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PROCES-VERBAL nr. 107 

al şedinţei Comisiei Electorale Centrale 

 

30 octombrie 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 

 Victor Kosteţki 

 Valentin Vizant  

 

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. 

Întrebări: 

Dl Nicolae Gîrbu – la şedinţa din 16 octombrie a.c. am convenit că cineva din 

aparatul Comisiei va pregăti un proiect de hotărîre referitor la situaţia existentă în 

localitatea Corjova, raionul Dubăsari. De ce în prezent n-a fost întocmit un 

asemenea proiect şi pus pe ordinea de zi? 

Dna Renata Lapti – membrul Comisiei care înaintează o propunere întocmeşte 

proiectul de hotărîre fiind asistat de un colaborator al Aparatului.  

Dl Nicolae Gîrbu – pentru mine nu era complicat să întocmesc proiectul de 

hotărîre. Dacă ştiam că aparatul CEC nu l-a pregătit personal veneam mai înainte 

şi-l elaboram. Cu regret, membrii CEC înaintează cîte o idee însă ele nu se 

realizează. Trebuie verificate procesele-verbale ale şedinţelor CEC. 

Dl Eugeniu Ştirbu – fiecare proces-verbal, înainte de a fi semnat, este 

examinat de secretarul Comisiei şi şefa Aparatului care ţine la control toate 

propunerile expuse de membrii Comisiei în cadrul şedinţelor CEC. 
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Dl Pavel Midrigan – aparatul Comisiei este obligat să efectueze doar acele 

măsuri care deja au fost aprobate prin hotărîrea Comisiei. Data trecută a fost 

prezentat un proiect de hotărîre privind retragerea demersului înaintat către 

Parlament care, în urma dezbaterilor, a fost în unanimitate retras în vederea 

înaintării altui proiect revizuit, căci, de altfel, majoritatea membrilor Comisiei ar fi 

votat împotrivă. Întocmiţi un alt proiect de hotărîre şi se va examina la şedinţa 

CEC. 

Dl Nicolae Gîrbu – despre aceasta s-a discutat nu data trecută ci mai înainte. 

De ce se mai propune compartimentul „Diverse”, dacă nu se ţine cont de cele 

relatate? 

Dl Iurie Ciocan – de fiecare dată cînd un membru al Comisiei a solicitat să se 

întocmească vre-un proiect de hotărîre acesta a fost asistat de aparatul CEC. S-a 

vorbit la general asupra oportunităţii sau importunităţii adoptării unei asemenea 

hotărîri şi nu s-a numit concret o persoană responsabilă de elaborarea proiectului 

de hotărîre referitor la situaţia din Corjova. 

Dna Renata Lapti – dle Gîrbu, dacă doriţi, veniţi mîine la CEC şi vom întocmi 

acest proiect de hotărîre. 

Dl Nicolae Gîrbu – voi ridica procesul-verbal din 16 octombrie curent, căci la 

acea şedinţă s-a discutat una însă acum se vorbeşte alta. 

Dl Eugeniu Ştirbu – cu referinţă la şedinţele ordinare ale CEC vreau să 

propun, ca după finisarea alegerilor ce urmează  a fi desfăşurate în unele localităţi 

din republică, să le convocăm o dată la două săptămîni. Este necesar de a întocmi 

un proiect de hotărîre cu privire la modificarea pct. 34, capitolul V „Şedinţele 

Comisiei” din Regulamentul cu privire la activitatea Comisiei Electorale Centrale. 

În viitor, ori de cîte ori va fi necesar, ne putem convoca în şedinţe extraordinare. 

Propuneri şi obiecţii nu sînt. 

Dl Eugeniu Ştirbu – supune votului proiectul ordinii de zi. 

S-a votat: 

Pro – 9. 

 

ORDINEA DE ZI: 

 

1. Cu privire la acreditarea observatorilor din partea Institutului Republican 

Internaţional (IRI) în vederea monitorizării alegerilor locale noi din 11 

noiembrie 2007 

2. Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale 

comunale Albina nr.11/2, raionul Cimişlia 

3. Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale 

săteşti Bugeac nr.36/8, UTA Găgăuzia 

4. Cu privire la constituirea circumscripţiei electorale săteşti Buţeni nr.20/7, 

raionul Hînceşti 

5. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul sătesc Hîrbovăţ, 

raionul Anenii Noi 

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

raionul Drochia 
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7. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul comunal Pelinei, 

raionul Cahul 

8. Cu privire la atribuirea mandatelor de consilier în Consiliul orăşenesc 

Călăraşi, raionul Călăraşi 

9. Cu privire la atribuirea mandatelor de consilier în Consiliul orăşenesc 

Glodeni, raionul Glodeni 

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

raionul Nisporeni 

11. Cu privire la atribuirea mandatelor de consilier în Consiliul raional Ocniţa 

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

Mereşeuca, raionul Ocniţa 

13. Cu privire la atribuirea mandatelor de consilier în Consiliul raional Orhei 

14. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul comunal Donici, 

raionul Orhei 

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

Alexăndreşti, raionul Rîşcani 

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

Bilicenii Vechi, raionul Sîngerei 

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

Micăuţi, raionul Străşeni 

18.  Cu privire la delegarea unor membri ai Comisiei Electorale Centrale pentru 

participare la festivităţile consacrate jubileului Comisiei Electorale Centrale 

a Ucrainei 

19. Cu privire la delegarea unor funcţionari ai aparatului Comisiei Electorale 

Centrale pentru participare la cursuri de scurtă durată în Republica Ungară  

 

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

Institutului Republican Internaţional (IRI) în vederea monitorizării alegerilor 

locale noi din 11 noiembrie 2007. 

  Raportor: Renata Lapti 

Institutul Republican Internaţional (IRI) a înaintat la Comisia Electorală 

Centrală un demers privind acreditarea a patru persoane în calitate de observatori 

pentru monitorizarea alegerilor locale noi din 11 noiembrie 2007. 

Comisia Electorală Centrală consideră că Institutul Republican Internaţional 

(IRI)  este capabil să exercite funcţii civice în alegerile locale noi din 11 noiembrie 

2007. 

Propuneri şi obiecţii nu sînt. 

În conformitate cu art. 18 şi 63 alin. (3) 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 observator internaţional dl Steven Palmer 

Rader (cetăţean al Statelor Unite ale Americii) din partea Institutului Republican 

Internaţional (IRI) în vederea monitorizării alegerilor locale noi din 11 noiembrie 

2007. 



 4 

2. Acreditează în calitate de observatori naţionali: dl Marian Bunescu, dl 

Sergiu Cavalgiu şi dl Lili Colţa  (cetăţeni ai Republicii Moldova) din partea 

Institutului Republican Internaţional (IRI) în vederea monitorizării alegerilor locale 

noi din 11 noiembrie 2007. 

3. 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. 

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

S-a votat: 

Pro – 9. 

 

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

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

Raportor: Renata Lapti 

Anterior, Comisia Electorală Centrală, prin hotărîrea nr. 1242 din 9 

octombrie 2007, a stabilit data de 9 decembrie curent pentru desfăşurarea alegerilor 

locale noi în comuna Albina, raionul Cimişlia. Pornind de la aceasta se propune a 

fi constituit Consiliul electoral al circumscripţiei electorale comunale Albina nr. 

11/2, raionul Cimişlia, compus din 9 membri, toţi înaintaţi de către Consiliul 

comunal respectiv. N-au fost suplinite cu persoane din partea partidelor deoarece 

ele n-au înaintat candidaturi în termenele stabilite.  

Întrebări şi obiecţii: 

Dl Mihai Buşuleac – propun la proiectul prezentat să se înscrie un preambul 

care clar ar arăta necesitatea elaborării şi aprobării hotărîrii în cauză.  

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

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

considerare propunerea dlui Buşuleac. 

 

Comisia Electorală Centrală a fixat pentru data de 9 decembrie 2007 

desfăşurarea alegerilor locale noi în comuna Albina, raionul Cimişlia.      

În  conformitate cu art.26 alin.(1) lit.c), art.27, 28 şi 120 alin.(2) din Codul 

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

  1. Constituie Consiliul electoral al circumscripţiei electorale comunale 

Albina nr. 11/2, raionul Cimişlia în  următoarea componenţă: 

1) Bîcos Valeriu - inginer, SRL „Castmer-Agro”, din partea 

Consiliului comunal Albina; 

2) Brelian Iulia - secretar, Consiliul comunal Albina, din partea 

Consiliului comunal Albina; 

3) Calineac Svetlana - muncitoare, SRL „Agrodesur”,  din partea 

Consiliului comunal Albina; 

4) Ciornîi Vasili - muncitor, SRL „Lukoil”, din partea Consiliului 

comunal Albina; 

5) Josan Liuba - profesoară, gimnaziu, satul Albina, din partea 
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Consiliului comunal Albina; 

6) Surugiu Serghei - muncitor, SRL „Agrodesur”, din partea 

Consiliului comunal Albina; 

7) Racicovschi Alexandr - profesor, gimnaziu, satul Albina, din partea 

Consiliului comunal Albina; 

8) Rujavinschi Victor - muncitor, SRL „Agrodesur”, din partea 

Consiliului comunal Albina; 

9) Usatîi Tatiana -brigadier, SRL „Agrodesur”, din partea 

 Consiliului comunal Albina. 

 

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

Cimişlia va constitui secţiile de votare şi birourile electorale ale acestora. 

  3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.      

S-a votat: 

Pro – 9. 

 

S-a examinat: 3. Cu privire la constituirea Consiliului electoral al 

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

Raportor: Renata Lapti 

Comisia Electorală Centrală a fixat pentru data de 9 decembrie 2007 

desfăşurarea alegerilor locale noi în satul Bugeac, UTA Găgăuzia. În legătură cu 

aceasta se propune constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale 

săteşti Bugeac nr. 36/8, UTA Găgăuzia, compus din 7 membri, înaintaţi atît din 

partea partidelor (partidului) cît şi de către Consiliul sătesc Bugeac. La fel, la acest 

proiect de hotărîre, se va introduce un preambul care va argumenta necesitatea 

elaborării prezentei hotărîri. 

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

Dl Eugeniu Ştirbu – supune votului proiectul de hotărîre, ţinînd cont de 

propunerea înaintată. 

 

Comisia Electorală Centrală a fixat pentru data de 9 decembrie 2007 

desfăşurarea alegerilor locale noi în satul Bugeac, UTA Găgăuzia.      

În  conformitate cu art.26 alin.(1) lit.c), art.27, 28 şi 120 alin.(2) din Codul 

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

1. Constituie Consiliul electoral al circumscripţiei electorale săteşti Bugeac nr. 

36/8, UTA Găgăuzia în  următoarea componenţă: 

1) Cambur Ana - secretar, Judecătoria Comrat, din partea Partidului 

Comuniştilor din Republica Moldova; 

2) Cînalî Nicolai - muncitor, ÎM „Tirex Petrol” SA, din partea 

Partidului Comuniştilor din Republica Moldova; 

3) Danchevici Fedora - casier superior, staţia feroviară Comrat, din partea 

Partidului Comuniştilor din Republica Moldova; 

4) Gagauz Elena - contabil-şef, Fondul asistenţei populaţiei, din 

partea Consiliului sătesc Bugeac; 

5) Gargalîc Agafia - şef, Casa Culturii, din partea Consiliului sătesc 
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Bugeac; 

6) Prisecarean Stanislav - temporar neangajat în cîmpul muncii, din partea 

Partidului Comuniştilor din Republica Moldova; 

7) Vlah Tatiana - pedagog, şcoala medie nr.75, din partea 

Consiliului sătesc Bugeac.   

 

  2. Consiliul electoral al circumscripţiei săteşti Bugeac nr. 36/8, UTA 

Găgăuzia va constitui secţiile de votare şi birourile electorale ale acestora. 

  3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.      

S-a votat:  

Pro – 9. 

 

S-a examinat: 4. Cu privire la constituirea circumscripţiei electorale 

săteşti Buţeni nr. 20/7, raionul Hînceşti. 

Raportor: Renata Lapti 

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

stabilit data de 16 decembrie 2007 pentru desfăşurarea alegerilor locale noi a 

consilierilor în Consiliul sătesc şi a primarului satului Buţeni, raionul Hînceşti. 

Pornind de la aceasta se propune a fi constituită circumscripţia electorală sătească 

Buţeni nr. 20/7, raionul Hînceşti în limita hotarului ce cuprinde teritoriul localităţii 

respective. 

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

În conformitate cu art. 26, 27, 120 şi 139 din Codul electoral nr.1381-XIII din 

21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală:  

1. Constituie circumscripţia electorală sătească Buţeni nr.20/7, raionul 

Hînceşti pentru alegerile locale noi din 16 decembrie 2007 a consilierilor în 

Consiliul sătesc Buţeni şi a primarului satului Buţeni.  

2. Hotarul circumscripţiei electorale cuprinde teritoriul satului Buţeni, raionul 

Hînceşti ca unitate administrativ-teritorială, prevăzută de Legea nr.764-XV din 27 

decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii 

Moldova, cu modificările şi completările ulterioare. 

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

S-a votat:  

Pro – 9. 

 

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

Consiliul sătesc Hîrbovăţ, raionul Anenii Noi. 
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 sătesc Hîrbovăţ, 

prin decizia nr.03-01 din 7 august 2007, a ridicat mandatul de consilier deţinut de 

dl Purice Iurie (specialist în problemele tineretului şi sportului, primărie), ales pe 

lista Partidului Popular Creştin Democrat. 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 sătesc Hîrbovăţ revine dnei Dadu 

Valentina, candidat supleant pe lista Partidului Popular Creştin Democrat, 

confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Anenii Noi din 12 iunie 2007. La atribuirea 

mandatului s-a ţinut cont de declaraţia dlui Andriţchi Sergiu, candidat supleant, 

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 sătesc Hîrbovăţ. 

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

Anenii Noi dnei Dadu Valentina, candidat supleant pe lista Partidului Popular 

Creştin Democrat. 

S-a votat:  

Pro – 9.  

 

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

Consiliul sătesc Sofia, raionul Drochia. 
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 Sofia, prin 

decizia nr. 7/7 din 28 septembrie 2007, a ridicat mandatul de consilier deţinut de dl 

Schiţcu Iurie, 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 Sofia revine dlui Bursacovschi 

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

confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Drochia 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 Sofia. 

 2. Atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Sofia, raionul Drochia 

dlui Bursacovschi Vadim, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din 

Republica Moldova. 

S-a votat:  

Pro – 9. 

 

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

Consiliul comunal Pelinei, 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 şi art. 24 alin. (1) lit.d) din Legea nr.436-XVI din 28 
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decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Consiliul comunal Pelinei, 

prin decizia nr. 4/10 din 19 septembrie 2007, a ridicat mandatul de consilier deţinut 

de dl Istrati Adrian, 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 comunal Pelinei revine dlui 

Constantiniuc Mihail, candidat supleant pe lista Partidului Popular Creştin 

Democrat, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Cahul 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 comunal Pelinei. 

 2. Atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Pelinei, raionul Cahul 

dlui Constantiniuc Mihail, candidat supleant pe lista Partidului Popular Creştin 

Democrat. 

S-a votat:  

Pro – 9. 

 

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

Consiliul orăşenesc Călăraşi, raionul Călăraşi. 

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 orăşenesc Călăraşi, 

prin decizia nr. 04/16 din 28 septembrie 2007, a ridicat mandatele de consilier 

deţinute de dl Tambur Mihail, la cerere, ales pe lista Alianţei «MOLDOVA 

NOASTRĂ» şi dl Stratan Gheorghe, la cerere, ales pe lista Partidului Popular 

Creştin Democrat. 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 orăşenesc Călăraşi revin dnei Bodrug 

Galina, candidat supleant pe lista Alianţei «MOLDOVA NOASTRĂ» şi dlui Cucu 

Boris, candidat supleant pe lista Partidului Popular Creştin Democrat, confirmată 

prin hotărîrea Judecătoriei Călăraşi din 22 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 orăşenesc 

Călăraşi. 

2.  Atribuie mandatele de consilier în Consiliul orăşenesc Călăraşi, raionul 

Cantemir dnei Bodrug Galina, candidat supleant pe lista Alianţei «MOLDOVA 

NOASTRĂ» şi dlui Cucu Boris, candidat supleant pe lista Partidului Popular 

Creştin Democrat. 

S-a votat:  

Pro –9.  
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 S-a examinat: 9. Cu privire la atribuirea mandatelor de consilier în 

Consiliul orăşenesc Glodeni, raionul Glodeni. 
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 orăşenesc Glodeni, 

prin decizia nr. 6/17 din 19 octombrie 2007, a ridicat mandatele de consilier 

deţinute de dl Postalachi Ion, la cerere, ales pe lista Alianţei „MOLDOVA 

NOASTRĂ” şi dl Gladîş Vasile, la cerere, ales pe lista Blocului Electoral 

„PATRIA-РОДИНА- РАВНОПРАВИЕ”. 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 orăşenesc Glodeni revin dlui Negritu 

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

Cartauz Roman, candidat supleant pe lista Blocului Electoral „PATRIA-

РОДИНА- РАВНОПРАВИЕ”, confirmate 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 a două mandate de consilier în Consiliul orăşenesc 

Glodeni.  

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

Glodeni dlui Negritu Gheorghe, candidat supleant pe lista Alianţei „MOLDOVA 

NOASTRĂ” şi dlui Cartauz Roman, candidat supleant pe lista Blocului Electoral 

„PATRIA-РОДИНА-РАВНОПРАВИЕ”.  

S-a votat:  

Pro –9. 

 

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

Consiliul sătesc Vînători, raionul 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 sătesc Vînători, prin 

decizia nr. 7/1 din 9 octombrie 2007, a ridicat mandatul de consilier deţinut de dl 

Chirtoacă Vasile (perceptor fiscal), 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 Vînători revine dnei Gheorghică 

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

confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Nisporeni din 26 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 sătesc Vînători. 

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

Nisporeni, dnei Gheorghică Larisa, candidat supleant pe lista Partidului 

Comuniştilor din Republica Moldova.  

S-a votat:  

Pro –9.  

 

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

Consiliul raional Ocniţa.  
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 Ocniţa prin decizia nr. 6/12 din 9 august 2007, a ridicat mandatele de 

consilier deţinute de dl Rusu Iurie (preşedinte al raionului), dl Ţopa Andrei 

(vicepreşedinte al raionului) şi dna Zalevscaia Galina (primar al oraşului Ocniţa), 

dl Traghira Vasilii (primar al oraşului Otaci), aleşi pe lista Partidului Comuniştilor 

din Republica Moldova, dl Solear Anatolie (primar al comunei Mihălăşeni), ales pe 

lista Partidului Democrat din Moldova şi dl Manoil Victor (primar al satului 

Ocniţa), ales pe lista Alianţei „MOLDOVA NOASTRĂ”. Astfel, au devenit 

vacante şase mandate de consilier atribuite formaţiunilor nominalizate. 

În temeiul documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatele de consilier în Consiliul raional Ocniţa revin dnei Reabco 

Tatiana (secretar al Consiliului satesc Naslavcea), dlui Postolache Marcel (şef, 

Oficiul cadastral teritorial Ocniţa), dl Malearciuc Filip (medic veterinar şef, raionul 

Ocniţa) şi dl Macarenco Vladislav (notar privat), candidaţi supleanţi pe lista 

Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, dlui Bodnari Valeriu (funcţionar 

public, primăria oraşului Otaci), candidat supleant pe lista Partidului Democrat din 

Moldova şi dnei Lungu Ludmila (neangajată în cîmpul muncii), candidat supleant 

pe lista Alianţei „MOLDOVA NOASTRĂ”,  confirmate prin hotărîrea Judecătoriei 

Ocniţa 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 a şase mandate de consilier în Consiliul raional Ocniţa.  

 2. Atribuie mandatele de consilier în Consiliul raional Ocniţa dnei Reabco 

Tatiana, dlui Postolache Marcel, dlui Malearciuc Filip şi dlui Macarenco Vladislav, 

candidaţi supleanţi pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, dlui 

Bodnari Valeriu, candidat supleant pe lista Partidului Democrat din Moldova şi 

dnei Lungu Ludmila, candidat supleant pe lista Alianţei „MOLDOVA 

NOASTRĂ”.  

S-a votat:  

Pro –9. 
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S-a examinat: 12. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în 

Consiliul sătesc Mereşeuca, raionul Ocniţa. 

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 Mereşeuca, prin decizia nr. 2/10 din 25 septembrie 2007, a ridicat mandatul 

de consilier deţinut de dl Cozma Grigore (viceprimar al satului), 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 Mereşeuca revine dnei Cojocaru 

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

confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Ocniţa 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 Mereşeuca. 

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

Ocniţa, dnei Cojocaru Violeta, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor 

din Republica Moldova. 

S-a votat:  

Pro –9. 

 

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

Consiliul raional Orhei. 
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 Orhei, prin 

decizia nr. 3/18 din 27 septembrie 2007, a ridicat mandatul de consilier deţinut de 

dl Caraman Sergiu (secretar al Consiliului raional), ales pe lista Partidului Social-

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 Orhei revine dnei Galesco 

Maria, candidat supleant pe lista Partidului Social-Democrat din Moldova, 

confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Orhei din 7 septembrie 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 Orhei. 

 2. Atribuie mandatul de consilier în Consiliul raional Orhei dnei Galesco 

Maria, candidat supleant pe lista Partidului Social-Democrat din  Moldova. 
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S-a votat:  

Pro –9.  

 

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

Consiliul comunal Donici, raionul Orhei. 
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 Donici, 

prin decizia nr. 01 din 29 iunie 2007, a ridicat mandatul de consilier deţinut de dna 

Nicolaeva Vera, la cerere, 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 Donici revine dlui Popa 

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

confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Orhei  din 7 septembrie 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 Donici. 

 2. Atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Donici, raionul Orhei 

dlui Popa Andrei, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din Republica 

Moldova. 

S-a votat:  

Pro –9.  

 

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

Consiliul comunal Alexăndreşti, raionul Rîşcani. 
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 

Alexăndreşti, prin decizia nr. 08/10 din 5 octombrie 2007, a ridicat mandatul de 

consilier deţinut de dna Prisăcaru Ludmila, la cerere, 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 Alexăndreşti revine dlui 

Bezrucico Valentin, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din 

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

Alexăndreşti. 

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

Rîşcani dlui Bezrucico Valentin, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor 

din Republica Moldova. 

S-a votat:  

Pro –9.  

 

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

Consiliul comunal Bilicenii Vechi, raionul Sîngerei. 
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 Bilicenii 

Vechi, prin decizia nr. 6/8-a din 17 octombrie 2007, a ridicat mandatul de consilier 

deţinut de dl Ungureanu Veaceslav, 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 Bilicenii Vechi revine dlui 

Bajura Iurie, candidat supleant pe lista Partidului Popular Republican, confirmată 

prin hotărîrea Judecătoriei Sîngerei 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 comunal Bilicenii 

Vechi. 

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

raionul Sîngerei dlui Bajura Iurie, candidat supleant pe lista Partidului Popular 

Republican. 

S-a votat:  

Pro –9.  

 

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

Consiliul comunal Micăuţi, raionul Străşeni. 
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), precum şi art.84 alin.(2) din 

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

Consiliul comunal Micăuţi, prin deciziile nr.nr. 06/05 din 13 septembrie şi 07/11 

din 8 octombrie 2007, a ridicat mandatele de consilier deţinute de dl Misic Ion, la 

cerere, ales pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova şi dl Dolghii 

Vasile (viceprimar al comunei), ales pe lista Partidului Democraţiei Sociale din 

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 Micăuţi revin dlui Astafiev 

Valeri, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova 

şi dlui Salcoci Petru, candidat supleant pe lista Partidului Democraţiei Sociale din 

Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Străşeni din 11 iunie 2007. La 

atribuirea mandatului s-a ţinut cont de declaraţia dlui Voloşin Valentin, 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: 

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

Micăuţi. 

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

Străşeni dlui Astafiev Valeri, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din 

Republica Moldova şi dlui Salcoci Petru, candidat supleant pe lista Partidului 

Democraţiei Sociale din Moldova. 

S-a votat:  

Pro –9.  

 

S-a examinat: 18. Cu privire la delegarea unor membri ai Comisiei 

Electorale Centrale pentru participare la festivităţile consacrate jubileului 

Comisiei Electorale Centrale a Ucrainei. 
Raportor: Iurie Ciocan 

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

noiembrie 1997, Regulamentul cu privire la detaşarea angajaţilor întreprinderilor, 

instituţiilor şi organizaţiilor din Republica Moldova, aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului Republicii Moldova nr. 836 din 24 iunie 2002 şi acceptînd invitaţia 

Comisiei Electorale Centrale a Ucrainei de a participa la festivităţile consacrate 

jubileului de 10 ani de la constituirea instituţiei, Comisia Electorală Centrală 

propune a fi delegaţi în oraşul Kiev pentru perioada 12-14 noiembrie 2007 dna 

Renata Lapti, vicepreşedintele Comisiei Electorale Centrale şi dl Iurie Ciocan, 

secretarul Comisiei Electorale Centrale.  

Dna Elizaveta Oţel, şeful Direcţiei financiare şi audit, a fost invitată la şedinţă 

întru clarificarea posibilităţilor financiare necesare pentru deplasările preconizate. 

Dumneaei a menţionat că în acest scop se vor efectua modificările nesesare în 

devizul de cheltuieli.  

Propuneri: 

Dl Eugeniu Ştirbu – vreau să menţionez că iniţiatorul semnării acordului de 

colaborare aparţine instituţiei noastre, propunere ce a fost înscrisă în invitaţia CEC 

remisă Comisiei Electorale Centrale a Ucrainei. 

Dl Pavel Midrigan – propun să se elaboreze un proiect de hotărîre, prin care 

împuternicim persoanele delegate la Kiev să semneze acordul de colaborare între 

instituţiile similare a Republicii Moldova şi Ucraina. 
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Dl Iurie Ciocan – propun de a completa prezentul proiect de hotărîre cu un 

punct nou care ar concretiza împuternicirea de semnare a acordului de colaborare. 

De asemenea, îmi propun serviciul de deplasare cu automobilul propriu dacă se 

achită cheltuielile de transport.  

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

Membrii Comisiei acceptă propunerile înaintate. 

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

considerare propunerile expuse.  

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

noiembrie 1997, Regulamentul cu privire la detaşarea angajaţilor întreprinderilor, 

instituţiilor şi organizaţiilor din Republica Moldova, aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului Republicii Moldova nr. 836 din 24 iunie 2002 şi acceptînd invitaţia 

Comisiei Electorale Centrale a Ucrainei de a participa la festivităţile consacrate 

jubileului de 10 ani de la constituirea instituţiei, Comisia Electorală Centrală: 

1. Deleagă în oraşul Kiev pentru perioada 12-14 noiembrie 2007 dna Renata 

Lapti, vicepreşedintele Comisiei Electorale Centrale şi dl Iurie Ciocan, secretarul 

Comisiei Electorale Centrale în vederea participării la festivităţile consacrate 

jubileului de 10 ani de la constituirea Comisiei Electorale Centrale a Ucrainei. 

2. Dna Renata Lapti, vicepreşedintele Comisiei Electorale Centrale se 

împuterniceşte cu dreptul de a semna acordul de colaborare cu Comisia Electorală 

Centrală a Ucrainei. 

3. Dna Renata Lapti şi dl Iurie Ciocan se vor deplasa la Kiev (Ucraina) cu 

automobilul pe ruta Chişinău – Kiev – Chişinău.            

4. Direcţia financiară şi audit va achita diurnele şi cheltuielile de transport 

tur-retur conform legislaţiei în vigoare. 

5. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

S-a votat:  

Pro –9.  

 

S-a examinat: 19. Cu privire la delegarea unor funcţionari ai aparatului 

Comisiei Electorale Centrale pentru participare la cursuri de scurtă durată în 

Republica Ungară. 
Raportor: Iurie Ciocan 

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

noiembrie 1997, Regulamentul cu privire la detaşarea angajaţilor întreprinderilor, 

instituţiilor şi organizaţiilor din Republica Moldova, aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului Republicii Moldova nr. 836 din 24 iunie 2002 şi acceptînd invitaţia de 

a participa la cursuri de scurtă durată care vor  avea loc în perioada 4 – 10 

noiembrie 2007 la Budapesta, Republica Ungară, Comisia Electorală Centrală 

propune a delega în acest scop pe dna Vasilisa Bezede, dra Doina Bordeianu şi dra 

Diana Railean, funcţionari ai aparatului CEC. 

 Partea ungară îşi asumă cheltuielile de transport şi cazare. Comisia va achita 

numai diurnele conform legislaţiei în vigoare. 
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 Dl raportor a menţionat că la 13 aprilie 2007 de la Ministerul Afacerilor 

Externe şi Integrării Europene a parvenit un demers însoţit de o scrisoare, cu statut 

de invitaţie, privind participarea la cursuri de scurtă durată în Republica Ungară. 

Pornind de la faptul că în republică se demarase alegerile locale generale, Comisia 

a solicitat să se transfere această vizită pentru sfîrşitul anului curent.  

Întrebări şi obiecţii: 

Dl Eugeniu Ştirbu – menţionez că cunoaşterea uneia din limbile engleză ori 

magheară este importantă şi obligatorie. Toate cele trei persoane numite posedă 

limba engleză. 

Dl Nicolae Gîrbu – în scopul îmbunătăţirii proiectului propun în prezenta 

hotărîre de a specifica scopul deplasării preconizate.  

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

Dl Eugeniu Ştirbu – supune votului proiectul de hotărîre, ţinînd cont de 

propunerea dlui Gîrbu. 

În scopul perfecţionării cunoştinţelor funcţionarilor aparatului Comisiei 

Electorale Centrale în domeniul de activitate, în conformitate cu art. 18 din Codul 

electoral nr. 1381 – XIII din 21 noiembrie 1997, Regulamentul cu privire la 

detaşarea angajaţilor întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor din Republica 

Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 836 din 24 

iunie 2002 şi acceptînd invitaţia de a participa la cursuri de scurtă durată care vor  

avea loc în perioada 4 – 10 noiembrie 2007 la Budapesta, Republica Ungară, 

Comisia Electorală Centrală: 

6. Deleagă dna Vasilisa Bezede, dra Doina Bordeianu şi dra Diana Railean, 

funcţionari ai aparatului Comisiei Electorale Centrale, pentru participare la 

cursurile care vor avea loc în perioada 4 – 10 noiembrie curent la Budapesta, 

Republica Ungară. 

7. Cheltuielile de transport şi cazare vor fi acoperite de partea ungară. 

8. Direcţia financiară şi audit va achita diurnele conform legislaţiei în 

vigoare. 

9. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

S-a votat:  

Pro –9.  

 

Dl Eugeniu Ştirbu – anunţă închisă şedinţa Comisiei. 

 

 

Preşedintele                                                         

Comisiei Electorale Centrale       Eugeniu ŞTIRBU 

 

Secretarul                                                                   

Comisiei Electorale Centrale      Iurie CIOCAN  

 

 

 
Executor: Angela Furtună 


