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PROCES-VERBAL nr. 113 

al şedinţei Comisiei Electorale Centrale 
 

18 decembrie 2007  

Ora: 15.00 

mun. Chişinău, str.Vasile Alecsandri, 119 

     

 

        A prezidat:  Eugeniu Ştirbu, preşedintele Comisiei                        
 

       Au participat:                      Renata Lapti, vicepreşedintele Comisiei 

  Iurie Ciocan, secretarul Comisiei  

                                                    

       Membrii Comisiei:          Mihai Buşuleac 

 Nicolae Gîrbu  

 Vasile Gafton 

  

Lipsesc: Valentin Vizant /absenţă motivată/ 

 Pavel Midrigan /absenţă motivată/ 

   

Mass-media: lista se anexează.  

Membrii Consiliului electoral al circumscripţiei electorale Buţeni nr. 20/7, 

raionul Hînceşti: lista se anexează. 

 

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

S-a votat: 

Pro – 6; 

Contra – 0. 

Dl Eugeniu Ştirbu – propune de a modifica proiectul ordinii de zi şi a examina 

sub chestiunea 1 chestiunea a 2-a de pe ordinea de zi din motivul reţinerii 

membrilor Consiliului electoral al circumscripţiei electorale Buţeni nr. 20/7, 

raionul Hînceşti. 

Propunerea se acceptă unanim. 

Dl Eugeniu Ştirbu – supune votului proiectul ordinii de zi. 

S-a votat: 

Pro – 6; 

Contra – 0. 
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ORDINEA DE ZI: 

 

1. Cu privire la modificarea devizului de cheltuieli pentru organizarea şi 

desfăşurarea alegerilor locale generale din 3 iunie 2007 

Raportor: Elizaveta OŢEL 

2. Cu privire la demisia Consiliul electoral al circumscripţiei electorale 

săteşti Buţeni nr.20/7 

Raportor: Renata LAPTI 

3. Cu privire la atribuirea mandatelor de consilier în Consiliul sătesc Şirăuţi, 

raionul Briceni 

Raportor: Iurie CIOCAN 

4. Cu privire la atribuirea mandatelor de consilier în Consiliul comunal 

Moscovei, raionul Cahul 

Raportor: Iurie CIOCAN 

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

Tartaul de Salcie, raionul Cahul 

Raportor: Iurie CIOCAN 

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

Cantemir 

Raportor: Iurie CIOCAN 

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

Sălcuţa, raionul Căuşeni 

Raportor: Iurie CIOCAN 

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

Cimişlia 

Raportor: Iurie CIOCAN  

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

Donduşeni 

Raportor: Iurie CIOCAN 

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

Scăieni, raionul Donduşeni 

Raportor: Iurie CIOCAN 

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

Edineţ 

Raportor: Iurie CIOCAN 

12. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul orăşenesc 

Glodeni, raionul Glodeni 

Raportor: Iurie CIOCAN 

13. Cu privire la atribuirea mandatelor de consilier în Consiliul sătesc 

Pojăreni, raionul Ialoveni 

Raportor: Iurie CIOCAN 

14. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul sătesc 

Tochile Răducani, raionul Leova 

Raportor: Iurie CIOCAN 
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15. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul raional 

Nisporeni 

Raportor: Iurie CIOCAN 

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

Şumna, raionul Rîşcani 

Raportor: Iurie CIOCAN 

17. Cu privire la atribuirea mandatelor de consilier în Consiliul comunal 

Parcani, raionul Soroca 

Raportor: Iurie CIOCAN 

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

Salcia, raionul Şoldăneşti 

Raportor: Iurie CIOCAN 

19. Cu privire la atribuirea mandatelor de consilier în Consiliul raional 

Taraclia  

Raportor: Iurie CIOCAN 

20. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul raional 

Ungheni 

Raportor: Iurie CIOCAN 

21. Cu privire la eliberarea din funcţie 

          Raportor: Eugeniu ŞTIRBU 

22.Diverse 

S-a votat: 

Pro – 6; 

Contra – 0. 

 

S-a examinat: 1. Cu privire la modificarea devizului de cheltuieli pentru 

organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale generale din 3 iunie 2007. 

 A raportat: Elizaveta Oţel 

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

În legătură cu organizarea şi desfăşurarea turului doi de scrutin al alegerilor 

locale noi pentru funcţia de primar al satului Bugeac, UTA Găgăuzia, în baza 

soldurilor financiare disponibile la articolele de cheltuieli respective şi în 

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

1997, Comisia Electorală Centrală:  

1. Modifică devizul de cheltuieli pentru organizarea şi desfăşurarea 

alegerilor locale generale din 3 iunie 2007, aprobat prin hotărîrea Comisiei 

Electorale Centrale nr. 456 din 30 martie 2007,  după cum urmează: 
Cheltuieli pentru asigurarea activităţii Comisiei Electorale Centrale şi a 

aparatului convocat în perioada electorală: 

Art.113.45 „Mărfuri şi servicii neatribuite la alte alineate”   – 5 000 lei 

Cheltuieli pentru întreţinerea consiliului electoral al circumscripţiei săteşti 

Bugeac, UTA Găgăuzia: 

      Art.111.08 „Retribuirea muncii”        + 4 122  lei 

Art.112.00 „Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii” + 1 031 

lei 
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Art.116.00 „Prime de asigurări medicale”                         + 103 lei 

Art.113.13 „Întreţinerea mijloacelor de transport, benzina” + 2 500 lei 

Art.113.11 „Servicii de telecomunicaţie şi poştă” – 3 801 lei 

Cheltuieli pentru întreţinerea birourilor electorale ale secţiilor de votare 

Bugeac, UTA Găgăuzia:    

      Art.111.08 „Retribuirea muncii”        + 1 800 lei 

Art.112.00 „Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii” +450 lei 

Art.116.00 „Prime de asigurări medicale”                         + 45 lei 

Art.113.13 „Întreţinerea mijloacelor de transport, benzina” + 1 250 lei 

Art.113.03 „Rechizite de birou şi gospodărie”  – 1 500 lei 

Art.113.11 „Servicii de telecomunicaţie şi poştă” – 1 000 lei 

2. Direcţia financiară şi audit va opera modificările respective. 

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

S-a votat: 

Pro – 6;  

Contra – 0. 

 

În sala de şedinţe au intrat membrii Consiliului electoral al circumscripţiei 

electorale Buţeni nr. 20/7, raionul Hînceşti, inclusiv dl Garbuz, preşedintele 

Consiliului respectiv. 

Dl Eugeniu Ştirbu a făcut apelul celor intraţi în sală. S-a constatat că din 

membrii Consiliului electoral Buţeni va absenta, motivat, dl Zanocea şi se reţin 

dnele Balaur şi Barcaru. 

 

S-a examinat: 2. Cu privire la demisia Consiliului electoral al 

circumscripţiei electorale săteşti Buţeni nr. 20/7. 

Raportor: Renata Lapti 

Dl Victor Kosteţki, membrul Comisiei, s-a alăturat şedinţei. 

 

Comisia Electorală Centrală prin hotărîrea nr.1359 din 27 noiembrie 2007 a 

fixat pentru data de 16 decembrie 2007 votarea repetată pentru alegerea primarului 

în circumscripţia electorală sătească Buţeni nr.20/7. 

După cum cunoaşteţi, pe data de 16 decembrie 2007, reieşind din situaţia 

creată, în satul Buţeni nu  a fost posibilă efectuarea votării repetate. Astfel, 

Comisia Electorală Centrală a fost nevoită să ia act de imposibilitatea desfăşurării 

votării repetate fixată pentru data de 16 decembrie 2007 curent.   
Tot în ziua votării, pe data de 16 decembrie 2007 ora 10.45, la Comisia 

Electorală Centrală a fost recepţionat un proces-verbal al şedinţei Consiliului 

electoral al circumscripţiei electorale săteşti Buţeni nr.20/7, semnat de toţi cei 11 

membri ai Consiliului prin care dumnealor au demisionat. După cum cunoaştem, 

conform art. 33 alin. (1) există această posibilitate, acordată membrilor Consiliului 

electoral de a demisiona, ceea ce dumnealor au şi făcut-o. În acest sens, dumnealor 

au întocmit o cerere colectivă, anume acel proces-verbal pe care l-am amintit, aşa 

numitul ultimul proces-verbal al şedinţei Consiliului electoral de circumscripţie 

Buţeni nr. 20/7 din 16 decembrie 2007, la care au participat toţi cei 11 membri ai 
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Consiliului electoral şi toţi ei au semnat acest proces-verbal prin care au 

demisionat în întreaga componenţă.  

 De fapt, procedura de demisie este stabilită de Codul electoral, dar în 

cadrul şedinţei Comisiei Electorale Centrale din 16 decembrie 2007 mai mulţi 

membri ai CEC au avut un şir de întrebări vizavi de membrii Consiliului electoral de 

circumscripţie Buţeni, motiv pentru care au şi fost invitaţi la CEC. De fapt a fost o 

întrebare pusă de dl Midrigan, absent astăzi, care a vrut să întrebe dacă toţi membrii 

Consiliului electoral de circumscripţie Buţeni au realizat faptul demisiei şi au fost de 

acord cu demisionarea sau au fost impuşi de către cineva de a face acest pas? Eu î-

mi permit, în calitatea mea de raportor, să adresez această întrebare, în primul rînd, 

dlui preşedinte al Consiliului electoral de circumscripţie Buţeni dacă benevol au 

decis să demisioneze şi n-au fost impuşi de nimeni? 

Dl Nicolae Gîrbu – dna Lapti ne-a adus la cunoştinţă proiectul de hotărîre. 

Propun să-l ascultăm pe preşedintele Consiliului electoral de circumscripţie Buţeni 

să ne spună ce s-a întîmplat acolo. Cu părere de rău, nimeni din membrii Comisiei, 

inclusiv din conducere n-au fost prezenţi la Buţeni. De aceea, noi am dori să fim 

informaţi despre situaţia din localitate şi ce se petrece în genere acolo. Pînă a adresa 

întrebarea aş vrea să ştiu care este situaţia la Buţeni.  

Dna Renata Lapti – consider că, în mod normal, ar trebui să ne axăm, în 

primul rînd, asupra proiectului de hotărîre. 

Dl Nicolae Gîrbu – dna vicepreşedinte, primiţi aceasta ca fiind o întrebare. 

Dl Eugeniu Ştirbu – dle Gîrbu, nu interveniţi în discuţie. Există Regulament. 

Aţi pus întrebarea, aţi înaintat propunerea, deci, aşteptaţi răspunsul. 

Dna Renata Lapti – în mod normal, dacă membrii Comisiei Electorale 

Centrale au careva întrebări este necesar să primească răspunsuri. Consider că prin 

prezentarea proiectului de hotărîre am elucidat ceea ce este mai important – 

demisionarea Consiliului electoral de circumscripţie Buţeni. Situaţia creată la faţa 

locului este cunoscută şi de către dumneavoastră. A fost blocată secţia de votare, 

motivul este cunoscut. Pentru detalii poate, într-adevăr, ar fi cazul să ne vorbească dl 

Garbuz. La fel aveţi şi un şir de demersuri, inclusiv de la Ministerul Afacerilor 

Interne prin care se explică evoluţia situaţiei existente pe data de 16 decembrie 

curent. Într-adevăr, cel mai bine ar fi să ne vorbească domnii membri ai Consiliului 

electoral de circumscripţie Buţeni. 

Dl Iurie Ciocan – susţin cele anunţate de dna vicepreşedinte. În cazul dat, în 

ordinea de zi este proiectul cu privire la demisie. Deci, acesta este subiectul discuţiei 

şi propun să ne axăm la acest subiect fără a genera discuţii care pot deveni 

interminabile.  

Dl Nicolae Gîrbu – am înţeles că se cere de la membrii Comisiei de a vota şi 

cît mai repejor să terminăm discuţiile. Înţeleg intenţiile de a discuta superficial. Am 

o întrebare către raportor. Eu poate nu dispun de informaţie. Spuneţi-mi, Vă rog,  

conform art. 26 din Codul electoral şi Comisia Electorală Centrală, nu numai 

Consiliul electoral de circumscripţie Buţeni au responsabilitate în organizarea 

alegerilor. Ce a întreprins Comisia Electorală Centrală în ziua de 16 decembrie 2007 

ca să coordoneze activitatea acestui consiliu? S-a deplasat cineva în teritoriu? Poate 
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cineva s-a deplasat, dar eu nu dispun de o asemenea informaţie. Ce a întreprins 

Comisia Electorală Centrală, inclusiv conducerea?  

Dna Renata Lapti – dle preşedinte, vreau să menţionez că nu înţeleg care ar fi 

legătura cauzală între faptul demisionării Consiliului electoral de circumscripţie 

Buţeni şi întrebarea dlui Gîrbu. Totuşi, voi încerca să răspund. Vreau să fac doar 

cîteva concretizări. Proiectul de hotărîre prezentat nu este o încercare de a transmite 

o responsabilitate pe umerii cuiva. Fiecare are atribuţii care trebuie să le execute.  

Proiectul de hotărîre examinat astăzi este o strictă axare la cazul concret privind 

demisionarea membrilor Consiliului electoral de circumscripţie Buţeni. Acesta şi 

este subiectul discuţiei care nu ţine de ceea ce s-a întîmplat la Buţeni pe data de 16 

decembrie 2007. Vorbesc de imposibilitatea desfăşurării votării repetate referitor la 

care Comisia Electorală Centrală deja s-a expus prin adoptarea hotărîrii nr. 1412 din 

16 decembrie 2007, prin care s-a luat act de imposibilitatea desfăşurării votării 

repetate în satul Buţeni. Astăzi discutăm doar despre demisionare. Ceea ce spuneţi 

Dvs referitor la deplasarea la faţa locului, ştiţi foarte bine că nimeni din conducerea 

Comisiei Electorale Centrale nu s-a deplasat la faţa locului. La faţa locului s-au 

deplasat un şir de deputaţi. Am discutat în detalii despre aceasta în ziua de duminică. 

Comisia Electorală Centrală şi-a executat atribuţiile cum a considerat că trebuie să le 

execute. Dvs aţi fost prezenţi la şedinţa trecută în care s-a luat act şi aceasta a fost 

ceea ce era posibil să facă la moment Comisia Electorală Centrală. Dacă nu-s 

întrebări, daţi-mi voie să purced la întrebări către domnii membri ai Consiliului 

electoral de circumscripţie Buţeni. 

Dl Nicolae Gîrbu – dacă Dvs aţi examinat şi pregătit acest proiect, care este 

cauza demisiei? 

Dna Renata Lapti – de fapt, Dvs anticipaţi întrebările pe care a-şi vrea să le 

pun membrilor Consiliului electoral. Vă spun doar un lucru. Conform art. 33 din 

Codul electoral modificarea componenţei consiliilor şi birourilor electorale, calitatea 

de membru al consiliilor şi birourilor electorale încetează la cerere. De fapt domnii 

membri ai Consiliului electoral de circumscripţie Buţeni sînt dispuşi să demisioneze, 

fără a face o argumentare a poziţiei lor, fie din motive de sănătate, incompatibilitate, 

fie din proprie iniţiativă sau din alte cauze pur obiective. În procesul-verbal (ultimul) 

pe care l-au expediat dumnealor Comisiei Electorale Centrale  pe care-l aveţi anexat 

la proiectul de hotărîre se spune, citez: „Ţinînd cont de situaţia creată în localitatea 

noastră şi perioada lungă de activitate a Consiliului electoral (04.04.07-16.12.07), 

Consiliul electoral de circumscripţie Buţeni nr. 20/7 hotărăşte de a demisiona, în 

întreaga componenţă” (citat încheiat). Anterior, nu în zădar am dat citire mai multor 

cauze care ar putea sta la baza unei cereri. Anume axîndu-ne pe motivaţia ce ţine de 

lunga perioadă de activitate s-a decis de a lua act de demisionare.  În al doilea rînd, 

în procesul-verbal ultimul este expus foarte pe scurt doar că au luat cuvîntul dnii 

Gore, Bălţătescu, Zanocea, Dîru, Eremia, Pisică cu care, de fapt, am şi vrut să iniţiez 

o discuţie în vederea explicării motivului cererii. Dar, menţionez şi fac apel către 

dumneavoastră, că Codul electoral prevede această posibilitate de a demisiona la 

cerere.  

Întrebări nu sînt. 
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Dl Eugeniu Ştirbu – vreau să amintesc celor prezenţi în sala de şedinţe că 

Comisia activează conform Regulamentului care este aprobat de către Comisia 

Electorală Centrală fiind unul din cerinţele Codului electoral. A-şi vrea să Vă aduc la 

cunoştinţă că Dvs, participînd la această şedinţă, nu sînteţi în drept să faceţi replici, 

să faceţi abuz de putere în sală, gălăgie. Puteţi interveni numai dacă Vi se oferă 

cuvîntul. De asemenea, atît pentru dezbateri, cît şi  pentru informaţie se oferă 3 

minute. Poftim, formulaţi întrebări către Consiliul electoral de circumscripţie Buţeni.  

Dna Renata Lapti – cred că dl Garbuz sau cine este în măsură să răspundă 

pentru că, bănuiesc, mai mulţi din membri vor trebuie să facă anumite explicaţii. 

Conform art. 27 din Codul electoral, Consiliul electoral de circumscripţie Buţeni a 

fost constituit legal, cu reprezentanţi ai Consiliului local şi ai partidelor care i-au 

înaintat. Toţi cei 11 membri aţi semnat procesul-verbal prin care aţi demisionat. De 

acord sau nu?  

Dl Ion Garbuz – înainte de a Vă răspunde vreau să dau citire unei note 

informative din 18 decembrie 2007, unde, aşa cum se cere conform Codului 

electoral, sînt incluse motivele care au dus la demisionarea, în întregime, a 

Consiliului electoral Buţeni (nota informativă şi contestaţiile se anexează). 

În sala de şedinţe au intrat dnele Balaur şi  Barcaru, membrii Consiliului 

electoral de circumscripţie Buţeni. 

Dl Eugeniu Ştirbu – a fost o învinuire faţă de Consiliul electoral de 

circumscripţie de nivelul 2 cum că n-a prezentat Comisiei raportul respectiv. A-şi 

vrea să concretizez că acest raport a fost prezentat, cu excepţia Consiliului electoral 

Buţeni care nu s-a convocat. În afară de aceasta, mai există şi Oficiul Teritorial 

Control Administrativ care este în drept să efectueze controlul administrativ. 

Cunoaşteţi bine Codul electoral şi nu-l interpretaţi aşa cum Vă convine. 

Dl Ion Garbuz – înaintez Comisiei demersul administraţiei publice locale cu 

cerinţa de a anunţa la Buţeni alegeri noi. 

Dna Renata Lapti – de fapt, în nota informativă prezentată sînt indicate un şir 

de argumente privind demisionarea: intimidare, activitate lungă, dar fără rezultate 

etc. Această este o argumentare a dumneavoastră sau a tuturor membrilor 

Consiliului? 

Dl Ion Garbuz – poate să răspundă la aceasta fiecare membru al Consiliului. 

Da, din numele tuturor membrilor Consiliului. 

Dna Renata Lapti – pentru mine situaţia era clară şi anterior. Sînt un şir de 

cauze care au dus la imposibilitatea exercitării funcţiei. Mă  axez doar pe momentele 

pur legislative şi anume pe art. 33, alin. (1) din Codul electoral,  care ne permite de a 

lua act de cererile depuse în baza cărora Consiliul poate demisiona.  

Dl Eugeniu Ştirbu – stimaţi colegi, să nu transformăm discuţia în 

interogatoriu, propun să dăm posibilitate tuturor membrilor Consiliului electoral de 

circumscripţie Buţeni să vorbească. Aşa ar fi mai democratic de a asculta părerea 

fiecărui membru al Consiliului. 

Dna Renata Lapti – Consiliul electoral Buţeni a fost constituit atît din 

reprezentanţi ai consiliului local, cît şi ai partidelor, adică a cuprins tot spectru 

garantat de lege. De fapt s-a votat unanim. Dacă sînteţi de acord, poate cineva din 

partea consiliului local sau partidelor doreşte să se expună? 
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Dl Eugeniu Ştirbu – dl Garbuz este din partea Consiliului local, de aceea nu-i 

cazul de divizat care şi pe cine reprezintă. Este poziţia unică, a tuturor membrilor 

Consiliului care au votat unanim de aceea, am dori să auzim poziţia fiecăruia. Poate 

în nota informativă, prezentată de dl Garbuz, n-au fost incluse toate momentele.  

Dl Iurie Ciocan – a-şi întreba membrii Consiliului electoral şi birourilor 

secţiilor de votare dacă susţin cele spuse de dl Garbuz. 

La această întrebare toţi membrii au afirmat că susţin, în întregime, cele spuse 

de dl Garbuz. 

Dl Iurie Ciocan – atunci sînt inutile orice alte argumentări.  

Dl Eugeniu Ştirbu oferă cuvîntul membrilor Consiliului electoral Buţeni care 

doresc să se expună pe marginea notei informative. 

Dna Zinaida Scurcan – sînt fosta membră a Consiliului electoral al 

circumscripţiei electorale Buţeni nr. 20/7. Vreau să Vă aduc la cunoştinţă că am 

activat o perioadă destul de lungă, în condiţii dificile pentru noi. Cea mai şocantă şi 

stresantă zi a fost cea de 15 decembrie pe care n-am s-o uit niciodată. Eram în secţia 

de votare şi-l aşteptam pe dl preşedinte să vină cu buletinele de vot. S-a auzit zgomot 

de maşină, cu toate că la poarta şcolii stăteau maşini cu poliţişti. A coborît dl 

preşedinte. Cînd a fost înconjurat de poliţişti nu-mi venea a crede că aceasta se 

petrece la Buţeni şi în zilele noastre. Înarmaţi, l-au înconjurat ca pe un criminal, 

numai cătuşe la mîini nu i-au pus. Aşa a fost adus în secţia de votare. Noi toţi am 

rămas şocaţi. Înarmaţi, au început a intra în secţia de votare, cercetînd toate 

ungherele parcă am fi cei mai mari criminali. Am fost stresaţi şi şocaţi. Nu ştiu de 

unde ne-a apărut curajul şi îndrăzneala. Am cerut colaboratorilor poliţiei să 

părăsească sala ca să putem lucra. Dl preşedinte ne-a făcut cunoştinţă cu actul de 

primire a buletinelor de vot, ne-a spus că  a primit indicaţii să păstrăm buletinele de 

vot în sediul secţiei de votare, anume în şcoală. Noi am reproşat, spunîndu-i 

preşedintelui că lucrăm nu în baza indicaţiilor, ci conform legii. Avem Codul 

electoral, îl vom deschide şi vom purcede la lucru. Aşa am şi făcut. Am fost 

indignaţi de faptul  că colaboratorii poliţiei nici nu ne-au salutat. Credeţi-ne a fost 

dureros şi înjositor. Nu ştim cine eram consideraţi în acea zi, dar, totuşi, am ţinut 

piept, fiind neajutoraţi am lucrat avînd în faţă legea. Pe tot parcursul perioadei de 

activitate am ţinut cont, în primul rînd, de lege pentru a rămîne cu „obrazul curat” în 

faţa consătenilor, cărora pe 16 decembrie le-am anunţat că membrii Consiliului 

demisionează în plină componenţă. Regret faptul că hotărîrile emise de Consiliul 

electoral Buţeni au fost respinse ori anulate. Ne-a fost dureros şi venind aici, la 

Comisie, credeam că ne veţi mulţumi, căci nici un consiliu electoral n-a muncit în 

aşa condiţii şi atît de mult timp. Credeţi-mă, că în nouă luni de zile s-ar fi „născut un 

primar”, dar noi nici n-am putut să-l alegem. 

Dl Eugeniu Ştirbu – dna Scurcan, dumneavoastră aţi anticipat puţin ceea ce 

ţine de mulţumiri. Aceasta am vrut să o fac la sfîrşit, căci mai întîi am dorit să 

clarificăm care a fost situaţia. 

Dna Zinaida Scurcan – cer, totuşi, ca demersul prezentat din partea 

administraţiei publice să fie precăutat, poate chiar şi astăzi.  

Dl Eugeniu Ştirbu – dna Scurcan, nu confundaţi două chestiuni, care sînt 

foarte diferite. 
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Dna Zinaida Scurcan – vreau să Vă spun că situaţia din satul Buţeni este 

foarte tensionată şi cred că numai alegerile noi vor putea soluţiona problema. 

Dl Eugeniu Ştirbu oferă cuvîntul membrilor Comisiei Electorale Centrale. 

Dl Vasile Gafton – am o întrebare către dl Garbuz. Dvs în nota informativă aţi 

indicat că are şi Comisia o vină în aceasta. Vreau să formulez o întrebare: este vina 

exclusiv a Comisiei Electorale Centrale că în satul Buţeni nu s-au desfăşurat alegeri 

noi conform prevederilor legilor sau sînt şi alte organe vinovate de aceasta? Căci nu 

a fost numai vina, exclusiv, a Comisiei. Au fost adoptate hotărîri ale CEC, prin care 

noi am încercat să numim alegeri noi la Buţeni. 

Dl Ion Garbuz – bănuim şi ne dăm bine seama că există o influenţă, dar nu 

putem demonstra aceasta. S-au încălcat multe articole ale Codului electoral. Au fost  

multe greşeli comise şi de către Comisia Electorală Centrală, mă iertaţi că spun aşa, 

dar cred că aţi făcut-o sub influenţa cuiva. Eu nu-s la curent cu aceasta. 

Dl Eugeniu Ştirbu – dle Garbuz, să nu ne etichetaţi şi să ne spuneţi că e vina 

sau influenţa cuiva. Nimeni nu este influenţat şi nici nu poate fi. 

Dl Ion Garbuz – adică au fost anulate hotărîri care trebuiau executate. 

Dl Eugeniu Ştirbu – nu este vorba de influenţă ci de anulare. Dvs confundaţi 

două lucruri: anulare şi influenţare, care sînt diferite. 

Dl Nicolae Gîrbu – am o întrebare de precizare: am înţeles că a fost o hotărîre 

colegială a Consiliului electoral ce ţine de păstrarea buletinelor de vot, dar unde: în 

localul primăriei sau la secţia de votare amplasată în şcoală? 

Dl Ion Garbuz – am întocmit procesul şi am examinat în localul secţiei de 

votare, adică în şcoală. Dar sediul Consiliului electoral unde am primit toate cererile 

candidaţilor la funcţie ş.a.m.d. este în primărie, acolo am şi depozitat buletinele de 

vot, prin hotărîre colegială a Consiliului local.  

Dl Eugeniu Ştirbu – vreau să fac o precizare. Iată de aici se începe eroarea 

comisă de dl Garbuz. A-şi vrea să Vă aduc la cunoştinţă că dl Garbuz confundă 

circumscripţia electorală de nivelul 2 cu cea de nivelul 1. Consiliul electoral Buţeni 

ţine de circumscripţia electorală de nivelul 1, care îndeplineşte şi funcţiile biroului 

secţiei de votare şi nici de cum funcţiile Consiliului electoral de circumscripţie de 

nivelul 2. Atît înainte, cît şi în ziua alegerilor v-am spus, dle Garbuz, să citiţi 

articolul respectiv din Codul electoral, nu art. 49, alin. (3), căci acesta ţine de nivelul 

2. 

Dl Ion Garbuz – Consiliul remite buletinele de vot birourilor electorale. Care 

Consiliu? Consiliul raional de nivelul doi? 

Dl Eugeniu Ştirbu – Consiliul electoral de circumscripţie de nivelul 1 care 

îndeplineşte funcţia biroului secţiei de votare. Sediul secţiei de votare a fost în 

şcoală, nu în localul primăriei. Data trecută v-am spus că aţi încălcat Codul electoral 

şi ca să nu „călcăm pe greblă” de 2 ori v-am prevenit. Dna Scurcan, aţi spus că nici o 

indicaţie nu respectaţi, dar este Codul electoral atît pentru mine cît şi pentru Dră, 

care trebuie îndeplinit. Aţi vrut în scris, v-am remis şi în scris, dar nu aţi îndeplinit. 

Dl Nicolae Gîrbu – dle preşedinte, pentru mine a fost important să aud că 

aceasta a fost o decizie colegială. Dacă Comisia Electorală Centrală considera că 

decizia Dvs nu este corectă, nu este conformă prevederilor Codului electoral, 

Comisia urma să se întrunească într-o şedinţă extraordinară şi să anuleze hotărîrea, 
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să primească o decizie echilibrată conform prevederilor Codului electoral. Pentru 

mine este important că nu a fost o decizie arbitrară a dlui Garbuz.  

Dl Ion Garbuz – sînt de acord întru totul şi de aceea n-am executat dispoziţia 

pe care ne-aţi prezentat-o. Mi-am dat seama că trebuie să fie o hotărîre colegială. 

Dna Renata Lapti – vreau să Vă aduc în „albia” examinării proiectului de 

hotărîre prezentat. Astăzi nu examinăm vina sau responsabilitatea, ori actele de 

eroism a cuiva. Acum examinăm cererile de demisie a membrilor Consiliului 

electoral de circumscripţie Buţeni. Într-adevăr, am vrut să Vă mulţumim. Ne dăm 

bine seama în ce condiţii aţi activat nu numai din nota informativă prezentată de 

către dl preşedinte Garbuz. Într-adevăr, situaţia a fost tensionată şi foarte bine Vă 

înţeleg. Altceva că aceste discuţii ies puţin din subiectul proiectului de hotărîre. 

Dl Nicolae Gîrbu – unii membri ai Comisiei lipsesc, dar tare au vrut să Vă 

întrebe, dle Garbuz, de ce n-aţi apelat la organele de poliţie pentru a face ordine? 

Mie personal îmi este clar. 

Dl Ion Garbuz – în faţa secţiei de votare stăteau colegii mei de şcoală, 

învăţători, sătenii noştri. Puteam noi, să apelăm la forţele de ordine să aplice forţa 

pentru a ne asigura accesul la secţia de votare? Nu era un om sau doi, nu era vorba 

de nişte infractori. Era vorba de consătenii noştri cu care noi trăim şi avem a trăi 

mulţi ani înainte. Era imposibil de apelat la forţe şi cred că un om normal, sănătos la 

cap n-o făcea. Eu mă consider sănătos. Vă mulţumesc. 

Dna Veronica Eremia – a-şi vrea să văd pe cineva care s-ar fi aflat în situaţia 

mea. Pe scările şcolii stăteau naşii mei care m-au cununat, mi-au botezat copiii şi eu 

să semnez pentru implicarea forţelor de a-mi face o cărare de trecere? Pur şi simplu 

eu a-şi vrea pe cineva să-l văd cum ar proceda în asemenea situaţie. 

Dl Nicolae Gîrbu – avem şi de aceştea, dar cu părere de rău astăzi lipsesc. 

Dl Eugeniu Ştirbu – nu comentaţi. Cui trebuie comentariile acestea. 

Dna Renata Lapti – în calitatea mea de raportor îmi permiteţi să dau citire 

părţii rezolutive din proiectul de hotărîre.  

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

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

1. Se ia act de demisia Consiliului electoral al circumscripţiei electorale 

săteşti Buţeni nr.20/7. 

2.  Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.  

 

Dna Renata Lapti – argumentez de ce am făcut acest lucru: în situaţia creată 

şi în situaţia legală care ne-o oferă Codul electoral o altă ieşire din situaţie nu este 

prevăzută. Sîntem în măsură doar să luăm act de acel act volitiv pe care l-aţi făcut 

dră: v-aţi depus cererea, fie dintr-un argument sau altul ori dintr-o justificare sau 

alta. 

Dl Iurie Ciocan – propun să fie susţinut proiectul de hotărîre prezentat. 

Dl Nicolae Gîrbu – conform Regulamentului pînă în prezent am dat 

întrebări, dar eu ştiu că se mai permite şi de a vorbi. Dacă îmi permiteţi, nu mult, 2 

minute, la dezbateri. 

Dl Eugeniu Ştirbu – s-a dat citire proiectului de hotărîre, putem trece la 

dezbateri, cu propuneri concrete la proiectul prezentat. 
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Dl Nicolae Gîrbu – susţin proiectul de hotărîre, fiindcă nimeni nu poate să 

oblige membrii Consiliului electoral de circumscripţie Buţeni să activeze mai 

departe. A-şi vrea să aduc mulţumiri şi să felicit cu ocazia zilei poliţiei lucrătorii de 

poliţie din raionul Hînceşti care în ziua de 16 decembrie curent au dat dovadă de 

maturitate, sînt de acord cu dl Garbuz că, numai cel care nu ştie ce trebuie să facă, 

dar dumneavoastră aţi dat dovadă de profesionalism nu numai în domeniul 

electoral dar v-aţi orientat, primind unele decizii riscante în aşa fel ca să nu fie 

vărsări de sînge. Cred că va face şi Comisia Electorală Centrală, dar din numele 

meu personal Vă mulţumesc foarte mult. 

 Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

Dl Eugeniu Ştirbu – supune votului proiectul de hotărîre în varianta iniţială.  

S-a votat: 

Pro – 7; 

Contra – 0. 

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

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

1. Ia act de demisia Consiliului electoral al circumscripţiei electorale săteşti 

Buţeni nr.20/7. 

2.  Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.  

 

Dl Eugeniu Ştirbu – vreau să aduc mulţumiri tuturor membrilor Consiliului 

electoral de circumscripţie Buţeni. Noi Vă numim funcţionari electorali. Într-

adevăr, aţi dat dovadă de profesionalism, de bărbăţie. Aveţi şi aţi avut de parcurs o 

perioadă foarte grea, mai ales, la alegerile din 14 octombrie şi 16 decembrie curent. 

Vă aduc sincere mulţumiri din partea tuturor colegilor pentru bărbăţia şi vitejia de 

care aţi dat dovadă, că aţi păstrat calmul şi n-aţi permis urmări grave. Nimeni nu 

poate să-mi reproşeze faptul că eu n-am fost în legătură telefonică cu dl Garbuz. 

Începînd de sîmbătă dimineaţa şi pînă duminică seara, la fiecare 10-15 minute 

vorbeam telefonic cu dl Garbuz, lucru cel poate confirma oricare membru al 

Consiliului respectiv. Vă mulţumesc, încă o dată pentru activitatea Dră, pentru tot 

ce aţi făcut pînă acum. Bineînţeles, vom căuta soluţii care, într-adevăr, ar depăşi 

situaţia creată la Buţeni şi  asemenea cazuri să nu se repete niciodată, nu numai la 

Buţeni, dar nicăieri în Republica Moldova. Vă mulţumesc pentru participare şi Vă 

doresc drum bun. 

Dl Ion Garbuz – sperăm că Comisia Electorală Centrală va emite o hotărîre 

care să poată fi apărată în instanţa de judecată, să nu mai fie anulată şi să se 

desfăşoare alegeri noi la Buţeni.  

Dl Nicolae Gîrbu, membrul Comisiei, a părăsit sala de şedinţe. 

S-a examinat: 3. Cu privire la atribuirea mandatelor de consilier în 

Consiliul sătesc Şirăuţi, raionul Briceni. 

Raportor: Iurie Ciocan 

Conform art.5 alin.(2) lit.c) şi f) din Legea nr.768-XIV din 2 februarie 2000 

privind statutul alesului local, art. 24 alin. (1) lit.b), d) şi art.84 alin.(2) din Legea 

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

sătesc Şirăuţi, prin decizia nr. 4 din 1 octombrie 2007, a ridicat mandatul de 



 12 

consilier deţinut de dl Carlaşuc Vitalie (primar al satului), ales pe lista Partidului 

Comuniştilor din Republica Moldova şi dna Vasilova Raisa, la cerere, aleasă pe 

lista Alianţei «MOLDOVA NOASTRĂ». Astfel, au devenit vacante două mandate 

de consilier atribuite formaţiunilor nominalizate. 

În temeiul documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatul de consilier în Consiliul sătesc Şirăuţi revin dlui Surugiu Oleg, 

candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova şi dlui 

Valeanu Nicolae, candidat supleant pe lista Alianţei «MOLDOVA NOASTRĂ», 

confirmate prin hotărîrea Judecătoriei Briceni din 15 iunie 2007.  

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

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

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală: 

1. Ia act de vacanţa a două mandate de consilier în Consiliul sătesc Şirăuţi. 

2. Atribuie mandatele de consilier în Consiliul sătesc Şirăuţi, raionul Briceni 

dlui Surugiu Oleg, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din Republica 

Moldova şi dlui Valeanu Nicolae, candidat supleant pe lista Alianţei «MOLDOVA 

NOASTRĂ». 

S-a votat:  

Pro – 6;. 

Contra – 0. 

 

S-a examinat: 4. Cu privire la atribuirea mandatelor de consilier în 

Consiliul comunal Moscovei, raionul Cahul. 

Raportor: Iurie Ciocan 

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 Moscovei, 

prin decizia nr.  7/5 din 12 octombrie 2007, a ridicat la cerere mandatele de 

consilier deţinute de dna Hulub Tatiana, aleasă pe lista Partidului Comuniştilor din 

Republica Moldova şi dl Boşcov Leonid, ales pe lista Partidului Popular 

Republican. Astfel, au devenit vacante două mandate de consilier atribuite 

formaţiunilor nominalizate. 

În temeiul documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatele de consilier în Consiliul comunal Moscovei revin dnei Lupu 

Maria, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova şi 

dlui Bratinov Ştefan, candidat supleant pe lista Partidului Popular Republican, 

confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Cahul din 13 iunie 2007.  

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

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

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală: 

1. Ia act de vacanţa a două mandate de consilier în Consiliul comunal 

Moscovei. 

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

Cahul dnei Lupu Maria, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din 
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Republica Moldova şi dlui Bratinov Ştefan, candidat supleant pe lista Partidului 

Popular Republican. 

 S-a votat: 

 Pro – 6; 

 Contra – 0. 

  

S-a examinat: 5. Cu privire la atribuirea mandatelor de consilier în 

Consiliul comunal Tartaul de Salcie, raionul Cahul. 
Raportor: Iurie Ciocan 

Conform art.5 alin.(2) lit.c) şi f) din Legea nr.768-XIV din 2 februarie 2000 

privind statutul alesului local, art. 24 alin. (1) lit.b) şi d) din Legea nr.436-XVI din 

28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Consiliul comunal Tartaul 

de Salcie, prin deciziile nr. 3/10 şi 3/11 din 19 septembrie 2007, a ridicat 

mandatele de consilier deţinute de dna Candîba Valentina, la cerere, şi dl Stoianov 

Iurie (specialist pentru reglementarea regimului funciar, primărie), aleşi pe lista 

Partidului Popular Republican. 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 comunal Tartaul de Salcie revin dnei 

Velicu Raisa şi dlui Tabuncic Gheorghie, candidaţi supleanţi pe lista Partidului 

Popular Republican, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Cahul din 13 iunie 

2007. La atribuirea mandatelor s-a ţinut cont de declaraţia dnei Parciu Vera, 

candidat supleant pe lista Partidului Popular Republican, prin care refuză mandatul 

de consilier în Consiliul comunal Tartaul de Salcie. 

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

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

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală: 

1.  Ia act de vacanţa a două mandate de consilier în Consiliul comunal Tartaul 

de Salcie. 

2. Atribuie mandatele de consilier în Consiliul comunal Tartaul de Salcie, 

raionul Cahul dnei Velicu Raisa şi dlui Tabuncic Gheorghie, candidaţi supleanţi pe 

lista Partidului Popular Republican. 

S-a votat:  

Pro – 6; 

Contra – 0. 

 

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

Consiliul raional Cantemir. 
Raportor: Iurie Ciocan 

Conform art.5 alin.(2) lit. c) din Legea nr.768-XIV din 2 februarie 2000 

privind statutul alesului local, art. 24 alin. (1) lit.b) din Legea nr.436-XVI din 28 

decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Consiliul raional Cantemir, 

prin decizile nr. 09/02-XXIV din 23 noiembrie 2007, a ridicat mandatul de 

consilier deţinut de dl Boghean Dumitru (şef, Direcţia Agricultură şi Alimentaţie 
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Cantemir), 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 Cantemir revine dlui Pîrciu 

Pavel, candidat supleant pe lista Alianţei «MOLDOVA NOASTRĂ», confirmată 

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

a ţinut cont de declaraţia dlui Petreanu Andrei, candidat supleant pe lista Alianţei 

«MOLDOVA NOASTRĂ», prin care refuză mandatul de consilier.    

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

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 Cantemir. 

 2. Atribuie mandatul de consilier în Consiliul raional Cantemir dlui Pîrciu 

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

S-a votat:  

Pro – 6; 

Contra – 0. 

 

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

Consiliul sătesc Sălcuţa, raionul Căuşeni .  

Raportor: Iurie Ciocan 

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 Sălcuţa, prin 

decizia nr. 4/6 din 16 noiembrie 2007, a ridicat mandatul de consilier deţinut de dl 

Bucuci Ştefan, 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 Sălcuţa revine dnei Novac Ala, 

candidat supleant pe lista Partidului Popular Creştin Democrat, confirmată prin 

hotărîrea Judecătoriei Căuşeni din 13 iunie 2007.  

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

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 Sălcuţa. 

2. Atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Sălcuţa, raionul Căuşeni 

dnei Novac Ala, candidat supleant pe lista Partidului Popular Creştin Democrat. 

S-a votat:  

Pro – 6; 

Contra – 0. 

 

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

Consiliul raional Cimişlia. 

Raportor: Iurie Ciocan 
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Conform art.5 alin.(2) lit. c) din Legea nr.768-XIV din 2 februarie 2000 

privind statutul alesului local, art. 24 alin. (1) lit.b) din Legea nr.436-XVI din 28 

decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Consiliul raional Cimişlia, 

prin decizia nr. 06/05 din 7 decembrie 2007, a ridicat mandatul de consilier deţinut 

de dl Buză Ştefan (şef, Secţia asistenţă socială şi protecţie a familiei), 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 Cimişlia revine dlui Botnaru 

Mihail, candidat supleant pe lista Alianţei «MOLDOVA NOASTRĂ», confirmată 

prin hotărîrea Judecătoriei Cimişlia din 12 iunie 2007.  

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

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 Cimişlia. 

 2. Atribuie mandatul de consilier în Consiliul raional Cimişlia dlui Botnaru 

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

S-a votat:  

Pro – 6; 

Contra – 0. 

 

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

Consiliul raional Donduşeni. 
Raportor: Iurie Ciocan 

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 Donduşeni, 

prin decizia nr. 6/10 din 6 decembrie 2007, a ridicat mandatul de consilier deţinut 

de dl Jitari Victor, 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 Donduşeni revine dnei Celac 

Adelina, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din Republica 

Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Donduşeni din 14 iunie 2007.  

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

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 Donduşeni. 

 2. Atribuie mandatul de consilier în Consiliul raional Donduşeni, raionul 

Donduşeni dnei Celac Adelina, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor 

din Republica Moldova. 

S-a votat:  

Pro – 6; 

Contra – 0. 
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S-a examinat: 10. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în 

Consiliul sătesc Scăieni, raionul Donduşeni. 

Raportor: Iurie Ciocan 

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 Scăieni, prin 

decizia nr. 7/12 din 11 decembrie 2007, a ridicat mandatul de consilier deţinut de 

dl Ceban Mihail, 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 sătesc Scăieni revine dlui Lîsîi Emil, 

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

hotărîrea Judecătoriei Donduşeni din 14 iunie 2007.  

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

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 Scăieni. 

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

Donduşeni, dlui Lîsîi Emil, candidat supleant pe lista Alianţei „MOLDOVA 

NOASTRĂ”.  

S-a votat:  

Pro –6; 

Contra – 0.  

 

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

Consiliul raional Edineţ.  
Raportor: Iurie Ciocan 

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 raional Edineţ, prin 

decizia 6/4 din 6 decembrie 2007, a declarat vacant mandatul de consilier deţinut 

de Corcevaia Tamara, în legătură cu decesul acesteia, 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 raional Edineţ revine dlui Pavlovschi 

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

confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Edineţ din 15 iunie 2007.    

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

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 raional Edineţ. 

 2. Atribuie mandatul de consilier în Consiliul raional Edineţ dlui Pavlovschi 

Boris, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova.  

S-a votat:  

Pro –6; 

Contra – 0. 

 

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

Consiliul orăşenesc Glodeni, raionul Glodeni. 

Raportor: Iurie Ciocan 

Conform  art.5 alin.(2) lit.c) din Legea nr.768-XIV din 2 februarie 2000 

privind statutul alesului local, art.24 alin.(1) lit.b) şi art.84 alin.(2) din Legea 

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

orăşenesc Glodeni, prin decizia nr. 7/14 din 29 noiembrie 2007, a ridicat mandatul 

de consilier deţinut de dl Slepţov Igor (viceprimar al oraşului), ales pe lista Uniunii 

Centriste 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 orăşenesc Glodeni revine dlui 

Nemerenco Ion, candidat supleant pe lista Uniunii Centriste din Moldova, 

confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Glodeni din 11 iunie 2007.    

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

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 orăşenesc Glodeni. 

2. Atribuie mandatul de consilier în Consiliul orăşenesc Glodeni, raionul 

Glodeni dlui Nemerenco Ion, candidat supleant pe lista Uniunii Centriste din 

Moldova.  

S-a votat:  

Pro –6; 

Contra – 0. 

 

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

Consiliul sătesc Pojăreni, raionul Ialoveni. 
Raportor: Iurie Ciocan 

Conform art.5 alin.(2) lit.c) din Legea nr.768-XIV din 2 februarie 2000 

privind statutul alesului local, art. 24 alin. (1) lit.b) şi art.84 alin.(2) din Legea 

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

sătesc Pojăreni, prin decizia nr. 03/02 din 12 septembrie 2007, a ridicat mandatele 

de consilier deţinute de dl Holban Grigore (primar al satului), ales pe lista 

Partidului Comuniştilor din Republica Moldova şi dl Scoarţă Tudor (viceprimar al 

satului), ales pe lista Partidului Popular Republican. Astfel, au devenit vacante 

două mandate de consilier atribuite formaţiunilor nominalizate. La atribuirea 

mandatului s-a ţinut cont de declaraţiile dlui Herţa Victor, candidat supleant pe 

lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova şi a dlui Cazacu Alexandru, 
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candidat supleant pe lista Partidului Popular Republican, prin care refuză mandatul 

de consilier.  

În temeiul documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatele de consilier în Consiliul sătesc Pojăreni revin dnei Nagrudnîi 

Ludmila, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova 

şi dlui Margină Vladimir, candidat supleant pe lista Partidului Popular Republican, 

confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Ialoveni  din 8 iunie 2007.      

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

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

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală: 

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

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

Ialoveni dnei Nagrudnîi Ludmila, candidat supleant pe lista Partidului 

Comuniştilor din Republica Moldova şi dlui Margină Vladimir, candidat supleant 

pe lista Partidului Popular Republican. 

S-a votat:  

Pro –6; 

Contra – 0.  

 

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

Consiliul sătesc Tochile-Răducani, raionul Leova. 
Raportor: Iurie Ciocan 

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 Tochile-

Răducani, prin decizia nr. 6.12 din 3 decembrie 2007, a ridicat mandatul de 

consilier deţinut de dl Dănălache Eugeniu, 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 sătesc Tochile-Răducani revine dlui 

Casapu Vasile, candidat supleant pe lista Alianţei „MOLDOVA NOASTRĂ”, 

confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Leova din 15 iunie 2007.  

 Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

 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 Tochile-

Răducani. 

2. Atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Tochile- Răducani, 

raionul Leova, dlui Casapu Vasile, candidat supleant pe lista Alianţei 

„MOLDOVA NOASTRĂ”.  

S-a votat:  

Pro – 6; 

Contra – 0.  
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S-a examinat: 15. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în 

Consiliul raional Nisporeni. 
Raportor: Iurie Ciocan 

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 raional Nisporeni, 

prin decizia nr. 11/26 din 29 noiembrie 2007, a ridicat mandatul de consilier 

deţinut de dl Brînzilă Ion (şef, Centru asigurare a durabilităţii investiţiilor), 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 Nisporeni revine dlui Lazăr 

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

prin hotărîrea Judecătoriei Nisporeni din 20 iunie 2007.   

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

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 Nisporeni. 

2. Atribuie mandatul de consilier în Consiliul raional Nisporeni dlui Lazăr 

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

S-a votat:  

Pro – 6; 

Contra – 0.  

 

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

Consiliul comunal Şumna, raionul Rîşcani. 

Raportor: Iurie Ciocan 

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 Şumna, 

prin decizia nr. 9/5 din 9 noiembrie 2007, a ridicat mandatul de consilier deţinut de 

dna Şarban Antonina (secretar al comunei), 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 comunal Şumna revine dnei Tcaci 

Galina, candidat supleant pe lista Partidului Democrat din Moldova, confirmată 

prin hotărîrea Judecătoriei Rîşcani din 11 iunie 2007.   

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

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 Şumna. 

2. Atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Şumna, raional Rîşcani 

dnei Tcaci Galina, candidat supleant pe lista Partidului Democrat din Moldova.  
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S-a votat:  

Pro – 6; 

Contra – 0.  

 

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

Consiliul comunal Parcani, raionul Soroca. 
Raportor: Iurie Ciocan 

Conform art.5 alin.(2) lit.c), f) din Legea nr.768-XIV din 2 februarie 2000 

privind statutul alesului local, art. 24 alin. (1) lit.b), d) şi art.84 alin.(2) din Legea 

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

comunal Parcani, prin deciziile nr. 4 din 2 iulie, 3/5 şi 3/6 din 30 octombrie 2007, a 

ridicat mandatele de consilier deţinute de dl Cetulean Serghei (primar al satului) şi 

dna Josan Silvia (la cerere), aleşi pe lista Alianţei „MOLDOVA NOASTRĂ”, 

precum şi de dl Moruz Ivan (specialist pentru reglementarea regimului funciar, 

primărie), ales pe lista Partidului Popular Republican. Astfel, au devenit vacante 

trei mandate de consilier atribuite formaţiunilor nominalizate.  

În temeiul documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatele de consilier în Consiliul comunal Parcani revin dlui Puşcaş 

Tudor şi dlui Moţoc Victor, candidaţi supleanţi pe lista Alianţei „MOLDOVA 

NOASTRĂ”, şi respectiv dlui Pîrlii Vasile,  candidat supleant pe lista Partidului 

Popular Republican, confirmate prin hotărîrea Judecătoriei Soroca din 11 iunie 

2007 şi prin hotărîrea suplimentară a Judecătoriei Soroca din 4 iulie 2007.     

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

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

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală: 

 1.  Ia act de vacanţa a trei mandate de consilier în Consiliul comunal Parcani. 

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

Soroca dlui Puşcaş Tudor şi dlui Moţoc Victor, candidaţi supleanţi pe lista Alianţei 

„MOLDOVA NOASTRĂ”, precum şi dlui Pîrlii Vasile,  candidat supleant pe lista 

Partidului Popular Republican. 

S-a votat:  

Pro – 6; 

Contra – 0.  

 

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

Consiliul comunal Salcia, raionul Şoldăneşti. 
Raportor: Iurie Ciocan 

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 Salcia, 

prin decizia nr. 05/01 din 30 noiembrie 2007, a ridicat la cerere mandatele de 

consilier deţinute de dna Naco Cristina, aleasă pe lista Partidului Democraţiei 

Sociale din Moldova şi dna Ţîcmeister Valentina, aleasă pe lista Partidului 

Comuniştilor din Republica Moldova. Astfel, au devenit vacante două mandate de 

consilier atribuite formaţiunilor nominalizate.  
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În temeiul documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatele de consilier în Consiliul comunal Salcia revin dnei Turuzan 

Nina, candidat supleant pe lista Partidului Democraţiei Sociale din Moldova şi dnei 

Robu Svetlana, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din Republica 

Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Şoldăneşti din 14 iunie 2007. La 

atribuirea mandatelor s-a ţinut cont de declaraţiile dnei Veste Violeta şi a dnei 

Malacinschi Maria, candidaţi supleanţi pe lista Partidului Democraţiei Sociale din 

Moldova, prin care refuză mandatul de consilier.    

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

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

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală: 

 1. Ia act de vacanţa a două mandate de consilier în Consiliul comunal Salcia. 

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

Şoldăneşti dnei Turuzan Nina, candidat supleant pe lista Partidului Democraţiei 

Sociale din Moldova şi dnei Robu Svetlana, candidat supleant pe lista Partidului 

Comuniştilor din Republica Moldova. 

S-a votat:  

Pro – 6; 

Contra – 0.  

 

S-a examinat: 19. Cu privire la atribuirea mandatelor de consilier în 

Consiliul raional Taraclia. 
Raportor: Iurie Ciocan 

Conform art.5 alin.(2) lit.c) din Legea nr.768-XIV din 2 februarie 2000 

privind statutul alesului local, art. 24 alin. (1) lit.b) din Legea nr.436-XVI din 28 

decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Consiliul raional Taraclia, 

prin decizia nr. 7/5 din 30 noiembrie 2007, a ridicat mandatele de consilier deţinute 

de dl Darmancev Kirill  (şef, Direcţia agricultură şi alimentaţie), ales pe lista 

Partidului Comuniştilor din Republica Moldova şi dna Casapova Albina (şef, 

Direcţia generală finanţe), aleasă pe lista Partidului Democrat din Moldova. Astfel, 

au devenit vacante două mandate de consilier atribuite formaţiunilor nominalizate.  

În temeiul documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatele de consilier în Consiliul raional Taraclia revin dlui Atanasov 

Dmitrii, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova 

şi dlui Buicli Dmitrii, candidat supleant pe lista Partidului Democrat din Moldova, 

confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Taraclia din 19 iunie 2007. 

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

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

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală: 

1. Ia act de vacanţa a două mandate de consilier în Consiliul raional 

Taraclia. 

2. Atribuie mandatele de consilier în Consiliul raional Taraclia dlui 

Atanasov Dmitrii, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din Republica 

Moldova şi dlui Buicli Dmitrii, candidat supleant pe lista Partidului Democrat din 

Moldova. 
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S-a votat:  

Pro – 6; 

Contra – 0.  

 

S-a examinat: 20. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în 

Consiliul raional Ungheni. 
Raportor: Iurie Ciocan 

Conform art.5 alin.(2) lit.c) din Legea nr.768-XIV din 2 februarie 2000 

privind statutul alesului local, art. 24 alin. (1) lit.b) din Legea nr.436-XVI din 28 

decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Consiliul raional Ungheni, 

prin decizia nr. 7/1 din 29 noiembrie 2007, a ridicat mandatul de consilier deţinut 

de dna Viziru Eudochia (şef, Direcţia economie şi reforme), 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 raional Ungheni revine dlui Brăguţă 

Tudor, candidat supleant pe lista Partidului Democrat din Moldova, confirmată 

prin hotărîrea Judecătoriei Ungheni din 15 iunie 2007.     

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

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 Ungheni. 

 2. Atribuie mandatul de consilier în Consiliul raional Ungheni dlui Brăguţă 

Tudor, candidat supleant pe lista Partidului Democrat din Moldova. 

S-a votat:  

Pro – 6; 

Contra – 0.  

S-a examinat: 21. Cu privire la eliberarea din funcţie. 

A raportat: Eugeniu Ştirbu 

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

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

1997, în temeiul art. 85 alin. (1) şi (2), art. 117 din Codul muncii nr. 154-XV din 

28 martie 2003, art. 25 alin. (5) din Legea serviciului public nr. 443-XIII din 4 mai 

1995, Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat nr. 156-XIV din 14 

octombrie 1998 şi Hotărîrea Guvernului nr. 412 din 22 aprilie 2004 „Despre 

aprobarea unor acte normative ce ţin de stabilirea şi plata pensiilor funcţionarilor 

publici”, Comisia Electorală Centrală: 

1. În temeiul cererii depuse, se eliberează din funcţia de consultant principal 

al Secţiei educaţie civică, training-uri şi secretariat a Direcţiei management alegeri 

din cadrul aparatului Comisiei Electorale Centrale domnul Vasile Grosu, de la data 

de 30 decembrie 2007. 

2. Persoana responsabilă de cadre va elibera domnului Vasile Grosu carnetul 

de muncă şi documentele legate de activitatea acestuia în Comisia Electorală 

Centrală. 
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3. Direcţia financiară şi audit va efectua achitarea drepturilor salariale ce se 

cuvin salariatului, inclusiv a indemnizaţiei unice în proporţie de 50% din salariul 

funcţiei pentru 36 de ani compleţi de activitate în serviciul public şi indemnizaţia 

pentru 25 de zile de concediu nefolosite. 

S-a votat:  

Pro – 6; 

Contra – 0.  

 

S-a examinat: 22. Diverse. 

Dl Eugeniu Ştirbu a informat că Ministerul Afacerilor Interne a remis 

Comisiei Electorale Centrale 4 CD-uri cu imprimarea video a evenimentelor din 

satul Buţeni care au avut loc pe data de 16 decembrie 2007. A propus să fie 

vizionate.  

Dl Vasile Gafton a propus ca aceste materiale factologice să fie transmise 

organului competent, adică Procuraturii Generale. Consideră, că acest demers al 

MAI „bate” în dl Garbuz, de aceea dl membru al Comisiei Electorale Centrale 

propune, printr-un demers, să solicităm de la Procuratura Generală explicaţiile de 

rigoare privind prezenţa forţelor de poliţie şi temeiul legal de aflare a lor în 

localitatea Buţeni în ziua de 16 decembrie curent. De asemenea, propune pentru 

şedinţa viitoare să se examineze nu numai scrisoarea dlui Gheorghe Papuc, 

Ministrul Ministerului Afacerilor Interne, ci şi nota informativă prezentată de dl 

Garbuz. 

Dl Eugeniu Ştirbu consideră că, într-adevăr, aceasta nu ţine de competenţa 

Comisiei Electorale Centrale de a sancţiona sau adopta decizii la cazul discutat. 

Membrii Comisiei Electorale Centrale, în unanimitate, au decis  de a remite  

Procuraturii Generale toate materialele, inclusiv copiile contestaţiilor. 

 Dl Eugeniu Ştirbu – anunţă închisă şedinţa Comisiei. 

 

 

 

Preşedintele                                                         
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