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PROCES-VERBAL nr. 108 

al şedinţei Comisiei Electorale Centrale 
 

6 noiembrie 2007  

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  

                                                    

       Membrii Comisiei:          Mihai Buşuleac 

 Nicolae Gîrbu  

 Pavel Midrigan 

 Vasile Gafton 

  

Lipsesc: Victor Kosteţki /absenţă motivată/ 

 Valentin Vizant /absenţă motivată/  

 

Mass-media: lista se anexează.  

 

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

Propunerea se acceptă unanim. 

 

Dl Eugeniu Ştirbu – propune spre examinare proiectul ordinii de zi. 

Propuneri: 

Dl Nicolae Gîrbu – propun de a amîna de pe ordinea de zi pct. 1 privind 

modificarea Regulamentului cu privire la activitatea Comisiei Electorale Centrale. 

Timp de 3 zile, personal, voi completa acest proiect cu propuneri care, sper, vor 

îmbunătăţi Regulamentul CEC. 

Propunerea se acceptă unanim. 

Alte propuneri şi obiecţii nu sînt. 

Dl Eugeniu Ştirbu – supune votului proiectul ordinii de zi cu amînarea pct. 1. 

 

S-a votat: 

Pro – 6; 
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Contra – 0 

 

ORDINEA DE ZI: 

 

1. Cu privire la acreditarea observatorilor din partea Partidului Umanist din 

Moldova în vederea monitorizării alegerilor locale noi din 11 noiembrie 

2007  

Raportor: Renata LAPTI 

2. Cu privire la degrevarea de atribuţiile de la locul de muncă permanent a dnei 

Brelian Iulia, preşedinte al Consiliului electoral al circumscripţiei electorale 

comunale Albina nr.11/2, raionul Cimişlia şi a dlui Prisecarean Stanislav, 

preşedinte al Consiliului electoral al circumscripţiei electorale săteşti Bugeac 

nr.36/8, UTA Găgăuzia  

Raportor: Renata LAPTI 

3. Cu privire la măsurile ce urmează a fi întreprinse de către autorităţile 

administraţiei publice centrale în legătură cu situaţia creată în circumscripţia 

electorală comunală Corjova nr.15/3, raionul Dubăcari 

Raportor: Nicolae GÎRBU 

4. Cu privire la fixarea datei pentru votarea repetată la alegerile primarului 

satului Buţeni, raionul Hînceşti 

Raportor: Iurie CIOCAN 

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

Truşeni, municipiul Chişinău 

Raportor: Iurie CIOCAN 

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

Noi, raionul Anenii Noi 

Raportor: Iurie CIOCAN 

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

Raportor: Iurie CIOCAN 

8. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul comunal Plopi, 

raionul Cantemir 

Raportor: Iurie CIOCAN 

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

Boşcana, raionul Criuleni 

Raportor: Iurie CIOCAN 

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

Cepeleuţi, raionul Edineţ 

Raportor: Iurie CIOCAN 

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

Raportor: Iurie CIOCAN 

12. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul sătesc Răuţel, 

raionul Făleşti 

Raportor: Iurie CIOCAN 

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

Căinarii Vechi, raionul Soroca 



 3 

Raportor: Iurie CIOCAN 

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

raionul Străşeni 

Raportor: Iurie CIOCAN 

15. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul sătesc Recea, 

raionul Străşeni 

Raportor: Iurie CIOCAN 

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

de Sus, raionul Taraclia 

Raportor: Iurie CIOCAN 

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

Pistruieni, raionul Teleneşti 

Raportor: Iurie CIOCAN 

18. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul sătesc Costuleni, 

raionul Ungheni 

Raportor: Iurie CIOCAN 

     19. Diverse 

 

S-a examinat: 1. Cu privire la acreditarea observatorilor din partea 

Partidului Umanist din Moldova în vederea monitorizării alegerilor locale noi 

din 11 noiembrie 2007. 

 A raportat: Renata Lapti 

Partidul Umanist din Moldova, concurent electoral, a înaintat la Comisia 

Electorală Centrală un demers privind acreditarea a 19 persoane în calitate de 

observatori pentru monitorizarea alegerilor locale noi din 11 noiembrie 2007 în 

raionul Rezina. 

Propuneri şi obiecţii nu sînt. 

În conformitate cu art. 18 şi 63 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 

noiembrie 1997 şi Regulamentul privind statutul observatorilor şi procedura de 

acreditare a acestora, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 332 

din 24 octombrie 2006, Comisia Electorală Centrală: 

1. Acreditează în calitate de observatori naţionali: Elena Decenco,  Lilia 

Cortac, Dumitru Damian, Eugen Graur, Mariana Creţu, Victor Harbuz,  Leonid 

Ivanov, Gheorghe Paladii, Natalia Prisăcaru, Ion Sandu, Vasile Strusevici, Olga 

Tihan, Vadim Turculeţ, Violeta Ungureanu, Liubovi Balanuţa, Diana Mamaliga, 

Olesea Brînzilă, Anastasia Comisarova şi Inga Bivol (cetăţeni ai Republicii 

Moldova) din partea Partidului Umanist din Moldova în vederea monitorizării 

alegerilor locale noi din 11 noiembrie 2007 în raionul Rezina. 

2. În activitatea lor persoanele acreditate se vor călăuzi de actele normative 

internaţionale la care Republica Moldova este parte, de Constituţia Republicii 

Moldova, de Codul electoral şi de Regulamentul privind statutul observatorilor şi 

procedura de acreditare a acestora, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale 

Centrale nr. 332 din 24 octombrie 2006. 

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

S-a votat: 
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Pro – 6; Contra – 0. 

S-a examinat: 2. Cu privire la degrevarea de atribuţiile de la locul de 

muncă permanent a dnei Brelian Iulia, preşedinte al Consiliului electoral al 

circumscripţiei electorale comunale Albina nr. 11/2, raionul Cimişlia şi a dlui 

Prisecarean Stanislav, preşedinte al Consiliului electoral al circumscripţiei 

electorale săteşti Bugeac nr. 36/8, UTA Găgăuzia. 

A raportat: Renata Lapti 

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

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

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

          1. Degrevează de atribuţiile de la locul de muncă permanent pentru 

desfăşurarea alegerilor noi din 9 decembrie 2007 dna Brelian Iulia, preşedinte al 

Consiliului electoral al circumscripţiei electorale comunale Albina nr. 11/2, raionul 

Cimişlia şi dl Prisecarean Stanislav, preşedinte al Consiliului electoral al 

circumscripţiei electorale săteşti Bugeac nr. 36/8, UTA Găgăuzia începînd cu 2 

noiembrie pînă la 11 decembrie 2007 inclusiv. 

2. Consiliile electorale menţionate în pct.1 vor degreva de la locul de muncă 

permanent cîte un membru al birourilor electorale ale secţiilor de votare şi vor 

angaja în aparatul consiliilor electorale cîte o persoană începînd cu 20 noiembrie 

pînă la 10 decembrie 2007. 

3.  Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

S-a votat: 

Pro – 6. 

Contra – 0. 

 

S-a examinat: 3. Cu privire la măsurile ce urmează a fi întreprinse de 

către autorităţile administraţiei publice centrale în legătură cu situaţia creată 

în circumscripţia electorală comunală Corjova nr. 15/3, raionul Dubăsari. 

Raportor: Nicolae Gîrbu 

Alegerile locale generale din 3 iunie 2007, precum şi votarea repetată din 17 

iunie 2007 pentru alegerea Consiliului raional Dubăsari, Consiliului comunal 

Corjova şi a primarului comunei Corjova nu au avut loc din cauza blocării de către 

forţele separatiste de la Tiraspol a procesului votării, intimidării şi maltratării 

membrilor biroului electoral al secţiei de votare şi a alegătorilor, fapt ce a condus 

la imposibilitatea exercitării dreptului de vot al cetăţenilor din acastă localitate, în 

condiţii libere şi democratice. 

Prin hotărîrea nr. 1093 din 28 august 2007 „ Cu privire la stabilirea datei 

alegerilor noi pentru funcţia de primar, consilier local şi raional în circumscripţia 

electorală comunală  Corjova nr. 15/3, raionul Dubăsari”, Comisia Electorală 

Centrală a aprobat textul adresării către Guvernul Republicii Moldova cu 

solicitarea de a asigura securitatea în comuna Corjova, raionul Dubăsari şi a acorda 

asistenţă autorităţilor publice locale şi organelor electorale în desfăşurarea 

procesului electoral în scopul prevenirii şi stopării oricăror incidente care, 

eventual, ar putea fi provocate de către forţele separatiste de la Tiraspol. 
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La 2 octombrie 2007, Comisia Electorală Centrală a adoptat hotărîrea nr. 1226 

„Cu privire la suspendarea acţiunii  hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 1093 

din 28 august 2007 „Cu privire la stabilirea datei alegerilor noi pentru funcţia de 

primar  şi consilier local şi raional în circumscripţia electorală comunală Corjova 

nr. 15/3, raionul Dubăsari”, pentru ca organele administraţiei publice locale să 

creeze condiţii favorabile  privind realizarea dreptului electoral a cetăţenilor din 

comuna Corjova, raionul Dubăsari. 

La 8 octombrie dl Eugeniu Ştirbu, preşedinte al Comisiei Electorale Centrale a 

înaintat un demers în Parlament prin care consideră oportună adoptarea unei legi 

pentru completarea art. 15 şi 28 din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 

privind administraţia publică locală cu un caz nou de prelungire a mandatelor 

primarului şi consiliului local, diferit de cel de război sau catastrofă. 

Potrivit informaţiilor relatate de către vicepreşedintele raionului Dubăsari şi 

primarul comunei Corjova şi în baza demersului înaintat de ultimul, în comună 

continuă să persiste situaţia tensionată, totodată reprezentanţii administraţiei 

publice locale afirmă că cetăţenii comunei Corjova doresc să participe la alegeri şi 

să-şi realizeze dreptul constituţional de a fi ales şi a alege. 

E de menţionat, că pînă în prezent Comisia Electorală Centrală nu a primit 

răspuns de la autorităţile administraţiei publice centrale şi Guvern cu privire la 

măsurile întreprinse în vederea realizării dreptului electoral al cetăţenilor din 

comuna Corjova, raionul Dubăsari. 

 

Dl raportor propune în pct. 1 din proiectul de hotărîre să se excludă sintagma 

„în vederea” care se repetă şi de înlocuit cu „privind”. De asemenea, propune a 

exclude pct. 2 şi 3 din proiectul de hotărîre înaintat, pentru a evita eventualele 

indicaţii date organelor de resort şi pentru a menţine colaborarea cu ele, în vederea 

soluţionării  cazului Corjova. 

Propuneri şi obiecţii: 

Dl Vasile Gafton – propun, în partea descriptivă, ultimul alineat, după 

„...măsurile întreprinse” a completa cu locuţiunea „pentru asigurarea condiţiilor 

necesare”. 

Dl Nicolae Gîrbu acceptă propunerea expusă de dl Gafton. 

Dl Iurie Ciocan – în ultimul alineat din proiectul de hotărîre se menţionează că 

Comisia Electorală Centrală nu a primit de la Guvern un răspuns cu privire la 

măsurile întreprinse în vederea realizării dreptului electoral al cetăţenilor din 

comuna Corjova. Dar CEC nici n-a solicitat de la Guvern o asemenea informaţie, 

ci invers, Comisia informa Guvernul despre situaţia din Corjova, solicitînd 

asigurarea securităţii şi acordarea asistenţei autorităţii publice locale şi organelor 

electorale în desfăşurarea procesului electoral. Atît timp cît nu s-a solicitat de la 

Guvern un răspuns nu-l putem învinui de lipsă de acţiuni. Din acest considerent 

propun a exclude complet acest alineat din proiectul hotărîrii. 

Demersul înaintat în Parlament şi semnat de preşedintele Comisiei Electorale 

Centrale, din numele Comisiei, a avut un caracter explicativ. Or, nu a fost o 

hotărîre a Comisiei ci o opinie a ei care a fost deseori supusă dezbaterilor în cadrul 

şedinţelor anterioare.  Cu atît mai mult că art. 30 lit. f) din Regulamentul cu privire 
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la activitatea Comisiei Electorale Centrale stipulează expres atribuţiile 

preşedintelui în acest domeniu. Deaceea propun de a substitui sintagma „La 8 

octombrie dl Eugeniu Ştirbu, preşedinte al Comisiei Electorale Centrale a înaintat 

un demers în Parlament...” cu locuţiunea „La 8 octombrie Comisia Electorală 

Centrală a înaintat un demers în Parlament...”. 

Dl Nicolae Gîrbu – în cadrul şedinţelor anterioare s-a pus în dezbatere 

chestiunea respectivă care a dispersat poziţia membrilor Comisiei. Or, cînd este 

vorba de un proiect de hotărîre el se adoptă colegial. Chiar şi un text elaborat de 

CEC se supune discuţiilor, ba şi propuneri privind modificarea legii. Ne-am adresat 

Guvernului şi prin hotărîrea CEC nr. 1093, pct. 2, aprobată colegial de către 

membrii Comisiei: „Se aprobă textul adresării Comisiei Electorale Centrale către 

Guvernul Republicii Moldova, cu solicitarea de a asigura securitatea în comuna 

Corjova, raionul Dubăsari şi a acorda asistenţă autorităţilor publice locale şi 

organelor electorale în desfăşurarea procesului electoral în scopul prevenirii şi 

stopării oricăror incidente care, eventual, ar putea fi provocate de către forţele 

separatiste de la Tiraspol”. Scopul meu nu constă în a nominaliza persoana sau 

instituţia care a înaintat demersul respectiv. Prioritar este ca acest proiect de 

hotărîre să ajungă la adresa Guvernului. 

Dl Eugeniu Ştirbu – desigur, orice hotărîre se adoptă colegial, inclusiv şi 

demersul înaintat către Parlament privind modificarea, completarea şi adoptarea 

unor acte normative pentru prelungirea mandatului de primar şi consilier în 

comuna Corjova, raionul Dubăsari. În demersul adresat s-a indicat oportunitatea 

adoptării de către Parlament a unei Legi de completare a art. 15 şi 28 din Legea 

privind administraţia publică locală. Consider că important este ca hotărîrile 

aprobate de CEC să fie implimentate şi îndeplinite. 

Dl Vasile Gafton – misiunea Guvernului este de a informa nu numai Comisia 

Electorală Centrală dar şi publicul despre măsurile întreprinse pentru asigurarea 

condiţiilor de realizare a dreptului electoral în localitatea Corjova. Comisia nu-şi 

depăşeşte atribuţiile. Guvernul era obligat să informeze Comisia despre măsurile 

de asigurare în desfăşurarea procesului electoral şi nu văd nimic grav în aceasta. 

Dna Renata Lapti – putem parafraza sau schimba alineatul respectiv şi anume: 

„Pînă în prezent Comisia Electorală Centrală nu a primit răspuns de la autorităţile 

publice centrale...” şi nu contează /fără a concretiza/ dacă Comisia a fost sau nu 

informată. 

Iurie Ciocan – la şedinţa din 2 octombrie curent dna Maria Jimbei, 

vicepreşedintele raionului Dubăsari şi primarul comunei Corjova ne-a informat 

despre situaţia reală din Corjova şi au argumentat imposibilitatea desfăşurării 

alegerilor în această localitate. 

Dl Mihai Buşuleac – sînt de acord cu redacţia nouă propusă  de dl Iurie 

Ciocan  de a evita nominalizarea semnatarului demersului înaintat către Parlament, 

căci documentul a ieşit din pereţii acestei instituţii. Referitor la ultimul alineat din 

proiectul de hotărîre propun să facem o constatare şi apoi să solicităm Guvernul să 

dispună întreprinderea măsurilor necesare.  

Dna Renata Lapti – propun să utilizăm sintagma „măsuri suficiente” şi nu 

„măsuri concrete”. 
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Dl Iurie Ciocan – din cîte cunosc, problema localităţii Corjova e pusă 

permanent în discuţie şi se află pe agenda de lucru a organelor abilitate, CUC, 

MAEIE, Ministerul Reintegrării. 

Dl Mihai Buşuleac – propun alineatul respectiv de modificat, după cum 

urmează: „Comisia Electorală Centrală menţionează că pînă în prezent autorităţile 

publice centrale nu au întreprins măsuri suficiente pentru asigurarea condiţiilor 

necesare  în vederea realizării dreptului electoral al cetăţenilor din comuna 

Corjova, raionul Dubăsari” şi de exclus pct. 2 şi 3 din proiectul hotărîrii. 

Dl Nicolae Gîrbu – propun ca în proiectul de hotărîre, alăturat la art. 18, de 

înscris şi art. 22 din Codul electoral. 

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

 

Dl Eugeniu Ştirbu – supune votului proiectul de hotărîre, luîndu-se în 

considerare ultimele modificări propuse de dl Buşuleac. 

 

Alegerile locale generale din 3 iunie 2007, precum şi votarea repetată din 17 

iunie 2007 pentru alegerea Consiliului raional Dubăsari, Consiliului comunal 

Corjova şi a primarului comunei Corjova nu au avut loc din cauza blocării de către 

forţele separatiste de la Tiraspol a procesului votării, intimidării şi maltratării 

membrilor biroului electoral al secţiei de votare şi a alegătorilor, fapt ce a condus 

la imposibilitatea exercitării dreptului de vot al cetăţenilor din această localitate, în 

condiţii libere şi democratice. 

Prin hotărîrea nr. 1093 din 28 august 2007 „Cu privire la stabilirea datei 

alegerilor noi pentru funcţia de primar, consilier local şi raional în circumscripţia 

electorală comunală  Corjova nr. 15/3, raionul Dubăsari”, Comisia Electorală 

Centrală a aprobat textul adresării către Guvernul Republicii Moldova cu 

solicitarea de a asigura securitatea în comuna Corjova, raionul Dubăsari şi a acorda 

asistenţă autorităţilor publice locale şi organelor electorale în desfăşurarea 

procesului electoral în scopul prevenirii şi stopării oricăror incidente care, 

eventual, ar putea fi provocate de către forţele separatiste de la Tiraspol. 

La 2 octombrie 2007, Comisia Electorală Centrală a adoptat hotărîrea nr. 1226 

„Cu privire la suspendarea acţiunii  hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 1093 

din 28 august 2007 „Cu privire la stabilirea datei alegerilor noi pentru funcţia de 

primar  şi consilier local şi raional în circumscripţia electorală comunală Corjova 

nr. 15/3, raionul Dubăsari”, pentru ca organele administraţiei publice locale să 

creeze condiţii favorabile  privind realizarea dreptului electoral al cetăţenilor din 

comuna Corjova, raionul Dubăsari. 

La 8 octombrie 2007, Comisia Electorală Centrală a înaintat un demers în 

Parlament prin care consideră oportună adoptarea unei legi pentru completarea art. 

15 şi 28 din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia 

publică locală cu un caz nou de prelungire a mandatelor primarului şi consiliului 

local, diferit de cel de război sau catastrofă. 

Potrivit informaţiilor relatate de către vicepreşedintele raionului Dubăsari şi 

primarul comunei Corjova şi în baza demersului înaintat de ultimul, în comună 

continuă să persiste situaţia tensionată, totodată reprezentanţii administraţiei 
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publice locale afirmă că cetăţenii comunei Corjova doresc să participe la alegeri şi 

să-şi realizeze dreptul constituţional de a fi ales şi a alege. 

Comisia Electorală Centrală menţionează că pînă în prezent autorităţile publice 

centrale nu au întreprins măsuri suficiente pentru asigurarea condiţiilor necesare  în 

vederea realizării dreptului electoral al cetăţenilor din comuna Corjova, raionul 

Dubăsari. 

  Pentru motivele expuse şi în conformitate cu art. 18 şi 22 din Codul electoral 

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

Solicită Guvernului să dispună întreprinderea măsurilor necesare privind 

asigurarea securităţii şi acordarea asistenţei autorităţilor publice locale şi organelor 

electorale în vederea bunei desfăşurări a alegerilor noi şi exercitării dreptului 

constituţional al locuitorilor comunei Corjova, raionul Dubăsari de a-şi alege 

organele administraţiei publice locale.  

 

S-a votat:  

Pro –6 . 

Contra – 0. 

 

S-a examinat: 4. Cu privire la fixarea datei pentru votarea repetată la 

alegerea primarului satului Buţeni, raionul Hînceşti. 

Raportor: Iurie Ciocan 

Comisia Electorală Centrală prin hotărîrea nr.1272 din 16 octombrie 2007 a 

stabilit data alegerilor noi pentru alegerea consilierilor în consiliul sătesc şi 

primarului satului Buţeni, raionul Hînceşti. Această hotărîre a fost contestată de 

către Partidul Comuniştilor din Republica Moldova. Curtea de Apel Chişinău a 

admis acţiunea Partidului Comuniştilor din Republica Moldova şi a anulat integral 

hotărîrea Comisiei Electorale Centrale cu obligarea de a stabili data votării repetate 

pentru alegerea primarului în satul Buţeni, raionul Hînceşti.   

Ulterior, Comisia Electorală Centrală a atacat cu recurs hotărîrea Curţii de 

Apel Chişinău din 25 octombrie 2007, cerînd casarea acesteia şi emiterea unei 

hotărîri noi prin care să se menţină în vigoare hotărîrea Comisiei Electorale 

Centrale nr.1272 din 16 octombrie 2007. Colegiul Civil şi de Contencios 

Administrativ al Curţii Supreme de Justiţie a respins recursul şi a menţinut în 

vigoare hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 25 octombrie 2007. 

În scopul executării hotărîrilor judiciare şi în conformitate cu art.26 lit.n) din 

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

HOTĂRĂŞTE: 
1. Votarea repetată pentru alegerea primarului în circumscripţia electorală 

sătească Buţeni nr.20/14 se fixează pentru data de 18 noiembrie 2007. Votarea 

repetată se va efectua pe baza listelor electorale întocmite pînă la 14 octombrie 

2007, cu participarea aceluiaşi consiliu electoral de circumscripţie şi cu aceleaşi 

candidaturi, excluzîndu-l din buletinul de vot pe dl Postolache Anatolie, candidat la 

funcţia de primar din partea Alianţei „MOLDOVA NOASTRĂ”.  

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.  
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Dl Pavel Midrigan, membrul Comisiei, a intrat în sala de şedinţe. 

Întrebări şi obiecţii: 

  Dl Vasile Gafton – în dispozitivul hotărîrii este indicat că votarea repetată se 

va efectua „cu aceleaşi candidaturi”. Cîte candidaturi sînt? 

  Dl Iurie Ciocan – iniţial erau trei candidaturi. În urma excluderii dlui 

Postolachi din buletinul de vot vor rămîne doi candidaţi. 

  Dl Vasile Gafton –  aceasta e un nonsens: „cu aceleaşi candidaturi”, dar, 

totodată, „excluzîndu-l din buletinul de vot pe dl Postolache Anatolie...”. Există 

vre-o hotărîre judecătorească recentă care ne-ar obliga să-l excludem pe dl 

Postolachi din buletinul de vot?   

  Dl Iurie Ciocan – Colegiul Civil şi de Contencios Administrativ al Curţii 

Supreme de Justiţie a respins recursul Comisiei şi a menţinut în vigoare hotărîrea 

Curţii de Apel Chişinău din 25 octombrie 2007 care „anulează integral, ca fiind 

emisă contrar prevederilor legii, hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1272 

din 16 octombrie 2007 privind stabilirea datei alegerilor noi pentru alegerea 

consilierilor în consiliul sătesc şi primarului satului Buţeni, raionul Hînceşti” (citat 

încheiat). Legea Contenciosului administrativ prevede efectele nulităţii unui act 

administrativ şi anume: nulitatea actului administrativ readuce situaţia la faza 

iniţială existentă pînă la adoptarea  acestui act. Ceea ce ţine de nonsens – candidaţii 

înscrişi în buletinul de vot continuă să participe în scrutin, excluzîndu-l pe dl 

Postolache din buletinul de vot. 

  Dl Vasile Gafton - Hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 25 octombrie 

curent „obligă Comisia Electorală Centrală de a emite o hotărîre privind stabilirea 

datei alegerilor repetate pentru funcţia de primar al satului Buţeni, raionul 

Hînceşti” (citat încheiat) însă nu obligă să-l excludem pe dl Postolache din 

buletinul de vot şi nu se spune nimic despre faza iniţială, deci este o concluzie 

eronată a dumneavoastră. 

  Dl Iurie Ciocan – efectele nulităţii sînt cunoscute şi de studenţii de la 

facultatea de drept. Dumneavoastră rupeţi din context ultimile hotărîri ale instanţei 

de judecată. 

  Dl Nicolae Gîrbu – îmi este clară poziţia raportorului. La dezbateri voi 

interveni. 

  Dna Renata Lapti – vreau să menţionez că la 14 octombrie dl Postolache 

deja nu figura în buletinul de vot. 

  Dl Iurie Ciocan – se vor tipări alte buletine de vot. În partea rezolutivă 

putem modifica proiectul de hotărîre al Comisiei Electorale Centrale, care ar păstra 

condiţiile situaţiei existente pentru votarea repetată din 14 octombrie a.c. 

Dl Nicolae Gîrbu – propun, în partea rezolutivă a proiectului, de omis 

sintagma „excluzîndu-l din buletinul de vot pe dl Postolache Anatolie, candidat la 

funcţia de primar din partea Alianţei „MOLDOVA NOASTRĂ”. La dezbateri voi 

aduce explicaţiile necesare. 

Dl Eugeniu Ştirbu – cu toţii cunoaştem din ce cauză la 14 octombrie curent n-

a avut loc votarea repetată. Atît Curtea de Apel Chişinău cît şi Curtea Supremă de 

Justiţie consideră că Comisia Electorală Centrală a comis greşeala suspendînd, prin 

hotărîrea CEC nr. 1269 din 14 octombrie, desfăşurarea votării repetate pentru 
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alegerile primarului satului Buţeni. De fapt Comisia n-a făcut abateri de la 

prevederile Codului electoral. Întrucît n-au fost anunţate alegerile repetate, 

instanţele de judecată ne obligă să le desfăşurăm. Însă în Codul electoral nu este 

stipulat de cîte ori se admite votarea repetată. În asemenea situaţie cum trebuie de 

procedat? 

Dl Iurie Ciocan – hotărîrea instanţei de judecată este definitivă şi irevocabilă. 

Ea indică expres calea cum trebuie de procedat. 

Dna Renata Lapti – în Codul electoral nu se spune clar de cîte ori se poate de 

fixat votarea repetată. Aceeaşi situaţia s-a creat şi referitor la Consiliul sătesc 

Buţeni. Consiliul local Buţeni nu s-a întrunit la prima şedinţă şi nici la următoarele 

două care urmau să aibă loc fiecare peste 3 zile calendaristice. Neîntrunindu-se în 

şedinţă deliberativă în termenele stabilite, acesta se consideră dizolvat de drept. În 

acest caz, instanţa de judecată, prin hotărîrea din 25 octombrie, anulează şi 

alegerea consilierilor în consiliul sătesc Buţeni, deci trebuie să le mai oferim o 

şansă de a se întruni. Dar cum şi în baza cărui temei legal să le permitem această 

convocare? 

Dl Iurie Ciocan – conform Regulamentului-cadru privind constituirea şi 

funcţionarea consiliilor locale şi raionale nr. 457 din 14.11.2003 art. 1 

„Convocarea consilierilor consiliului local în prima şedinţă (de constituire) a 

consiliului se face prin hotărîre a consiliului electoral de circumscripţie.” (citat 

încheiat). Prin urmare, pentru a depăşi această stare de lucruri, preşedintele 

Consiliului electoral de circumscripţie de nivelul doi trebuie să emită o hotărîre 

publică privind data convocării consilierilor consiliului sătesc Buţeni. Situaţia este 

epuizată, căci hotărîrea CEC nr. 1272 din 16 octombrie 2007 a fost anulată 

integral. 

Dl Vasile Gafton – corect ar fi să ne adresăm în Parlament cu un demers prin 

care să solicităm legiuitorilor să ne explice cum trebuie să procedăm în cazul dat. 

Dna Renata Lapti – aceasta va fi şi un motiv de revizuire a actelor normative. 

Dl Vasile Gafton – m-am adresat către raportor cu întrebarea: care este ultima 

hotărîre a instanţei de judecată care ar obliga excluderea dlui Postolache din 

buletinul de vot? N-am primit răspuns, raportorul mi-a citit lecţii. Consider că nu 

este oportună excluderea dlui Postolache din buletinul de vot, prevederile hotărîrii 

Colegiului civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie din 30 

iunie 2007 cu privire la interdicţie s-a epuizat. Ea nu stipulează de cîte ori se pot 

organiza şi desfăşura alegeri re-re-repetate. Personal, susţin propunerea dlui Gîrbu 

de a omite, în partea rezolutivă a proiectului, sintagma: „excluzîndu-l din buletinul 

de vot pe dl Postolache Anatolie, candidat la funcţia de primar din partea Alianţei 

„MOLDOVA NOASTRĂ” şi acesta să rămînă în buletinul de vot. 

Dl Iurie Ciocan – sînt ferm convins că cazul nu poate fi epuizat pînă nu va 

avea loc votarea repetată în condiţiile legii. Organul Suprem de Justiţie stipulează 

că cazul nu este epuizat pînă nu are loc însuşi evenimentul, adică excluderea dlui 

Postolache din buletinul de vot şi desfăşurarea votării repetate. 

Dl Vasile Gafton – excludem un candidat din buletinul de vot care, de fapt, 

nici nu există, cu atît mai mult că aceasta ţine de atribuţiile Consiliului electoral de 

circumscripţie respectiv. Înregistrarea dlui Postolache a fost anulată? 
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Dl Iurie Ciocan – înregistrarea dlui Postolache putea fi anulată în cadrul 

campaniei electorale de către organul electoral care l-a înregistrat, în baza deciziei 

instanţei de judecată. Cu înregistrarea sau anularea acesteea se manipulează la 

negru. Putem vorbi de anularea înregistrării concurentului doar pînă în ziua 

alegerilor generale, în cazul dat, 3 iunie 2007. Ulterior, la votarea repetată, legal 

putem vorbi doar de excluderea din buletinul de vot. 

Dna Renata Lapti – într-adevăr, excluderea din buletinul de vot ţine de 

anularea înregistrării concurentului electoral. 

Dl Nicolae Gîrbu – de cînd au început alegerile tot continuă problema din 

localitatea Corjova, ce ţine de prezenţa forţelor separatiste, dar la Buţeni de care 

forţe avem? Este cert şi trebuie de spus clar: comuniştii au plămădit situaţia dată de 

comun cu secretarul CEC, Iurie Ciocan. Ei poartă toată responsabilitatea pentru 

realitatea de la Buţeni. Nu este vorba de legalitate ci interese. Propun dezbaterile să 

fie amînate pe un termen nedeterminat şi de înaintat un demers către Parlament în 

vederea explicării art. 138 din Codul electoral şi anume: de cîte ori se admite 

votarea repetată?  

Dl Pavel Midrigan – am coordonat personal activitatea consiliului electoral de 

nivelul II Hînceşti şi cunosc totul de la geneză. Am semnalat înainte de 3 iunie 

2007 despre încălcările comise în teren. Personal am vorbit cu dl Postolache 

referitor la aceste încălcări. Au parvenit un şir de contestaţii în această problemă. 

Instanţele de judecată dau o altă interpretare situaţiei din localitatea Buţeni. 

Atitudinea noastră şi, în special, a celor 4 persoane au dus la situaţia existentă în 

Buţeni. Cine este iniţiatorul sabotajului ca să nu să se desfăşoare votarea repetată? 

Sînt responsabilul şi coordonatorul acestui raion şi am toate împuternicirile să 

intervin aşa cum o face şi dl Gafton. Am auzit discuţiile şi intenţia lor de a 

transforma votarea repetată în alegeri noi. Instanţa de judecată obligă să se 

efectueze alegerile nu de la zero / început/ ci de unde au fost stopate. Într-adevăr, 

Codul electoral are multe vacuumuri însă, în cazul dat, instanţa a anulat integral 

hotărîrea Comisiei nr. 1272 din 16 octombrie 2007. Ori că sîntem incompetenţi sau 

ceva nu-i în regulă. Personal sînt pentru desfăşurarea votării repetate cu excluderea 

dlui Postolache din buletinul de vot. Or, se va crea un precedent: oricare sat poate 

să blocheze, cu rudele sale, secţiile de votare. Propun să revenim la poziţia 

respectivă în conformitate cu legislaţia în vigoare pentru a evita un precedent 

periculos. În caz contrar se va contesta pînă la infinit. 

Dl Vasile Gafton – în activitatea mea mă bazez pe Codul electoral, art. 36 

alin. (2) în care este clar stipulat că numai „în cazul în care concurentul electoral a 

primit la contul său mijloace băneşti nedeclarate sau din străinătate sau a folosit în 

cunoătinţă de cauză astfel de mijloace, Comisia Electorală Centrală adresează 

Curţii Supreme de Justiţie o cerere de anulare a înregistrării acestuia”. (citat 

încheiat). Alte norme imperative care ar indica excluderea unui concurent electoral 

nu există.  Să terminăm cu lirica juridică. Dacă nu aveţi argumente nu faceţi lirică. 

Dl Pavel Midrigan – am expus lucrurile din punctul de vedere juridic şi n-am 

făcut lirică juridică. 

Dna Renata Lapti – mă abţin să comentez, dar sînt încrezută că ambele 

hotărîri, emise de Comisie şi anulate de instanţa de judecată, au fost adoptate în 
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strictă conformitate cu legea şi Codul electoral. Susţin propunerea dlui Gîrbu 

privind înaintarea unui demers către Parlament care ne va da o explicare a 

interpretării art. 138 din Codul electoral, inclusiv asupra modalităţii legale de 

convocare a Consiliului sătesc Buţeni. Propun de amînat chestiunea respectivă pînă 

la primirea unui răspuns din partea Parlamentului. 

Dl Iurie Ciocan se adresează către dna Corina Borzin, şeful (interimar) 

Direcţiei juridice şi relaţii cu publicul, solicitîndu-i explicaţia efectelor nulităţii. 

Dl Mihai Buşuleac – ceea ce face dl Ciocan este ieşit din comun. Îmi pare rău 

că ridicăm lucrătorii aparatului să ne explice teoria dreptului. 

Dl Iurie Ciocan – sînt nevoit să fac acest lucru pe motiv că colegii noştri 

neagă lucruri evidente, dînd dovadă de apartenenţă politică în adoptarea deciziilor. 

Dl Nicolae Gîrbu – trebuie să pornim de la prioritar şi anume, realizarea 

dreptului de a alege şi a fi ales. Propun încă o dată, să înaintăm un demers în 

Parlament privind tălmăcirea art. 138 din Codul electoral şi anume: de cîte ori se 

admite votarea repetată. 

Dl Pavel Midrigan – tălmăcirea articolului 138 poate parveni de la Parlament 

peste o lună sau trei însă această interpretare nu poate anula hotărîrea instanţei de 

judecată. Articolul 449 din Codul de procedură civilă clar indică care ar fi 

temeiurile declarării revizuirii. În cazul dat nu văd nici un motiv de revizuire. 

Dl Mihai Buşuleac – circumstanţele mă impun să intervin. Dispun doar de 

hotărîrea Curţii de Apel Chişinău, dar vreau să studiez şi cea emisă de Curtea 

Supremă a Justiţiei. Aceasta este încă un motiv de anulare a proiectului de hotărîre. 

Rog să supunem votului propunerea dlui Gîrbu. 

Dl Iurie Ciocan – Curtea Supremă de Justiţie a menţinut în vigoare hotărîrea 

Curţii de Apel Chişinău. Copia hotărîrii Curţii de Apel Chişinău o aveţi la 

dispoziţie. 

 Dl Eugeniu Ştirbu – există hotărîrea Curţii Supreme de Justiţie care menţine 

în vigoare hotărîrea Curţii de Apel Chişinău, prin care obligă Comisia să emită o 

hotărîre privind stabilirea datei alegerilor repetate pentru funcţia de primar al 

satului Buţeni, raionul Hînceşti. Blocarea secţiilor de votare în ziua alegerilor, lipsa 

buletinelor de vot în localul liceului unde trebuiau să se desfăşoare (au fost 

depozitate în localul primăriei) au dus la încălcarea procedurii de exprimare a 

votului. Vinovat de aceasta este şi Consiliul electoral de circumscripţie de nivelul 

întîi. Trebuie să ne conformăm la situaţia reală. Hotărîrile instanţelor de judecată 

nu se comentează dar se îndeplinesc. Mă adresez presei: nu pun sub îndoială 

profesionalismul membrilor Comisiei. În majoritatea situaţiilor instanţele de 

judecată au dat Comisiei cîştig de cauză, cu excepţia proceselor de judecată ce ţin 

de Buţeni.  

 Dl Iurie Ciocan – în baza art. 59, capitolul VI din Regulamentul cu privire la 

activitatea Comisiei Electorale Centrale, propun votarea prin apel nominal a 

proiectului de hotărîre în varianta iniţială. Mă miră reacţia Comisiei la acest proiect 

de hotărîre. Eu, în calitate de membru, pun sub semnul întrebării echidistanţa 

fiecărui membru luat în parte. 

 Dl Mihai Buşuleac – cine decide votarea prin apel nominal? Supunem 

votului propunerea de a vota nominal. 
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 Dl Eugeniu Ştirbu – supune votului propunerea dlui Ciocan privind votarea 

prin apel nominal. 

 

 S-a votat: 

 Pro – 3; 

 Contra – 4. 

 Propunerea privind votarea prin apel nominal nu a întrunit majoritatea 

voturilor. 

 Dl Iurie Ciocan – este evident că colegii se ascund după perdeaua 

răspunderii colective, ezitînd să-şi asume răspunderea personală. 

 Dl Nicolae Gîrbu – dl secretar al Comisiei cere să fim echidistanţi. Eu nu rog 

dar cer să fie mai responsabil la elaborarea proiectelor de hotărîre. Situaţia în care 

ne aflăm e din cauza dlui secretar al Comisiei. Aţi plămădit această situaţie după 

jocurile partidului de guvernămînt. Onoraţi-vă obligaţiunile. 

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

 

 S-a votat: 

 Pro – 2; 

 Contra – 4; 

 Abţinut – 1. 

 Proiectul de hotărîre n-a întrunit majoritatea voturilor. 

 Dl Nicolae Gîrbu – propun să amînăm chestiunea respectivă pînă la primirea 

unui răspuns de la Parlamentul Republicii Moldova. Pentru protocol de consemnat, 

că dl preşedinte al Comisiei este împuternicit să prezinte un demers către 

Parlament privind tălmăcirea art. 138 din Codul electoral.  

  Dl Pavel Midrigan – acest proiect de hotărîre nu poate fi amînat. Conform 

Regulamentului Comisiei Electorale Centrale proiectul care nu a întrunit 

majoritatea voturilor „pro” sau „contra” se pune în dezbatere la şedinţa următoare 

CEC. 

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

Consiliul comunal Truşeni, municipiul Chişinău. 
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 

comunal Truşeni, prin decizia nr.03/5 din 19 iulie 2007, a ridicat mandatul de 

consilier deţinut de dl Madan Constantin (viceprimar al comunei), ales pe lista 

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

consilier atribuit formaţiunii nominalizate.  

 În temeiul documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatul de consilier în Consiliul comunal Truşeni revine dlui Galbura 

Gheorghe, candidat supleant pe lista Alianţei „MOLDOVA NOASTRĂ”, 

confirmată prin hotărîrea Judecătoriei sectorului Buiucani, municipiul Chişinău din 

8 iunie 2007.     

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 
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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 Truşeni. 

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

Chişinău dlui Galbura Gheorghe, candidat supleant pe lista Alianţei „MOLDOVA 

NOASTRĂ”. 

 

S-a votat:  

Pro – 7; 

Contra – 0.  

 

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

Consiliul sătesc Merenii Noi, raionul Anenii Noi. 

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 sătesc Merenii Noi, 

prin decizia nr.05/14 din 24 octombrie 2007, a declarat vacant mandatul de 

consilier deţinut de Bruma Mihail, în legătură cu decesul acestuia, ales pe lista 

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

mandat de consilier atribuit formaţiunii nominalizate.  

 În temeiul documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatul de consilier în Consiliul sătesc Merenii Noi revine dnei 

Costenco Maria, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din Republica 

Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Anenii Noi 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 sătesc Merenii Noi. 

 2. Atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Merenii Noi, raionul 

Anenii Noi dnei Costenco Maria, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor 

din Republica Moldova. 

 

S-a votat:  

Pro – 7; 

Contra – 0. 

 

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

Consiliul raional Briceni.  

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 din Legea nr.436-XVI 

din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Consiliul raional 

Briceni, prin decizia nr.3/6-3 din 6 septembrie 2007, a ridicat mandatul de consilier 

deţinut de dl Asimionese Vasile (primar al satului Balasineşti), ales pe lista 
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Partidului Social-Liberal. Astfel, a devenit vacant un mandat de consilier atribuit 

formaţiunii nominalizate.  

 În temeiul documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatul de consilier în Consiliul raional Briceni revine dlui Josan 

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

hotărîrea Judecătoriei Briceni 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 unui mandat de consilier în Consiliul raional Briceni. 

 2. Atribuie mandatul de consilier în Consiliul raional Briceni dlui Josan 

Alexei, candidat supleant pe lista Partidului Social-Liberal. 

 

S-a votat:  

Pro – 7; 

Contra – 0. 

 

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

Consiliul comunal Plopi, raionul Cantemir. 

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 Plopi, prin 

decizia nr. 03/01-XXIV din 20 august 2007, a ridicat mandatul de consilier deţinut 

de dl Mihailov Vasile, la cerere, ales pe lista Partidului Comuniştilor din Republica 

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

nominalizate. 

În temeiul documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatul de consilier în Consiliul comunal Plopi revine dlui Grădinaru 

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

confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Cantemir  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 comunal Plopi. 

2. Atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Plopi, raionul Cantemir 

dlui Grădinaru Ion, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din 

Republica Moldova. 

 

S-a votat:  

Pro –7; 

Contra – 0.  

 

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

Consiliul comunal Boşcana, raionul Criuleni. 
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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 Boşcana, 

prin decizia nr. 01/03 din 28 iunie 2007, a ridicat mandatul de consilier deţinut de 

dl Gîdilica Dumitru, la cerere, ales pe lista Partidului Popular Republican. 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 Boşcana revine dlui Mîndru 

Mihail, candidat supleant pe lista Partidului Popular Republican, confirmată prin 

hotărîrea Judecătoriei Criuleni  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 Boşcana. 

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

Criuleni dlui Mîndru Mihail, candidat supleant pe lista Partidului Popular 

Republican. 

 

S-a votat:  

Pro –7; 

Contra – 0. 

 

S-a examinat: 10. Cu privire la atribuirea mandatelor de consilier în 

Consiliul comunal Cepeleuţi, raionul Edineţ. 

Raportor: Iurie Ciocan 

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

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

din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Consiliul comunal 

Cepeleuţi, prin decizia nr. 2/2 din 20 iulie 2007, a ridicat mandatele de consilier 

deţinute de dna Osoian Leonora (perceptor fiscal), aleasă pe lista Partidului 

Democrat din Moldova, dna Cunicica Nina, la cerere şi dl Rotaru Mugurel (inginer 

cadastral), aleşi pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova. 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 Cepeleuţi revin dlui Pascaru 

Nicolae, candidat supleant pe lista Partidului Democrat din Moldova, dnei Televca 

Ana şi dlui Chistruga Ion, candidaţi supleanţi pe lista Partidului Comuniştilor din 

Republica Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Edineţ din 15 iunie 

2007. La atribuirea mandatelor s-a ţinut cont de declaraţia dnei Buruian Maia, 

candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din Republica 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: 
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 1. Ia act de vacanţa a trei mandate de consilier în Consiliul comunal 

Cepeleuţi. 

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

Edineţ dlui Pascaru Nicolae, candidat supleant pe lista Partidului Democrat din 

Moldova, dnei Televca Ana şi dlui Chistruga Ion, candidaţi supleanţi pe lista 

Partidului Comuniştilor din Republica Moldova.  

 

S-a votat:  

Pro –7; 

Contra – 0.  

 

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

Consiliul raional Făleşti.  

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 

raional Făleşti, prin decizia nr. 07/22 din 14 septembrie 2007, a ridicat mandatul de 

consilier deţinut de dl Tăbîrţă Vladimir (vicepreşedinte al raionului), consilier 

independent. Astfel, a devenit vacant un mandat de consilier. Potrivit şirului 

descrescător vacanţa mandatului consilierului independent se completează din 

partea Partidului Comuniştilor din Republica Moldova.  

În temeiul documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatul de consilier în Consiliul raional Făleşti revine dlui Rusu 

Vladimir, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din Republica 

Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Făleşti din 12 iunie 2007.      

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

În conformitate cu art. 133 alin. (10), 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 Făleşti. 

 2. Atribuie mandatul de consilier în Consiliul raional Făleşti dlui Rusu 

Vladimir, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din Republica 

Moldova. 

 

S-a votat:  

Pro –7; 

Contra – 0. 

 

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

Consiliul sătesc Răuţel, raionul Făleşti. 

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 Răuţel, prin 

decizia nr. 07/3 din 26 octombrie 2007, a ridicat mandatul de consilier deţinut de dl 
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Gorea Vasile, la cerere, ales pe lista Partidului Democraţiei Sociale din Moldova. 

Astfel, a devenit vacant un mandat de consilier atribuit formaţiunii nominalizate. 

În temeiul documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatul de consilier în Consiliul sătesc Răuţel revine dlui Babii Viorel, 

candidat supleant pe lista Partidului Democraţiei Sociale din Moldova, confirmată 

prin hotărîrea Judecătoriei Făleşti 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 sătesc Răuţel. 

2. Atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Răuţel, raionul Făleşti, 

dlui Babii Viorel, candidat supleant pe lista Partidului Democraţiei Sociale din 

Moldova.  

 

S-a votat:  

Pro –7; 

Contra – 0. 

 

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

Consiliul comunal Căinarii Vechi, raionul Soroca. 

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 

comunal Căinarii Vechi, prin decizia nr. 7/4/6 din 7 septembrie 2007, a ridicat 

mandatul de consilier deţinut de dl Terentii Veaceslav (primar al comunei), 

candidat independent. Astfel, a devenit vacant un mandat de consilier. Potrivit 

şirului descrescător vacanţa mandatului se completează din partea Partidului 

Naţional Liberal. 

În temeiul documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

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

Matcovschi Victor, candidat supleant pe lista Partidului Naţional Liberal, 

confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Soroca din 11  iunie 2007.     

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

În conformitate cu art. 133 alin. (10) şi (12) din Codul electoral nr.1381-XIII 

din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală: 

 1.  Ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul comunal Căinarii 

Vechi. 

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

raionul  Soroca dlui Matcovschi Victor, candidat supleant pe lista Partidului 

Naţional Liberal. 

 

S-a votat:  

Pro –7; 

Contra – 0.  
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S-a examinat: 14. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în 

Consiliul sătesc Cojuşna, raionul Străşeni. 
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 Cojuşna, prin decizia nr. 4.16 din 18 septembrie 2007, a ridicat mandatul de 

consilier deţinut de dl Beşliu Sevastian (viceprimar al satului), ales pe lista 

Partidului Democraţiei Sociale din Moldova. Astfel, a devenit vacant un mandat de 

consilier atribuit formaţiunii nominalizate.  

În temeiul documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatul de consilier în Consiliul sătesc Cojuşna revine dlui Sava Ion, 

candidat supleant pe lista Partidului Democraţiei Sociale din Moldova, confirmată 

prin hotărîrea Judecătoriei Străşeni 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 unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cojuşna. 

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

Străşeni dlui Sava Ion, candidat supleant pe lista Partidului Democraţiei Sociale 

din Moldova. 

 

S-a votat:  

Pro –7; 

Contra – 0.  

 

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

Consiliul sătesc Recea, raionul Străşeni. 
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 Recea, prin 

decizia nr. 03/07 din 16 octombrie 2007, a ridicat mandatul de consilier deţinut de 

dl Donica Filip, 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 sătesc Recea revine dlui Stolear 

Gheorghe, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din Republica 

Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Străşeni 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 Recea. 
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 2. Atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Recea, raionul  Străşeni 

dlui Stolear Gheorghe, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din 

Republica Moldova. 

 

S-a votat:  

Pro –7; 

Contra – 0.  

 

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

Consiliul comunal Albota de Sus, raionul Taraclia. 
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 Albota de 

Sus, prin decizia nr. 4/5 din 16 august 2007, a ridicat mandatul de consilier deţinut 

de dl Dimitrov Adam, la cerere, ales pe lista Partidului Comuniştilor din Republica 

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

nominalizate.  

În temeiul documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatul de consilier în Consiliul comunal Albota de Sus revine dlui 

Macriţchii Piotr, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din Republica 

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

atribuirea mandatului s-a ţinut cont de declaraţiile dlui  Chirca Nicolai, dlui Chiriac 

Gheorghii şi dlui Stoianov Vasilii, candidaţi supleanţi pe lista Partidului 

Comuniştilor din Republica 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 unui mandat de consilier în Consiliul comunal Albota de 

Sus. 

 2. Atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Albota de Sus, 

raionul  Taraclia dlui Macriţchii Piotr, candidat supleant pe lista Partidului 

Comuniştilor din Republica Moldova. 

 

S-a votat:  

Pro –7; 

Contra – 0.  

 

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

Consiliul comunal Pistruieni, raionul Teleneşti. 
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 comunal Pistruieni, 

prin decizia nr. 5/5 din 9 octombrie 2007, a ridicat mandatul de consilier deţinut de 
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dna Croitori Maria (secretar al consiliului), 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 comunal Pistruieni revine dnei 

Gubcovschi Natalia, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din 

Republica Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Teleneşti 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 comunal 

Pistruieni. 

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

Teleneşti dnei Gubcovschi Natalia, candidat supleant pe lista Partidului 

Comuniştilor din Republica Moldova. 

 

S-a votat:  

Pro –7; 

Contra – 0.  

 

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

Consiliul sătesc Costuleni, raionul Ungheni. 
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 Costuleni, 

prin decizia nr. 09/8.1 din 3 octombrie 2007, a ridicat mandatul de consilier deţinut 

de dna Cornileac Silvia, la cerere, aleasă pe lista Partidului Democrat din Moldova. 

Astfel, a devenit vacant un mandat de consilier atribuit formaţiunii nominalizate.  

În temeiul documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatul de consilier în Consiliul sătesc Costuleni revine dlui Rusu Ion, 

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 sătesc Costuleni. 

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

Ungheni dlui Rusu Ion, candidat supleant pe lista Partidului Democrat din 

Moldova. 

 

S-a votat:  

Pro –7; 

Contra – 0.  
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 S-a examinat: 19. Diverse. 

 Dl Iurie Ciocan a informat că pe 26 octombrie curent CEC a primit un 

demers de la Comisia juridică, pentru numiri şi imunităţi a Parlamentului privind 

stabilirea mecanismelor viabile de control referitoare la finanţarea partidelor 

politice şi utilizarea de către acestea a mijloacelor financiare. Pînă la sfîrşitul lunii 

noiembrie membrii Comisiei trebuie să elaboreze şi înainteze propunerile de 

rigoare. 

 

Dl Eugeniu Ştirbu – anunţă închisă şedinţa Comisiei. 

 

 

 

 

Preşedintele                                                         

Comisiei Electorale Centrale       Eugeniu ŞTIRBU 
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