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REPUBLICA MOLDOVA 

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

tel. 251-451, 232-597, fax 234-047 
www.cec.md, e-mail: info@cec.md 

PROCES-VERBAL nr. 225 

al şedinţei ordinare a Comisiei Electorale Centrale 

 

 

10 noiembrie 2009  

ora: 16.00 

mun. Chişinău, str.Vasile Alecsandri, 119   

        

 

       A prezidat:                         Eugeniu Ştirbu, preşedintele Comisiei 

       Au participat:                     Iurie Ciocan, secretarul Comisiei 

                                                  Nicolae Gîrbu, membru 

                                                  Pavel Midrigan, membru 

                                                  Victor Kosteţki, membru                                         

                                                  Vasile Gafton, membru 

 

 

 

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

 

 Membrii Renata Lapti, Mihai Buşuleac, Pavel Midrigan şi Valentin Vizant 

lipsesc. 

 

  

AU VOTAT 

Pentru  ____5____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

Dl Iurie Ciocan – propun introducerea chestiunii Diverse, pentru a informa 

despre implementarea proiectului „Registrul de Stat al alegătorilor”. 

Dl Nicolae Gîrbu – propun modificarea în ordinea de zi prin examinarea în mod 

prioritar a hotărîrilor ce ţin de s. Vorniceni, r. Străşeni, pentru că în sală sunt prezenţi 

şi consilieri din acest sat şi primarul actual al satului. 

Dl Eugeniu Ştirbu – propunerile se acceptă.    

 

Dl Eugeniu Ştirbu supune votului proiectul ordinii de zi. 

 

 

AU VOTAT 

Pentru  ____5____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 
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ORDINEA DE ZI: 

 

1. Cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi pentru funcţia de primar al 

satului Vorniceni, raionul Străşeni 

Raportor: Iurie Ciocan 

2. Cu privire la aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor 

prevăzute de Codul electoral privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor 

locale noi pentru funcţia de primar al satului  Vorniceni, raionul Străşeni din 17 

ianuarie 2010 

Raportor: Iurie Ciocan 

3. Cu privire la constituirea circumscripţiei electorale săteşti Vorniceni nr. 26, 

raionul Străşeni 

Raportor: Iurie Ciocan 

4. Cu privire la aprobarea Devizului de cheltuieli pentru organizarea şi 

desfăşurarea alegerilor locale noi din 29 noiembrie 2009 

Raportor: Eugeniu Ştirbu 

5. Cu privire la tipărirea şi distribuirea buletinelor de vot pentru alegerile locale 

noi din 29 noiembrie 2009       

Raportor: Eugeniu Ştirbu 

6. Cu privire la revenirea la locul de muncă permanent şi degrevarea de atribuţiile 

de la locul de muncă permanent a unor membri ai Consiliului electoral al 

circumscripţiei electorale săteşti Păpăuţi nr. 17, raionul Rezina 

Raportor: Eugeniu Ştirbu 

7. Privind modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 2947 din 13 

octombrie 2009 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al 

circumscripţiei electorale săteşti Moara de Piatră nr. 15, raionul Drochia” 

Raportor: Eugeniu Ştirbu 

8. Cu privire la acreditarea observatorilor din partea Reprezentanţei Fundaţiei 

Internaţionale pentru Sisteme Electorale (IFES) în vederea monitorizării 

alegerilor locale noi ale primarilor în unele localităţi din 15 şi 29 noiembrie 

2009 

Raportor: Iurie Ciocan 

9. Cu privire la acreditarea observatorilor din partea Asociaţiei obşteşti „Promo-

LEX” în vederea monitorizării alegerilor locale noi ale primarilor în unele 

localităţi din 15 şi 29 noiembrie 2009  

Raportor: Iurie Ciocan 

10. Cu privire la acreditarea observatorilor din partea Programului Naţiunilor Unite 

pentru Dezvoltare (PNUD) în vederea monitorizării alegerilor locale noi ale 

primarilor în unele localităţi din 15 şi 29 noiembrie 2009  

Raportor: Iurie Ciocan 

11. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul comunal Burlacu, 

raionul Cahul 

Raportor: Iurie Ciocan 

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

Lebedenco, raionul Cahul  

Raportor: Iurie Ciocan 
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13. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul sătesc Zăicana, 

raionul Criuleni 

Raportor: Iurie Ciocan 

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

raionul Orhei 

Raportor: Iurie Ciocan 

15. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul orăşenesc Rezina, 

raionul Rezina 

Raportor: Iurie Ciocan 

16. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul sătesc Bugeac, 

UTA Găgăuzia 

Raportor: Iurie Ciocan 

17. Cu privire la delegarea unor membri şi funcţionari ai aparatului Comisiei 

Electorale Centrale la Bucureşti, România 

Raportor: Iurie Ciocan 

          Diverse 

 

1. Dl Iurie Ciocan, secretar al Comisiei – Consiliul sătesc Vorniceni, prin 

decizia nr.06.01 din 12 octombrie 2009, a declarat vacant mandatul de primar deţinut 

de dl Ionel Gheorghe în legătură cu imposibilitatea de a-şi exercita atribuţiile pe o 

perioada mai mare de 7 luni consecutive şi a intervenit pe lîngă Comisia Electorală 

Centrală privind stabilirea datei alegerilor locale noi ale primarului satului respectiv. 

Potrivit art.28 alin.(2) lit.c) din Legea privind administraţia publică locală şi art.5 

alin.(4) lit.b) din Legea privind statutul alesului local, mandatul primarului încetează 

înainte de termen în caz de imposibilitate de a exercita funcţia pe o perioadă mai mare 

de 4 luni consecutive.  

În conformitate cu art.18, 26, 27, 29 şi 139 din Codul electoral nr.1381-XIII din 

21 noiembrie 1997, art.28 alin.(2) lit.c) din Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 

privind administraţia publică locală şi art.5 alin.(4) lit.b) din Legea nr. 768-XIV din 02 

februarie 2000 privind statutul alesului local, se propune să se ia act de vacanţa 

mandatului de primar al satului Vorniceni, raionul Străşeni şi să se stabileşte pentru 

data de 17 ianuarie 2010 desfăşurarea alegerilor locale noi ale primarului satului 

Vorniceni, raionul Străşeni.  Consiliul local va prezenta Comisiei Electorale Centrale 

pînă la 1 decembrie 2009, inclusiv, candidaturile în componenţa consiliului electoral 

de circumscripţie de nivelul întîi şi pînă la 21 decembrie 2009, inclusiv, consiliului 

electoral de circumscripţie de nivelul întîi candidaturile în componenţa birourilor 

electorale ale secţiilor de votare. Partidele reprezentate în Parlament vor prezenta pînă 

la 29 noiembrie 2009, inclusiv, Comisiei Electorale Centrale,  candidaturile în 

componenţa consiliilor electorale de circumscripţie de nivelul întîi şi pînă la 19 

decembrie 2009, inclusiv, consiliului electoral de circumscripţie de nivelul întîi 

candidaturile în componenţa birourilor electorale ale secţiilor de votare.  

 

AU LUAT CUVÎNTUL: 

 

Dl Iurie Ciocan – vă aduc la cunoştinţă că la data de 13 octombrie 2009 prin 

Încheierea Judecătoriei Buiucani se înlocuieşte mandatul de arest pe 30 de zile cu 

aplicarea liberării provizorii sub control judiciar. Dl Gheorghe Ionel din 13 octombrie 
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s-a aflat în libertate, iar Decizia nr. 06.01 a Consiliului sătesc Vorniceni din 12 

octombrie nu a fost atacată de către dumnealui. S-a vorbit de mai multe ori despre 

această problemă la mai multe şedinţe ale Comisiei şi din punct de vedere juridic se 

poate stabili data alegerilor în această localitate astăzi.  (către dl Gh. Ionel) Dvs. aţi 

făcut cunoştinţă cu decizia nr. 06.01? 

Dl Gheorghe Ionel, primarul s. Vorniceni – nu mi s-a adus la cunoştinţă această 

decizie. 

Dl Iurie Ciocan – un grup de consilieri au depus la Comisie o cerere prealabilă 

de chemare în judecată prin care cer obligarea CEC de a stabili data alegerilor în 

această localitate. Consilierii susţin că dl Gh. Ionel vine în fiecare zi la serviciu şi ştie 

de existenţa deciziei ne. 06.01 din 12 octombrie 2009. 

Dl Gheorghe Ionel, primarul s. Vorniceni – la şedinţa respectivă nu au participat 

toţi consilierii, ci doar cei care au interese. Oficial nu mi s-a adus la cunoştinţă decizia 

respectivă.  

Dl Eugeniu Ştirbu – este procesul-verbal al şedinţei din 12 octombrie 2009 al 

Consiliului sătesc Vorniceni? 

Dl Iurie Ciocan a dat citire procesului-verbal nr. 6 din 12 octombrie 2009 al 

Consiliului sătesc Vorniceni. 

Dl Nicolae Gîrbu (către dl Gh. Ionel) – vă exercitaţi atribuţiile de serviciu şi 

primiţi salariu? 

Dl Gheorghe Ionel, primarul s. Vorniceni – îmi exercit atribuţiile de serviciu, 

dar fără salariu. În acest sens am informat Consiliul raional.  

Dl Vladimir Angheliu, consilier, Consiliul sătesc Vorniceni – am intervenit 

către CEC cu o cerere de suspendare a examinării deciziei 06.01 din 12 octombrie 

2009. Secretarul Consiliului sătesc trebuie să ne anunţe despre convocarea şedinţei, 

dar nu a făcut-o. Decizia trebuia prezentată la Direcţia Control Administrativ şi apoi la 

CEC. Decizia respectivă nu a fost avizată de către această Direcţie.  

Dl Iurie Ciocan - Direcţia Control Administrativ nu este obligată să avizeze 

decizia Consiliului sătesc. În demers se precizează că la Consiliu a parvenit o cerere 

de convocare a unei şedinţe extraordinare din partea a 7 consilieri. O astfel de şedinţă 

nu a fost convocată nici pînă astăzi. De ce nu s-a convocat această şedinţă? Aţi avut 

destul timp pentru a vă convoca în şedinţă. 

Dl Vladimir Angheliu, consilier, Consiliul sătesc Vorniceni – cînd am vrut să 

convocăm şedinţa, secretara a plecat la studii din proprie iniţiativă. Ne-am convocat în 

şedinţă, însă nu am avut cvorumul. 

 

Dl Pavel Midrigan a intrat în sală 

 

Dl Nicolae Gîrbu – consider că Consiliul sătesc poate să ceară stabilirea datei 

alegerilor în caz dacă primarul şi-a dat demisia. În acest caz primarul îşi exercită 

atribuţiile de serviciu, Comisia nu poate să-l priveze de aceste drepturi, stabilind data 

alegerilor în această localitate. 

Dl Iurie Ciocan – dl Gh. Ionel nu s-a prezentat la serviciu 7 luni, pentru că nu 

era de găsit. În baza acestor lucruri consilieri au adoptat decizia de vacanţă a funcţiei 

de primar. Art. 28 alin.(2) lit.c) din Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind 

administraţia publică locală prevede că mandatul primarului încetează înainte de 

termen în caz de imposibilitate de a-şi exercita atribuţiile pe o perioadă mai mare de 4 
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luni consecutive, inclusiv pe motiv de boală. Decizia respectivă a fost adoptată pe 12 

octombrie curent, iar dl Gh. Ionel a venit la serviciu pe 13 octombrie 2009, lipsind de 

la serviciu din 6 martie 2009 din diferite motive. Drepturile dl Gh. Ionel nu se încalcă, 

pentru că avea dreptul să atace în instanţa de judecată decizia nr. 06.01 din 12 

octombrie curent. Decizia respectivă nu este suspendată sau anulată şi de aceea 

Comisia trebuie să ţină cont şi de această decizie, iar dl Gh. Ionel are tot dreptul să 

atace în instanţa de judecată hotărîrea CEC.  

Dl Eugeniu Ştirbu – din ce motive dl Gh. Ionel a lipsit de la serviciu 7 luni? 

Dl Iurie Ciocan – la data de 6 martie 2009 Judecătoria Buicani a emis o 

Încheiere prin care dlui Gh. Ionel i s-a aplicat mandat de arest pentru 30 de zile. Apoi 

dl Gh. Ionel nu a fost de găsit, pînă la 13 octombrie 2009.  

Dl Vasile Gafton – pot să vă informez despre acest caz, pentru am fost avocatul 

dlui Gh. Ionel. În luna octombrie 2008 dl Gh. Ionel a fost arestat şi ţinut sub strajă 

pînă în luna martie 2009 cînd Judecătoria Străşeni l-a achitat, această încheiere a fost 

menţinută de către Curtea de Apel. În ziua achitării au venit forţe speciale de la Centru 

pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei pentru a-l invita la interogatoriu. 

În această zi s-a emis Încheierea Judecătoriei Buiucani prin care a dispus un mandat 

de arest de 30 de zile. Din acel moment dl Gh. Ionel nu a fost de găsit pînă cînd 

Judecătoria Buiucani a emis o altă Încheiere prin care a fost înlocuită măsura 

preventivă de arest cu aplicarea liberării provizorii sub control judiciar. Dl Gh. Ionel 

nu a putut să-şi exercite atribuţiile de serviciu timp de şapte luni pentru că a fost 

împiedicat de organele de drept, iar după ce a fost revocată măsura el a revenit la 

serviciu.  

Dl Iurie Ciocan – consider că nu este de competenţa Comisiei de a examina în 

fond acest caz. Comisia trebuie să ţină cont de decizia Consiliului sătesc Vorniceni nr. 

06.01 care este în vigoare şi nu a fost atacată în instanţa de judecată. Comisia nu poate 

să se expună asupra corectitudinii adoptării deciziei respective, pentru că nu este 

competenţa CEC.  

Dl Nicolae Gîrbu – consider că prin aceste acţiuni practic revocăm primarul din 

funcţie. Primarul nu a depus nici o cerere de demisie, de aceste considerente mandatul 

primarului nu poate înceta înainte de termen.  

Dl Vasile Dofan, viceprimarul s. Vorniceni – consider că Consiliul sătesc nu are 

în atribuţiile sale să declarare vacantă funcţia de primar, în legislaţie nu este prevăzut 

acest lucru.  

Dl Pavel Midrigan (către consilieri) – a iniţiat cineva procedura de revocare a 

primarului din funcţie? 

Dl Vladimir Angheliu, consilier, Consiliul sătesc Vorniceni – nu a fost iniţiată o 

astfel de procedură şi nici nu a fost suspendat din funcţie. 

Dl Vasile Gafton – dacă nu este primarul atunci se instituie interimatul funcţiei. 

În acest caz nu s-a instituit aceasta.  

Dl Iurie Ciocan – dacă în sat este viceprimar, atunci interimatul nu se instituie. 

Conform Legii administraţiei publice locale viceprimarul de drept îşi îndeplineşte 

atribuţiile de primar. 

Dl Lucian Rogan, reprezentantul consilierilor s. Vorniceni – consider că 

discuţiile sunt inutile. Menţionez faptul că unul membrii CEC a prestat servicii de 

avocat dl Gh. Ionel, reprezentînd interesele acestuia. Poate dl V. Gafton să participe la 

adoptarea hotărîrii? 
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Dl Vasile Gafton – menţionez că nu sunt membru al CEC permanent, ceea ce 

înseamnă că sunt pe baze obşteşti fără remunerare. Sunt avocat, iar legea nu împiedică 

prestarea serviciilor de avocat în acest caz.  

Dl Nicolae Gîrbu – consider că acest litigiu trebuie să se examineze în instanţa 

de judecată.  

Dl Pavel Midrigan – voi susţine acest proiect de hotărîre pentru că locuitorii 

satului trebuie să aibă un primar. Consiliul sătesc corect a procedat cînd a luat act de 

informaţia cu privire la încetarea înainte de termen a mandatului de primar, prin 

aceasta deblocînd situaţia creată. 

Dl Vasile Gafton – mă voi abţine de la votarea acestui proiect de hotărîre, 

pentru a nu crea diferite interpretări. 

Dl Eugeniu Ştribu – consider că primarul nu putea să-şi exercite atribuţiile 

pentru că era în arest, iar instanţa de judecată trebuie să se pronunţe în acest caz. Vă 

aduc la cunoştinţă că CEC a fost citată la Curtea de Apel Chişinău în acest caz, prima 

şedinţă a instanţei de judecată fiind pe 13 noiembrie 2009.   

Dl Iurie Ciocan – noi cunoaştem faptul că în instanţa de judecată a fost depusă o 

cerere din partea consilierilor prin care se solicită obligarea CEC de a stabili data 

alegerilor în această localitate. Din păcate nu am ştiut că această cerere a fost deja 

pusă pe rol. Propun amînarea adoptării unei hotărîri în acest sens pînă cînd instanţa de 

judecată nu se va pronunţa în acest sens. 

Dl Vasile Gafton – consider că nu există temei de amînare şi trebuie să adoptăm 

o hotărîre astăzi. 

Dl Nicolae Gîrbu – propun să menţionăm în proiectul de hotărîre că se 

recomandă Consiliului sătesc Vorniceni să se adreseze în instanţa de judecată pentru a 

stabili imposibilitatea de a-şi exercita atribuţiile de primar. Dacă cineva nu este de 

acord cu hotărîrea adoptată de CEC, poate să o atace în instanţa de judecată. 

 

Dl Eugeniu Ştirbu supune votului propunerea dlui Iu. Ciocan de amînare a 

proiectului de hotărîre, cît şi proiectele de hotărîre referitoare la alegerile din s. 

Vorniceni. 

  

AU VOTAT 

Pentru ____6____, Contra ____-____, S-au abţinut _____-_____ 

 

2. – amînat pentru şedinţa următoare 

 

3. – amînat pentru şedinţa următoare 

 

4. Dl Eugeniu Ştirbu, preşedinte al Comisiei - În legătură cu organizarea şi 

desfăşurarea alegerilor locale noi din 29 noiembrie 2009 ale primarilor satului Moara 

de Piatră, raionul Drochia, satului Brînzeni, raionul Edineţ, comunei Selişte, raionul 

Orhei, satului Păpăuţi, raionul Rezina, comunei Regina Maria, raionul Soroca, satului 

Fuzăuca, raionul Şoldăneşti şi în conformitate cu art.18 şi 35 din Codul electoral 

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

 

1. Se aprobă Devizul de cheltuieli pentru organizarea şi desfăşurarea 

alegerilor locale noi din 29 noiembrie 2009 în sumă de 121 138 lei. 
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2. Direcţia financiară şi audit va întocmi şi va prezenta Ministerului Finanţelor 

planurile de finanţare în vederea finanţării consiliilor electorale respective. 

3. După încheierea alegerilor, consiliile electorale vor prezenta Comisiei 

Electorale Centrale un raport asupra gestionării mijloacelor financiare alocate, 

conform Instrucţiunii privind evidenţa contabilă a cheltuielilor pentru organizarea şi 

desfăşurarea alegerilor, aprobată prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr.397 

din 14 decembrie 2006. 

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

  

AU VOTAT 

Pentru ____6_____, Contra ____-_____, S-au abţinut _____-____ 

 

 

5. Dl Eugeniu Ştirbu, preşedinte al Comisiei - În conformitate cu art. 18, 26 şi 

49 din Codul electoral, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE: 

1. Buletinele de vot pentru alegerile locale noi ale primarilor în unele localităţi se 

tipăresc în număr de 8188 ex., dintre care în limba de stat 7693 ex. şi 495 ex. în limba 

rusă, conform numărului de alegători incluşi în listele electorale. 

2. Buletinele de vot tipărite se vor distribui consiliilor electorale de nivelul întîi, 

după cum urmează: 

  

Circumscripţia electorală 

Numărul 

de 

alegători 

Total 

buletine 

solicitate 

În limba 

de stat 

În limba 

rusă 

sătească Moara de Piatră  

nr. 15 , raionul Drochia 

1053 1053 1053 - 

sătească Brînzeni nr. 8, 

raionul Edineţ 

1133 1133 1133 - 

comunală Selişte nr. 30, 

raionul Orhei 

3837 3837 3837 - 

sătească Păpăuţi nr. 17, 

raionul Rezina 

1042 1042 1042 - 

comunală Regina Maria  

nr. 21, raionul Soroca 

528 528 528 - 

sătească Fuzăuca nr. 9, 

raionul Şoldăneşti 

595 595 100 495 

Total  8188 8188 7693 495 

 

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

 

AU VOTAT 

Pentru ____6_____, Contra ____-_____, S-au abţinut _____-____ 

 

 

6. Dl Eugeniu Ştirbu, preşedinte al Comisiei - Pe data de 30 octombrie 2009 

la Comisia Electorală Centrală a parvenit cererea dnei Dolghier Nina, membrul 
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Consiliului electoral al circumscripţiei electorale săteşti Păpăuţi nr. 17, raionul Rezina, 

în care se solicită revenirea la locul de muncă permanent. Dna Dolghier Nina a fost 

degrevată de atribuţiile de la locul de muncă permanent prin hotărîrea Comisiei 

Electorale Centrale nr. 2976 din 27 octombrie 2009. 

 Consiliul electoral al circumscripţiei electorale săteşti Păpăuţi nr. 17 a remis 

Comisiei Electorale Centrale hotărîrea  din 30 octombrie  2009 prin care a acceptat 

cererea privind revenirea la locul de muncă permanent a membrului consiliului, dna 

Dolghier Nina, şi a propus pentru degrevare de atribuţiile de la locul de muncă 

permanent pe perioada activităţii în componenţa consiliului pe preşedintele acestuia, 

dna Ceban Margareta.  

În temeiul art. 18, 26 şi 32 din Codul electoral nr. 1381–XIII din 21 noiembrie 

1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE: 

1. Revine, cu începere  de la data de  10 noiembrie 2009, la locul de muncă 

permanent dna Dolghier Nina, membrul Consiliului electoral al circumscripţiei 

electorale săteşti Păpăuţi nr. 17, raionul Rezina. 

2. Se degrevează, cu începere de la data de 10 pînă la 30 noiembrie 2009 inclusiv, 

pe perioada activităţii în componenţa Consiliului electoral al circumscripţiei electorale 

săteşti Păpăuţi nr. 17, raionul Rezina, dna Ceban Margareta, preşedinte. 

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

AU VOTAT 

Pentru ____6_____, Contra ____-_____, S-au abţinut _____-____ 

 

 

7. Dl Eugeniu Ştirbu, preşedinte al Comisiei – În temeiul art. 33 alin. (1) lit. 

a) din Codul electoral, membrul Consiliului electoral al circumscripţiei electorale 

săteşti Moara de Piatră nr. 15, dna Copacinscaia Feodora, înaintată din partea 

Consiliului sătesc Moara de Piatră, a depus o cerere de demisie în legătură cu 

participarea sa în calitate de candidat la alegerile primarului satului Moara de Piatră. 

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

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE: 
 

 1. Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2947 din 13 octombrie 2009 „Cu 

privire la constituirea Consiliului electoral al  circumscripţiei electorale săteşti Moara 

de Piatră nr. 15, raionul Drochia” se modifică, după cum urmează: 

 

 se exclude din componenţa Consiliului electoral al circumscripţiei electorale 

săteşti Moara de Piatră nr. 15, raionul Drochia, dna Copacinscaia Feodora, înaintată 

din partea Consiliului sătesc Moara de Piatră;  

- se include în componenţa Consiliului electoral al circumscripţiei electorale 

săteşti Moara de Piatră nr. 15 dna Jmurco Ecaterina, asistent medical, temporar 

neangajată în cîmpul muncii, din partea Consiliului sătesc Moara de Piatră. 

 

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

AU VOTAT 

Pentru ____6_____, Contra ____-_____, S-au abţinut _____-____ 
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8. Dl Iurie Ciocan, secretar al Comisiei - Reprezentanţa Fundaţiei 

Internaţionale pentru Sisteme Electorale (IFES) a înaintat la Comisia Electorală 

Centrală un demers privind acreditarea a 2 persoane în calitate de observatori naţionali 

şi a unei persoane în calitate de observator internaţional pentru monitorizarea 

alegerilor locale noi ale primarilor în unele localităţi din 15 şi 29 noiembrie 2009. 

Comisia Electorală Centrală consideră că Reprezentanţa Fundaţiei Internaţionale 

pentru Sisteme Electorale (IFES) este capabilă să exercite funcţii civice în alegerile 

locale noi ale primarilor în unele localităţi din 15 şi 29 noiembrie 2009. 

În conformitate cu art. 18 şi 63 alin. (3) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 

noiembrie 1997 şi pct. 5 din 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 HOTĂRĂŞTE: 

1. Se acreditează dl Pavel Cabacenco (BI-A42103740), dl Igor Panfil (BI-

A02092814) în calitate de observatori naţionali şi dl Svante Renström (cetăţean al 

Regatului Suediei) în calitate de observator internaţional din partea Reprezentanţei 

Fundaţiei Internaţionale pentru Sisteme Electorale (IFES) în vederea monitorizării 

alegerilor locale noi ale primarilor în unele localităţi din 15 şi 29 noiembrie 2009. 

2. În activitatea lor persoanele acreditate se vor călăuzi de Constituţia Republicii 

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

procedura de acreditare a acestora, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale 

nr. 332 din 24 octombrie 2006, precum şi de actele normative internaţionale la care 

Republica Moldova este parte. 

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

AU VOTAT 

Pentru ____6_____, Contra ____-_____, S-au abţinut _____-____ 

 

 

9. Dl Iurie Ciocan, secretar al Comisiei - Asociaţia obştească „Promo-LEX” a 

înaintat la Comisia Electorală Centrală un demers privind acreditarea a 9 persoane în 

calitate de observatori naţionali pentru monitorizarea alegerilor locale noi ale 

primarilor în unele localităţi din 15 noiembrie 2009. 

Comisia Electorală Centrală consideră că Asociaţia obştească „Promo-LEX” este 

capabilă să exercite funcţii civice în alegerile parlamentare din 29 iulie 2009. 

În conformitate cu art. 18 şi 63 alin. (4) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 

noiembrie 1997 şi pct. 5 din 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 HOTĂRĂŞTE: 

1. Se acreditează în calitate de observatori naţionali 9 persoane din partea 

Asociaţiei obşteşti „Promo-LEX” în vederea monitorizării alegerilor locale noi ale 

primarilor în unele localităţi din 15 noiembrie 2009, conform listei anexate. 

2. În activitatea lor persoanele acreditate se vor călăuzi de Constituţia Republicii 

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

procedura de acreditare a acestora, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale 
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nr. 332 din 24 octombrie 2006, precum şi de actele normative internaţionale la care 

Republica Moldova este parte. 

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

AU VOTAT 

Pentru ____6_____, Contra ____-_____, S-au abţinut _____-____ 

 

 

10. Dl Iurie Ciocan, secretar al Comisiei - Programul Naţiunilor Unite pentru 

Dezvoltare (PNUD) a înaintat la Comisia Electorală Centrală un demers privind 

acreditarea a 4 persoane în calitate de observatori naţionali şi a 3 persoane în calitate 

de observatori internaţionali pentru monitorizarea alegerilor locale noi ale primarilor 

în unele localităţi din 15 şi 29 noiembrie 2009. 

În conformitate cu art. 18 şi 63 alin. (3) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 

noiembrie 1997 şi pct. 5 din 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 HOTĂRĂŞTE: 

1. Se acreditează 4 persoane în calitate de observatori naţionali şi 3 persoane în 

calitate de observatori internaţionali din partea Programului Naţiunilor Unite pentru 

Dezvoltare (PNUD) în vederea monitorizării alegerilor locale noi ale primarilor în 

unele localităţi din 15 şi 29 noiembrie 2009, conform listelor anexate. 

2. În activitatea lor persoanele acreditate se vor călăuzi de Constituţia Republicii 

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

procedura de acreditare a acestora, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale 

nr. 332 din 24 octombrie 2006, precum şi de actele normative internaţionale la care 

Republica Moldova este parte. 

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

 

AU VOTAT 

Pentru ____6____, Contra ____-_____, S-au abţinut _____-____ 

 

11. Dl Iurie Ciocan, secretar al Comisiei - 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 Burlacu, prin decizia nr. 8/1 din 26 octombrie 2009, a 

ridicat  mandatul de consilier deţinut de dna Irizan Olga, la cerere, aleasă pe lista 

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

atribuit  formaţiunii nominalizate. 

În temeiul documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, 

mandatul de consilier în Consiliul comunal Burlacu revine dnei Drumea Valentina, 

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

hotărîrea Judecătoriei Cahul din 15 iunie 2007.  

 

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

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

 2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Burlacu, raionul 

Cahul, dnei Drumea Valentina, candidat supleant pe lista Alianţei „MOLDOVA 

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

 

AU VOTAT 

Pentru ____6____, Contra ____-_____, S-au abţinut _____-____ 

 

11. Dl Iurie Ciocan, secretar al Comisiei - Conform art.5 alin.(2) lit. c) şi lit. f) 

din Legea nr.768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local, art. 24 alin. 

(1) lit. b) şi d) şi art. 84 alin. (2)  din Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind 

administraţia publică locală, Consiliul comunal Lebedenco, prin deciziile nr. 1 din 14 

august 2008 şi nr. 3 din 24 octombrie 2008, parvenite la Comisia Electorală Centrală 

la 10 noiembrie 2009, a ridicat mandatele de consilier deţinute de dl Susanu Ivan 

(primar al comunei),  ales pe lista Blocului electoral „PATRIA-РОДИНА-

РАВНОПРАВИЕ” şi dna Bulat Svetlana, la cerere, aleasă pe lista Alianţei 

„MOLDOVA NOASTRĂ”. Astfel, au  devenit vacante  două mandate  de consilier 

atribuite  formaţiunilor nominalizate.  

În temeiul documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, 

mandatele de consilier în Consiliul comunal Lebedenco revin dnei Olarescu Olga, 

candidat supleant pe lista Blocului electoral „PATRIA-РОДИНА-РАВНОПРАВИЕ” 

şi dlui Apruda Gheorghe, candidat supleant pe lista Alianţei „MOLDOVA 

NOASTRĂ”, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Cahul din 14 iunie 2007.  

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

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE: 

 

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

Lebedenco. 

 2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul comunal Lebedenco, raionul 

Cahul, dnei Olarescu Olga, candidat supleant pe lista Blocului electoral „PATRIA-

РОДИНА-РАВНОПРАВИЕ” şi dlui Apruda Gheorghe, candidat supleant pe lista 

Alianţei „MOLDOVA NOASTRĂ”. 

 

AU VOTAT 

Pentru ____6____, Contra ____-_____, S-au abţinut _____-____ 

 

 

11. Dl Iurie Ciocan, secretar al Comisiei - 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 Zăicana, prin decizia nr. 5/3 din 24 septembrie 2009, a ridicat 

mandatul de consilier deţinut  de dl Boaghi Sergiu, 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 Zăicana revine dlui Melinti Feodor, candidat 
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supleant pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, confirmată prin 

hotărîrea Judecătoriei Criuleni din 11 iunie 2007.   

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

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE: 

 

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

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

Criuleni, dlui Melinti Fe odor, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din 

Republica Moldova. 

 

AU VOTAT 

Pentru ____6____, Contra ____-_____, S-au abţinut _____-____ 

  

11. Dl Iurie Ciocan, secretar al Comisiei - 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 Zahoreni, prin decizia nr. 2.2.3. din 28 februarie 2009, a ridicat 

mandatul de consilier deţinut de dl Şova Nicolae, 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 Zahoreni revine dlui Sîrbu Vasilii, candidat 

supleant pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, confirmată prin 

hotărîrea suplimentară a Judecătoriei Orhei din 7 septembrie 2007.           

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

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE: 

 

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

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

dlui Sîrbu Vasilii, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din Republica 

Moldova. 

 

AU VOTAT 

Pentru ____6____, Contra ____-_____, S-au abţinut _____-____ 

 

 

11. Dl Iurie Ciocan, secretar al Comisiei - 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 Rezina, prin decizia nr. 8/27 din 28 octombrie 2009, a 

ridicat mandatul de consilier deţinut de dna Nour Ludmila, la cerere, aleasă 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 orăşenesc Rezina revine dlui Goncear 

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

confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Rezina din 15 iunie 2007.  
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În conformitate cu art. 133 alin. (12) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE: 

 

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

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

Rezina, dlui Goncear Andrian, candidat supleant pe lista Partidului Social-Democrat 

din Moldova, actualmente Partidul Social Democrat.  

  

AU VOTAT 

Pentru ____6____, Contra ____-_____, S-au abţinut _____-____ 

 

 

11. Dl Iurie Ciocan, secretar al Comisiei - 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 sătesc Bugeac, prin decizia nr.4/7 din 16 iulie 2008, a ridicat 

mandatul de consilier deţinut de dl Cîssa Vladimir (deputat al Adunării Populare a 

Găgăuziei), ales 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 Bugeac revine dnei Acbaş Ana, candidat 

supleant pe lista Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărîrea 

suplimentară a Judecătoriei Comrat din 27 iulie 2007. La atribuirea mandatului s-a 

ţinut cont de adeverinţa primăriei satului Bugeac privind plecarea peste hotarele ţării a 

dlui Dimov Piotr,  candidat supleant pe lista  Partidului Democrat din Moldova.      

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

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE: 

 

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

 2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Bugeac, UTA Găgăuzia, 

dnei Acbaş Ana, candidat supleant pe lista Partidului Democrat din Moldova. 

 

AU VOTAT 

Pentru ____6____, Contra ____-_____, S-au abţinut _____-____ 

 

 

11. Dl Iurie Ciocan, secretar al Comisiei - 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 Autorităţii Electorale Permanente a României de a participa la 

programul organizat cu ocazia desfăşurării alegerilor pentru Preşedintele României, 

care vor avea loc pe data de 22 noiembrie 2009, Comisia Electorală Centrală 

HOTĂRĂŞTE: 
 

1. Se deleagă în municipiul Bucureşti pentru perioada 20-24 noiembrie 2009 dl 

Eugeniu Ştirbu, preşedintele Comisiei Electorale Centrale, dl Vasile Gafton, 
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membru, şi dna Mariana Musteaţă, şefa Secţiei alegeri şi referendumuri, pentru 

a participa la programul organizat de Autoritatea Electorală Permanentă a 

României cu ocazia desfăşurării alegerilor pentru Preşedintele României care 

vor avea loc pe data de 22 noiembrie 2009. 

2. Delegaţia se va deplasa la Bucureşti cu automobilul Comisiei Electorale 

Centrale pe traseul Chişinău – Bucureşti – Chişinău. Automobilul va fi condus 

de şoferul Simion Curcubet.   

3. Cheltuielile de cazare vor fi acoperite de partea română.        

4. Direcţia financiară şi audit va achita cheltuielile de transport şi diurnă conform 

legislaţiei în vigoare. 

5. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

AU VOTAT 

Pentru ____6____, Contra ____-_____, S-au abţinut _____-____ 

 

 

Diverse. 

 

Dl Iurie Ciocan: 

- a informat despre implementarea unui proiect pilot al Registrului electronic al 

alegătorilor în satele Ştefăneşti şi Semionovca din raionul Ştefan Vodă unde se vor 

desfăşura alegerile primarului În data de 15 noiembrie 2009. 

             - a informat despre demersul din partea ziarului „TIMPUL de dimineaţă”, prin 

care a solicitat informaţii referitoare la rapoartele financiare şi care au fost afişate pe 

site-ul Comisiei şi nu conţineau date cu caracter personal. Reporterii de la ziarul 

respectiv au avut ocazie să facă cunoştinţă cu această informaţie ulterior. 

 

Dl Eugeniu Ştribu a propus iniţierea unor discuţii cu membrii CEC despre 

propunerile de modificare a Codului electoral, în cadrul unor întîlniri ulterioare în 

afara şedinţelor.        

 

                                                                                                            
 

Dl Eugeniu Ştirbu anunţă închisă şedinţa. 

 

 

 

Preşedintele                                                                         

Comisiei Electorale Centrale                                                       Eugeniu ŞTIRBU 

 

 

Secretarul                                                     

Comisiei Electorale Centrale                  Iurie CIOCAN 
 

 
 

 

 
Ex: Natalia Pătrunjel 

Tel: 57-89-90 


