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PROCES-VERBAL nr. 50 

al şedinţei Comisiei Electorale Centrale 
 

27 aprilie 2007  

Ora: 12.00 

mun. Chişinău, str.Vasile Alecsandri, 119 

  

        A prezidat:                        Eugeniu Ştirbu, preşedintele  

Comisiei Electorale Centrale 
 

       Au participat:             Renta Lapti, vicepreşedintele Comisiei 

                                                   Iurie Ciocan, secretarul Comisiei 
     

 

       Membrii Comisiei:          Mihai Buşuleac 

 Vasile Gafton 

  

Dl Eugeniu Ştirbu – propune membrilor Comisiei Electorale Centrale de a 

începe şedinţa Comisiei. 

Propunerea se acceptă unanim. 

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

 

ORDINEA DE ZI: 

 

1. Cu privire la aplicarea uniformă de către consiliile electorale ale 

circumscripţiilor electorale de nivelul întîi şi doi, a alin. (6) al art. 46, alin. (1) al 

art. 44 şi alin. (13) al art. 47 din Codul electoral. 

Obiecţii şi propuneri nu sînt. 

S-a votat:  

Pro – 5; 

Contra – 0. 

 

S-a examinat: 1. Cu privire la aplicarea uniformă de către consiliile 

electorale ale circumscripţiilor electorale de nivelul întîi şi doi, a alin. (6) al 

art. 46, alin. (1) al art. 44 şi alin. (13) al art. 47 din Codul electoral. 

A raportat: Iurie Ciocan. 

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

În scopul aplicării uniforme de către consiliile electorale ale 

circumscripţiilor electorale de nivelul întîi şi doi, a alin. (6) al art. 46, alin. (1) al 



art.44 şi alin.(13) al art.47 din Codul electoral şi conducîndu-se de art.18 alin.(2) şi 

art.26 alin.(1) lit.b) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, 

Comisia Electorală Centrală: 

În temeiul art.44, consiliilor  electorale de circumscripţie li se prezintă 

documentele spre înregistrare,  cel  mai tîrziu cu 30 de zile înainte de ziua 

alegerilor. Potrivit art.46 alin.(6), partidele, organizaţiile  social-politice  şi 

blocurile electorale pot opera  orice modificări  în listele înregistrate, dar nu mai 

tîrziu de 7 zile pînă la ziua alegerilor, respectînd concomitent prevederile art.126. 

În acest context, modificările în listele de candidaţi depuse la consiliile electorale, 

se efectuează în felul următor: 

Din momentul depunerii la consiliile electorale respective a documentelor 

necesare pentru înregistrarea candidaţilor şi pînă la momentul înregistrării acestora, 

pot fi operate orice modificări şi completări în listele de candidaţi; 

De la momentul înregistrării listelor şi pîna la data de 3 mai ora 24.00, pot fi 

operate orice modificări în lista înregistrată de candidaţi pentru alegerile în 

consiliul raional, orăşenesc (municipal), sătesc (comunal), în limita numerică 

înregistrată; 

De la 4 mai pînă la 26 mai ora 24.00, pot fi operate modificări doar în scopul 

schimbării locului de ordine  sau excluderii din lista înregistrată, cu condiţia 

păstrării cotei minime prevăzute la art.126 alin.(1).  

Potrivit art.44 alin.(1) lit.g), persoanele care candidează şi care cad sub 

incidenţa art.13 alin.(3) sînt obligate să depună o declaraţie despre suspendarea, pe 

durata campaniei electorale, a funcţiilor ocupate anterior. 

După ce candidatul va fi înregistrat, consiliul local respectiv va adopta o 

decizie privind suspendarea candidatului din funcţie. Ulterior, interimatul funcţiei 

persoanei care a fost suspendată din funcţie, se stabileşte în conformitate cu art.34 

al Legii nr.436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală.  

Consiliile electorale de circumscripţie sînt obligate să solicite decizia de 

suspendare de la consiliul local respectiv. 

În conformitate cu art.47 alin.(13), autorităţile administraţiei publice locale 

sînt obligate să stabilească localurile pentru desfăşurarea întîlnirilor cu alegătorii.  

Concurenţii sînt în drept să desfăşoare întîlniri cu alegătorii şi în alte localuri 

decît cele stabilite de administraţia publică locală, în condiţii egale. 

S-a votat:  

Pro – 5; 

Contra-0. 

 

Preşedintele                                                                Eugeniu ŞTIRBU 

Comisiei Electorale Centrale  

 

 Secretarul                                                                  Iurie CIOCAN 

Comisiei Electorale Centrale 

 
Ex.: Diana Railean 

Mariana Musteaţă 


