de Judecată. 

Dl Pavel Midrigan - noi nu suntem legaţi de hotărîrea Judecătoriei 

sectorului Centru din Chişinău. Propun să ne expunem prin vot. 

Dl Valentin Vizant - eu propun să aşteptăm hotărîrea Judecătoriei 

sectorului Centru din Chişinău. 

Dl Vasile Gafton - sînt de acord cu dl Midrigan, noi nu suntem legaţi de 

hotărîrea Judecătoriei sectorului Centru din Chişinău. Mai există precedente - 

dacă va veni în contradicţie cu hotărîrea noastră noi sîntem în drept să ne 

anulăm propria hotărîre. 

Dl Mihai Buşuleac - propun să ne expunem astăzi, chiar dacă hotărîrea 

CEC va veni în contradicţie cu hotărîrea instanţei de judecată. Aşteptarea e de 

lungă durată, limităm drepturile concurenţilor electorali de a fi înregistraţi în 

calitate de concurenţi electorali. 

Dl Iurie Ciocan – îşi retrage propunerea sa privind amînarea examinării 

chestiunii în cauză. 

Dl Eugeniu Ştirbu - supun votului proiectul propus de dna Renata Lapti. 

În conformitate cu art.18, 26 şi 65 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21    

     noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală: 

1. Consideră neîntemeiate acţiunile Consiliului electoral al circumscripţiei 

electorale municipale Chişinău de primire a documentelor pentru înregistrarea 

candidaţilor.  



2. Consideră drept nedepuse pentru înregistrare în calitate de concurenţi 

electorali documentele recepţionate începînd cu data de 13 aprilie 2007 pînă la 

momentul adoptării prezentei hotărîri.   

3. Obligă Consiliul electoral al circumscripţiei electorale municipale 

Chişinău să examineze şi să adopte în cadrul unei şedinţe extraordinare o 

hotărîre cu privire la aducerea la cunoştinţă publică a informaţiei privind locul 

(biroul) şi timpul primirii documentelor în conformitate cu legislaţia în vigoare.  

4. Obligă Consiliul electoral al circumscripţiei electorale municipale 

Chişinău să aducă la cunoştinţa publicului în termene rezonabile informaţia 

privind locul (biroul) şi timpul primirii documentelor conform prevederilor 

art.44 din Codul electoral.  

5. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

S-a votat:  

Pro – 3; 

Contra – 3; 

Abţinut – 3. 

Dl Eugeniu Ştirbu: Proiectul hotărîrii nu este adoptat cu majoritatea 

voturilor.  

 

Dnii Valentin Vizant şi Victor Kosteţki au părăsit şedinţa Comisiei. 

 

 S-a examinat: 10. Cu privire la contestaţia din partea Partidului 

Popular Creştin Democrat, Filiala Hînceşti. 

Raportor: Pavel Midrigan. 

La Comisia Electorală Centrală a fost depusă o contestaţie cu nr. 7/378 din 

14.04.2007 semnată de  preşedintele filialei Partidului Popular Creştin 

Democrat r. Hînceşti d-na Chesari Svetlana cu privire la absenţa afişelor 

publice în sediul Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale  

Hînceşti nr.20 pe data de 14 aprilie 2007 şi nedesfăşurarea lucrului consiliului 

la 14 aprilie 2007.   

Examinînd faptele expuse în contestaţie, s-a constatat că Consiliul electoral 

al circumscripţiei electorale raionale Hînceşti nr.20 nu a activat la 14 aprilie 

2007. Data primirii documentelor de la organizaţiile social-politice a fost 

stabilită pentru 17 aprilie 2007. 

Propuneri şi obiecţii nu sînt. 

        În conformitate cu art. 26 alin.(1) lit.l) şi art. 65 din Codul electoral nr. 

1381-XIII din 27 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală: 

Respinge contestaţia reprezentantului Partidului Popular Creştin Democrat 

filiala Hînceşti ca nefondată. 

Atenţionează Consiliul electoral al circumscripţiei electorale raionale  

Hînceşti nr.20 referitor la organizarea activităţii consiliului în zilele de repaus. 

Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

S-a votat:  

Pro – 7; 

Contra-0. 



S-a examinat: 11. Diverse. 

1) Dl Eugeniu Ştirbu – propune de pregătit textul unui circular privind 

persoanele care trebuie să fie suspendate sau degrevate din funcţie, şi va fi 

expediat în teritoriu pentru informarea consiliilor electorale. 

Dl Mihai Buşuleac – propune ca dl Gafton să se ocupe de aceasta pentru că 

el are deja pregătit un proiect de circular.  

Dl Eugeniu Ştirbu – propune de creat în acest scop un grup de lucru în 

componenţa: dnii Vasile Gafton, Nicolae Gîrbu şi Pavel Midrigan. 

Propunerea se acceptă unanim. 

 

  

 

Preşedintele                                                                Eugeniu ŞTIRBU 

Comisiei Electorale Centrale  

 

 

 Secretarul                                                                  Iurie CIOCAN 

Comisiei Electorale Centrale 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex.: Diana Railean 

Mariana Musteaţă 


