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REPUBLICA MOLDOVA 

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

tel. 251-451, 232-597, fax 234-047 

www.cec.md, e-mail: info@cec.md 
 

PROCES-VERBAL nr. 223 

al şedinţei  

COMISIEI ELECTORALE CENTRALE 
din 27 octombrie 2009, ora: 16:00 

mun. Chişinău, str.Vasile Alecsandri, 119   

        

 

       A prezidat:                         Eugeniu Ştirbu, preşedintele Comisiei 

       Au participat:                     Renata Lapti, vicepreşedintele Comisiei 

                                                  Iurie Ciocan, secretarul Comisiei                                                

                                                  Nicolae Gîrbu, membru 

                                                  Valentin Vizant, membru 

                                                  Victor Kosteţki, membru                                         

     

Dl Eugeniu Ştirbu – a propus membrilor CEC de a începe şedinţa Comisiei. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____6____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0_____ 

 

Dl Eugeniu Ştirbu – a supus votului ordinea de zi: 

AU VOTAT: 

Pentru  ____6____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0_____ 

 

ORDINEA DE ZI: 

 

1. Pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea 

Arhivei Comisiei Electorale Centrale 

Raportor: Eugeniu Ştirbu 

2. Privind modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 2943 din 2 

octombrie 2009 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al 

circumscripţiei electorale săteşti Ştefăneşti nr. 20, raionul Ştefan Vodă” 

Raportor: Lapti Renata 

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

octombrie 2009 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al 

circumscripţiei electorale săteşti Păpăuţi nr. 17, raionul Rezina” 

Raportor: Lapti Renata 

4. Privind modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 2951 din 13 

octombrie 2009 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al 

circumscripţiei electorale săteşti Regina Maria nr. 21, raionul Soroca” 
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Raportor: Lapti Renata 

5. Cu privire la degrevarea dnei Dolghier Nina, secretar al Consiliului electoral 

al circumscripţiei electorale săteşti Păpăuţi nr. 17, raionul Rezina  

Raportor: Iurie Ciocan 

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

Căinari, raionul Căuşeni 

Raportor: Iurie Ciocan 

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

Raportor: Iurie Ciocan 

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

Boghiceni, raionul Hînceşti 

Raportor: Iurie Ciocan 

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

Iezărenii Vechi, raionul Sîngerei 

Raportor: Iurie Ciocan 

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

Ceadîr-Lunga, UTA Găgăuzia 

Raportor: Iurie Ciocan 

11. Diverse 
 

1. Dl Eugeniu Ştirbu, preşedinte CEC - În conformitate cu art.18, 22 lit. c) 

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

Centrală HOTĂRĂŞTE: 

 

Punctul 18 din Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea Arhivei 

Comisiei Electorale Centrale, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale 

nr.1917 din 21 octombrie 2008, se expune în următoarea redacţie: 

 

1. „18. Buletinele cu voturile valabil exprimate, buletinele nevalabile şi 

buletinele anulate, listele electorale şi certificatele cu drept de vot de la alegerile 

parlamentare, locale generale, alegerile noi şi referendumuri se remit instanţei de 

judecată în a cărei rază teritorială se află consiliul electoral de circumscripţie şi se 

păstrează 6 luni de la data confirmării legalităţii alegerilor. După expirarea acestui 

termen, buletinele cu voturile valabil exprimate, buletinele nevalabile şi buletinele 

anulate, precum şi certificatele cu drept de vot de la alegerile parlamentare, locale 

generale, alegerile noi şi referendumuri remise instanţei de judecată se nimicesc, 

iar listele electorale se transmit primăriilor care le-au întocmit.” 

 

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

Dl Nicolae Gîrbu – a întrebat care a fost necesitatea introducerii acestor 

modificări.  

Dl Eugeniu Ştirbu – a răspuns că necesitatea acestor modificări se explică 

prin faptul că au parvenit mai multe adresări atît din partea administraţiei publice 

locale cît şi din partea funcţionarilor electorali referitoare la procedura de păstrare 
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a documentaţiei electorale. Astfel, s-a ajuns la concluzia că varianta  optimă ar fi 

păstrarea acestora timp de 6 luni de la data confirmării legalităţii alegerilor, iar 

după expirarea acestui termen, buletinele cu voturile valabil exprimate, buletinele 

nevalabile şi buletinele anulate, precum şi certificatele cu drept de vot de la 

alegerile parlamentare, locale generale, alegerile noi şi referendumuri remise 

instanţei de judecată să se nimicească, iar listele electorale să fie transmise 

primăriilor. 

Dl Nicolae Gîrbu – a întrebat dacă punctual 18 din Regulamentul cu privire 

la organizarea şi funcţionarea Arhivei CEC se modifică sau se completează. 

Dl Eugeniu Ştirbu – a menţionat că acest punct nu se modifică, ci doar se 

completează. 

Dl Iurie Ciocan, secretar CEC – a adăugat că acest punct se expune într-o 

nouă redacţie. 

Dl Nicolae Gîrbu – a propus insistent ca punctul 18 să nu “se expună în 

următoarea redacţie” dar să “se modifice şi să se completeze”, deoarece anume 

această formulare ar fi în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

Dna Renata Lapti, vicepreşedinte CEC – a menţionat că conform tehnicii 

legislative, ar fi corect „punctul 18 se expune în următoarea redacţie”. 

 

Dl Eugeniu Ştirbu – a supus votului propunerea expusă de dl Nicolae Gîrbu. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____1____,  Contra ____5_____, S-au abţinut ___0_____ 

 

Dl Eugeniu Ştirbu – a supus votului proiectul de bază al hotărîrii. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____5____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___1_____ 

 

2. Dna Renata Lapti, vicepreşedinte CEC - Partidul Politic „Partidul 

Liberal Democrat din Moldova” solicită Comisiei Electorale Centrale excluderea 

dlui Roşca Igor, prin revocare, din componenţa Consiliului electoral al 

circumscripţiei electorale săteşti Ştefăneşti nr. 20 şi includerea dlui Filipovici 

Alexandru.  

 

În conformitate cu  art. 18, 26 şi 33 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE: 
 

 1. Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2943 din 2 octombrie 2009 

„Cu privire la constituirea Consiliului electoral al  circumscripţiei electorale săteşti 

Ştefăneşti nr. 20, raionul Ştefan Vodă”, se modifică, după cum urmează: 

 

se exclude din componenţa Consiliului electoral al circumscripţiei electorale 

săteşti Ştefăneşti nr. 20, raionul Ştefan Vodă, dl Roşca Igor şi se include dl 
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Filipovici Alexandru, mecanizator, temporar neangajat în cîmpul muncii, din 

partea Partidului Politic „Partidul Liberal Democrat din Moldova”.  
 

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

Dl Eugeniu Ştirbu – a supus votului propunerea expusă de dl Nicolae Gîrbu, 

şi anume introducerea în titlu şi în text a sintagmei “privind modificarea şi 

completarea hotărîrii” 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____1____,  Contra ____5_____, S-au abţinut ___0_____ 

 

Dl Eugeniu Ştirbu – a supus votului proiectul de bază al hotărîrii. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____6____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0_____ 

 

3. Dna Renata Lapti - Partidul Politic „Partidul Liberal” solicită Comisiei 

Electorale Centrale excluderea dlui Cuzuioc Anatolie, prin revocare, din 

componenţa Consiliului electoral al circumscripţiei electorale săteşti Păpăuţi nr. 17 

şi includerea dnei Babenco Svetlana.  

În conformitate cu  art. 18, 26 şi 33 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE: 
 

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

„Cu privire la constituirea Consiliului electoral al  circumscripţiei electorale săteşti 

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

 se exclude din componenţa Consiliului electoral al circumscripţiei electorale 

săteşti Păpăuţi nr. 17, raionul Rezina, dl Cuzuioc Anatolie şi se include dna 

Babenco Svetlana, asistent medical, temporar neangajată în cîmpul muncii, din 

partea Partidului Politic „Partidul Liberal”.  

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

Dl Eugeniu Ştirbu – a supus votului propunerea expusă anterior de dl 

Nicolae Gîrbu. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____1____,  Contra ____5_____, S-au abţinut ___0_____ 

 

Dl Eugeniu Ştirbu – a supus votului proiectul de bază al hotărîrii. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____6____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0_____ 
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4. Dna Renata Lapti - Partidul Politic „Partidul Liberal” solicită Comisiei 

Electorale Centrale excluderea dnei Rusnac Natalia, prin revocare, din componenţa 

Consiliului electoral al circumscripţiei electorale comunale Regina Maria nr. 21 şi 

includerea dnei Cristal Diana. 

 

În conformitate cu  art. 18, 26 şi 33 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE: 
 

 1. Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2951 din 13 octombrie 2009 

„Cu privire la constituirea Consiliului electoral al  circumscripţiei electorale 

comunale Regina Maria nr. 21, raionul Soroca” se modifică, după cum urmează: 

se exclude din componenţa Consiliului electoral al circumscripţiei electorale 

comunale Regina Maria nr. 21, raionul Soroca, dna Rusnac Natalia şi se include 

dna Cristal Diana, economist, contabil, ÎI „Nastas”, din partea Partidului Politic 

„Partidul Liberal”.  
 

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

Dl Eugeniu Ştirbu – a supus votului propunerea expusă anterior de dl 

Nicolae Gîrbu. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____1____,  Contra ____5_____, S-au abţinut ___0_____ 

 

Dl Eugeniu Ştirbu – a supus votului proiectul de bază al hotărîrii. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____6____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0_____ 

 

5. Dl Iurie Ciocan, secretar CEC - Consiliul electoral al circumscripţiei 

electorale săteşti Păpăuţi nr. 17, raionul Rezina, a remis Comisiei Electorale 

Centrale hotărîrea nr. 2 din 26 octombrie 2009 prin care a propus pentru degrevare 

de atribuţiile de la locul de muncă permanent pe perioada activităţii în componenţa 

consiliului pe secretarul acestuia, dna Dolghier Nina. 

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

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

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

membri ai organelor electorale care pot fi degrevaţi de atribuţiile de la locul de 

muncă permanent şi termenul  acestor degrevări, statele de personal ale aparatelor 

consiliilor electorale de circumscripţie de nivelul întîi pentru efectuarea alegerilor 

noi din 29 noiembrie 2009”, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE: 

1. Se degrevează, cu începere de la data de 27 octombrie pînă la 30 

noiembrie  2009 inclusiv, de atribuţiile de la locul de muncă permanent pe 

perioada activităţii în componenţa Consiliului electoral al circumscripţiei electorale 

săteşti Păpăuţi nr. 17, raionul Rezina, dna Dolghier Nina, secretar. 
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  2.  Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

Dl Eugeniu Ştirbu – a supus votului proiectul de hotărîre. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____6____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0_____ 

 

6. Dl 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 

orăşenesc Căinari, prin decizia nr. 4/2 din 3 iulie 2009, a ridicat mandatul de 

consilier deţinut  de dl Coţofan Valeriu, la cerere, ales pe lista Alianţei 

„MOLDOVA NOASTRĂ”. Astfel, a devenit vacant un mandat de consilier atribuit 

formaţiunii nominalizate.  

În temeiul documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatul de consilier în Consiliul orăşenesc Căinari revine dlui Vidraşcu 

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

prin hotărîrea Judecătoriei Căuşeni din 13 iunie 2007. 

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

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE: 

 

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

Căinari. 

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

Căuşeni, dlui Vidraşcu Nicolae, candidat supleant pe lista Alianţei „MOLDOVA 

NOASTRĂ”, actualmente Partidul Politic „Alianţa MOLDOVA NOASTRĂ”. 

   

AU VOTAT: 

Pentru  ____6____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0_____ 

 

7. Dl 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 Hînceşti, prin decizia nr. 04/14 din 8 octombrie 2009, a ridicat mandatul de 

consilier deţinut de dl Dubceac Valentin, la cerere, ales pe lista Partidului 

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

consilier atribuit formaţiunii nominalizate.  

 În temeiul documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatul de consilier în Consiliul raional Hînceşti revine dnei Bunescu 

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

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

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

lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, prin care refuză mandatul de 

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

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

 2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul raional Hînceşti dnei 

Bunescu Claudia, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din Republica 

Moldova. 

 

Dl Nicolae Gîrbu – a întrebat dacă decizia anterioară a consiliului a fost 

abrogată sau nu. 

Dl Iurie Ciocan – a menţionat că la CEC a parvenit o decizie a consiliului 

raional Hînceşti prin care se confirmă că decizia, la care se referă dl Nicolae Gîrbu 

– este nulă de drept, deoarece vizează o persoană inexistentă. 

Dl Nicolae Gîrbu – a adăugat că această decizie continuă să se afle la 

evidenţa executării actelor la CEC, prin urmare, în proiectul de hotărîre trebuie de 

indicat data cînd a parvenit la Comisie prima decizie a consiliului, care de altfel, nu 

a fost abrogată, precum şi data primirii explicaţiei din partea secretarului 

consiliului raional Hînceşti. 

Dl Iurie Ciocan – a menţionat că în cazul dlui Valentin Dubceac consiliul 

raional a adoptat o nouă decizie, plus la aceasta, legalitatea sau ilegalitatea actelor 

APL este verificată de subdiviziunea Control administrativ din cadrul Cancelariei 

de Stat. 

Dl Nicolae Gîrbu – a propus ca prezentul proiect de hotărîre să fie respins. 

 

Dl Eugeniu Ştirbu – a supus votului propunerea dlui Nicolae Gîrbu 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____1____,  Contra ____5_____, S-au abţinut ___0_____ 

 

Dl Eugeniu Ştirbu – a supus votului proiectul de bază 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____5____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___1_____ 

 

8. Dl 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 Boghiceni, prin decizia nr. 03/09 din 8 aprilie 2009, a ridicat, la cerere, 

mandatul de consilier deţinut de dna Gribencea Svetlana, aleasă pe lista Partidului 

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

formaţiunii nominalizate. 

În temeiul documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatul de consilier în Consiliul sătesc Boghiceni revine dnei Cerchez 

Ecaterina, candidat supleant pe lista Partidului Popular Creştin Democrat, 

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

mandatului s-a ţinut cont de declaraţiile dlor Galaţanu Petru şi Bînzari Constantin, 

prin care refuză mandatele de consilier, şi  adeverinţa primăriei satului Boghiceni 
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privind plecarea peste hotarele ţării a dlui Olişevschi Nicolae, candidaţi supleanţi 

din partea Partidului Popular Creştin Democrat. 

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

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE: 

 

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

Boghiceni.  

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

Hînceşti, dnei Cerchez Ecaterina, candidat supleant pe lista Partidului Popular 

Creştin Democrat.  

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____6____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0_____ 

 

9. Dl 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 Iezărenii Vechi, prin decizia nr. 3/5 din 17 iunie 2009, a ridicat mandatul 

de consilier deţinut  de dna Albu Evghenia, la cerere, aleasă pe lista Alianţei 

„MOLDOVA NOASTRĂ”. Astfel, a devenit vacant un mandat de consilier atribuit 

formaţiunii nominalizate.  

În temeiul documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatul de consilier în Consiliul comunal Iezărenii Vechi revine dlui 

Covali Eduard, candidat supleant pe lista Alianţei „MOLDOVA NOASTRĂ”, 

confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Sîngerei din 14 iunie 2007. 

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

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE: 

 

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

Iezărenii Vechi. 

 2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Iezărenii Vechi, 

raionul Sîngerei, dlui Covali Eduard, candidat supleant pe lista Alianţei 

„MOLDOVA NOASTRĂ”, actualmente Partidul Politic „Alianţa MOLDOVA 

NOASTRĂ”.    

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____6____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0_____ 

 

10. Dl 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 

orăşenesc Ceadîr-Lunga, prin decizia nr. XII/4 din 8 octombrie 2009, a ridicat 

mandatul de consilier deţinut de dna Zotovici Tatiana, la cerere, aleasă pe lista 

Blocului electoral „PATRIA-РОДИНА – РАВНОПРАВИЕ”. Astfel, a devenit 

vacant un mandat de consilier atribuit formaţiunii nominalizate.  
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În temeiul documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatul de consilier în Consiliul orăşenesc Ceadîr-Lunga revine dlui 

Duminica Vasilii, candidat supleant pe lista Blocului electoral „PATRIA-

РОДИНА – РАВНОПРАВИЕ”, confirmată prin hotărîrea suplimentară a 

Judecătoriei Ceadîr-Lunga din 22 iunie 2007. 

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

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE: 

 

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

Ceadîr-Lunga. 

 2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul orăşenesc Ceadîr-Lunga, 

UTA Găgăuzia, dlui Duminica Vasilii, candidat supleant pe lista Blocului electoral 

„PATRIA-РОДИНА – РАВНОПРАВИЕ”.  

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____6____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0_____ 

 

11. Diverse 

 Dl Eugeniu Ştirbu – a anunţat membrii CEC că în perioada 2-3 noiembrie 

Comisia Electorală Centrală încheie procesul de analiză post-electorală a alegerilor 

parlamentare din 05 aprilie şi a alegerilor anticipate din 29 iulie a.c. prin 

organizarea conferinţei internaţionale "Managementul proceselor electorale în 

R.Moldova. Evoluţii şi perspective". Dl Eugeniu Ştirbu a rugat ca toţi membrii 

CEC să fie prezenţi la această conferinţă internaţională. 

 

Dl Eugeniu Ştirbu – a anunţat închisă şedinţa Comisiei. 

 

 

Preşedintele 

Comisiei Electorale Centrale                                          Eugeniu ŞTIRBU  

 

 

 

Secretarul 

Comisiei Electorale Centrale                    Iurie CIOCAN 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ex. : Angheli Cristina 

Tel. : 251-462 


