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PROCES-VERBAL 

11.1.08_____ nr. 142 

              mun. Chişinău  

 

al şedinţei Comisiei  

Electorale Centrale 

Ora: 16.00 

     

 

Preşedinte: Eugeniu Ştirbu  

 

Vicepreşedinte: Renata Lapti 

 

Secretar: Iurie Ciocan 

                                            

Membri:          Mihai Buşuleac 

                                                    Pavel Midrigan  

 Victor Kosteţki 

  

Lipsesc: Vasile Gafton /absenţă motivată/ 

 Nicolae Gîrbu /absenţă motivată/ 

 Valentin Vizant /absenţă motivată/ 

  

 

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

 

AU VOTAT 

Pentru  ____6_____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0_____ 

 

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

 

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

 

Dl Eugeniu Ştirbu – supune votului proiectul ordinii de zi. 

 

AU VOTAT 
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Pentru  ____6 ____,  Contra ____0_____, S-au abţinut ___0_____ 

  

ORDINEA DE ZI: 

 

1. Cu privire la abrogarea unor hotărîri ale Comisiei Electorale Centrale  

Raportor: Eugeniu Ştirbu  

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

Electorale Centrale la Bucureşti, România   

Raportor: Renata Lapti  

3. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul sătesc Bucuria, 

raionul Cahul 

Raportor: Iurie Ciocan 

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

Baimaclia, raionul Cantemir 

Raportor: Iurie Ciocan 

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

raionul Cantemir 

Raportor: Iurie Ciocan 

6. Cu privire la atribuirea mandatelor de consilier în Consiliul sătesc Copanca, 

raionul Căuşeni 

Raportor: Iurie Ciocan 

7. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul sătesc Batîr, 

raionul Cimişlia 

Raportor: Iurie Ciocan 

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

raionul Criuleni 

Raportor: Iurie Ciocan 

9. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul sătesc Işnovăţ, 

raionul Criuleni 

Raportor: Iurie Ciocan 

10. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul comunal Obreja 

Veche, raionul Făleşti 

Raportor: Iurie Ciocan 

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

Nisporeni, raionul Nisporeni 

Raportor: Iurie Ciocan 

12. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul comunal Bieşti, 

raionul Orhei 

Raportor: Iurie Ciocan 

13. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul sătesc Păpăuţi, 

raionul Rezina 

Raportor: Iurie Ciocan 

14.  Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul raional 

Şoldăneşti 

Raportor: Iurie Ciocan 
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15. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul sătesc 

Carahasani, raionul Ştefan Vodă 

Raportor: Iurie Ciocan 

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

Taraclia, raionul Taraclia 

Raportor: Iurie Ciocan 

     17. Diverse 

 

1. S-A AUDIAT:  

           Dl Eugeniu Ştirbu, preşedintele Comisiei – Comisia Electorală Centrală, prin 

hotărîrea nr. 1910 din 21 octombrie, a stabilit data de 23 noiembrie 2008 pentru 

desfăşurarea referendumului local privind revocarea dlui Vicol Mihail din funcţia 

de primar al satului Hansca, raionul Ialoveni şi a adoptat un şir de hotărîri cu privire 

la organizarea şi efectuarea referendumului local. 

  Ulterior, dl Vicol Mihail a depus la 30 octombrie 2008 la Consiliul sătesc 

Hansca o cerere privind demisia din funcţia de primar al satului. Consiliul sătesc 

Hansca, prin decizia nr. 5/1 din 30 octombrie 2008, a luat act de cererea depusă şi a 

împuternicit-o pe dna Moşneguţa Elena să exercite funcţia de primar interimar. 

 Avînd în vedere motivele expuse şi în temeiul art.18 şi 26 din Codul 

electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, 

S-A HOTĂRÎT: 

 

            1. Se abrogă hotărîrile Comisiei Electorale Centrale: 

nr. 1910 din 21 octombrie 2008 „Cu privire la stabilirea datei desfăşurării 

referendumului local privind revocarea primarului satului Hansca, raionul 

Ialoveni”; 

nr. 1911 din 21 octombrie 2008 „Cu privire la aprobarea Programului calendaristic 

pentru realizarea acţiunilor de organizare şi desfăşurare a referendumului local 

privind revocarea primarului satului Hansca, raionul Ialoveni din 23 noiembrie 

2008”; 

nr. 1912 din 21 octombrie 2008 „Cu privire la constituirea circumscripţiei 

electorale săteşti Hansca, raionul Ialoveni”; 

nr. 1931 din 28 octombrie „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al 

circumscripţiei electorale săteşti Hansca, raionul Ialoveni”; 

nr. 1932 din 28 octommbrie 2008 „Cu privire la aprobarea modelului buletinului de 

vot pentru referendumul local privind revocarea primarului satului Hansca, raionul 

Ialoveni”. 

 2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

AU VOTAT 

Pentru ____6____, Contra ____0_____, S-au abţinut _____0___ 

 

 

2. S-A AUDIAT:  
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Dna Renata Lapti, vicepreşedintele Comisiei – În adresa CEC a parvenit 

invitaţia de la Autoritatea Electorală Permanentă a României de a participa la 

programul organizat cu ocazia desfăşurării alegerilor parlamentare, care vor avea 

loc pe data de 30 noiembrie 2008. 

 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 parlamentare, care vor avea loc pe data de 30 noiembrie 

2008 în România,  

S-A HOTĂRÎT: 

 

1. Se deleagă în municipiul Bucureşti pentru perioada 28 noiembrie – 2 

decembrie 2008 dl Eugeniu Ştirbu, preşedintele Comisiei Electorale Centrale 

şi dl Oleg Kliuşin, consultant superior în Direcţia financiară şi audit, pentru a 

participa la programul organizat de Autoritatea Electorală Permanentă a 

României cu ocazia desfăşurării alegerilor parlamentare care vor avea loc pe 

data de 30 noiembrie 2008 în România. 

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 pentru două persoane vor fi acoperite de partea 

română.        

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

pentru şofer şi cheltuielile de cazare conform legislaţiei în vigoare. 

 

AU VOTAT 

Pentru ___6_____, Contra ____-____, S-au abţinut _____-_____ 

 

3. S-A AUDIAT: 

Dl Iurie Ciocan, secretarul 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 Bucuria, prin decizia nr. 5/3 din 20 octombrie 2007, a ridicat 

mandatul de consilier deţinut  de dl Gaidarji Nicolai, la cerere, ales pe lista   

Partidului Legii şi Dreptăţii. 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 Bucuria revine dnei Gaidarji 

Eugenia, candidat supleant pe lista Partidului Legii şi Dreptăţii, confirmată prin 

hotărîrea Judecătoriei Cahul din 13 iunie 2007.  

 

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

noiembrie 1997,  
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S-A HOTĂRÎT: 

 

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

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

Cahul dnei Gaidarji Eugenia, candidat supleant pe lista Partidului Legii şi Dreptăţii. 

 

AU VOTAT 

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

 

4. S-A AUDIAT: 

 Dl Iurie Ciocan, secretarul Comisiei – 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 comunal Baimaclia, prin decizia nr. 03/4-XXIV din 6 iunie 2008, 

a ridicat  mandatul de consilier deţinut de dl Guci Dumitru (primar al comunei), 

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 Baimaclia revine dnei Chiriac 

Valentina, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din Republica 

Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Cantemir din 15 iunie 2007.  

 

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

noiembrie 1997,  

S-A HOTĂRÎT: 

 

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

Baimaclia. 

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

Cantemir dnei Chiriac Valentina, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor 

din Republica Moldova. 

 

AU VOTAT 

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

 

 

5. S-A AUDIAT: 

 Dl Iurie Ciocan, secretarul 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 Enichioi, prin decizia nr. 07/01 (12)- XXIV din 13 octombrie 2008, 

a ridicat mandatul de consilier deţinut  de dl Stoianov Ion, la cerere,  ales pe lista   
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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 Enichioi revine  dlui Vicol 

Nicolae, candidat supleant pe lista  Partidului Democrat din Moldova, confirmată 

prin hotărîrea Judecătoriei Cantemir din 15 iunie 2007.     

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

noiembrie 1997,  

S-A HOTĂRÎT: 

 

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

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

Cantemir dlui Vicol Nicolae, candidat supleant pe lista  Partidului Democrat din 

Moldova. 

   

  

AU VOTAT 

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

 

6. S-A AUDIAT: 

Dl Iurie Ciocan, secretarul 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 lit.d) din Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind 

administraţia publică locală, Consiliul sătesc Copanca, prin deciza nr. 3/4 din 31 

octombrie 2008, a ridicat  mandatele de consilier deţinute de dl Nicul Valentin, ales 

pe lista Partidului Democrat din Moldova, la cerere, şi de dna Evdochimov Taisa 

(contabil-şef al primăriei), aleasă pe lista Partidului Comuniştilor din Republica 

Moldova. 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 sătesc Copanca revin dlui Musteaţa 

Vasile, candidat supleant pe lista Partidului Democrat din Moldova, şi dlui 

Apolschi Victor, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din Republica 

Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Căuşeni din 13 iunie 2007. La 

atribuirea mandatelor s-a ţinut cont de informaţia primăriei Copanca privind 

decesul candidatului supleant pe lista Partidului Democrat din Moldova, Nertic Ion. 

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

noiembrie 1997,  

S-A HOTĂRÎT: 

 

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

Copanca. 

 2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul sătesc Copanca, raionul 

Căuşeni dlui Musteaţa Vasile, candidat supleant pe lista Partidului Democrat din 
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Moldova, şi dlui Apolschi Victor, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor 

din Republica Moldova. 

 

AU VOTAT 

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

 

7. S-A AUDIAT: 

Dl Iurie Ciocan, secretarul 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 Batîr, prin decizia nr. 7/1 din 6 noiembrie 2008, a ridicat  mandatul 

de consilier deţinut de dl Ivanschi Dumitru (primar 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 sătesc Batîr revine dnei Tomescu 

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

confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Cimişlia din 12 iunie 2007.  

 

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

noiembrie 1997,  

S-A HOTĂRÎT: 

 

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

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

dnei Tomescu Valentina, candidat supleant pe lista Alianţei „MOLDOVA 

NOASTRĂ”. 

 

AU VOTAT 

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

 

 

8. S-A AUDIAT: 

Dl Iurie Ciocan, secretarul Comisiei - 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 Coşerniţa, prin decizia nr. 3/3 din 13 iunie 2008, a ridicat  

mandatul de consilier deţinut de dl Tipa Fiodor (primar al satului), 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 sătesc Coşerniţa revine dlui Cazacu 

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

prin hotărîrea Judecătoriei Criuleni  din 14 iunie 2007.  
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În conformitate cu art. 133 alin. (12) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 

noiembrie 1997,  

S-A HOTĂRÎT: 

 

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

Coşerniţa. 

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

Criuleni dlui Cazacu Anatolie, candidat supleant pe lista Alianţei „MOLDOVA 

NOASTRĂ”. 

 

AU VOTAT 

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

 

 

9. S-A AUDIAT: 

Dl Iurie Ciocan, secretarul 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 Işnovăţ, prin decizia nr. 4.11 din 24 octombrie 2008, a ridicat 

mandatul de consilier deţinut  de dl Modrîngă Grigore, la cerere, ales pe lista   

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

consilier atribuit  formaţiunii nominalizate.  

În temeiul documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatul de consilier în Consiliul sătesc Işnovăţ revine dnei Untila 

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

prin hotărîrea Judecătoriei Criuleni din 13 iunie 2007.  La atribuirea mandatului s-a 

ţinut cont de declaraţia dnei Cojocaru Parascovia, candidat supleant pe lista 

Alianţei „MOLDOVA NOASTRĂ, prin care refuză mandatul de consilier.     

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

noiembrie 1997,  

S-A HOTĂRÎT: 

 

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

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

Criuleni dnei Untila Doriana, candidat supleant pe lista Alianţei „MOLDOVA 

NOASTRĂ”. 

 

AU VOTAT 

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

 

10. S-A AUDIAT: 

Dl Iurie Ciocan, secretarul 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 Obreja Veche, prin decizia nr. 05 din 26 iunie 2008, a 
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ridicat mandatul de consilier deţinut de dna Ivanova Zoia, 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 Obreja Veche revine dnei 

Voloşina Svetlana, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din Republica 

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

noiembrie 1997,  

S-A HOTĂRÎT: 

 

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

Veche. 

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Obreja Veche, 

raionul Făleşti dnei Voloşina Svetlana, candidat supleant pe lista Partidului 

Comuniştilor din Republica Moldova.  

 

AU VOTAT 

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

 

11. S-A AUDIAT: 

Dl Iurie Ciocan, secretarul 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 Nisporeni, prin deciziile nr. 6/2 şi 6/3 din 10 octombrie 2008, a 

ridicat, la cerere, mandatele de consilier deţinute de dl Ţugulea Ion, ales pe lista 

Partidului Comuniştilor din Republica Moldova şi dna Iosipescu Mariana, aleasă pe 

lista Partidului Social-Liberal. 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 Nisporeni revin dlui 

Mărcuţa Vasile, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din Republica 

Moldova şi dlui Mătăsaru Grigore, candidat supleant pe lista Partidului Social-

Liberal, confirmate prin hotărîrea Judecătoriei Nisporeni din 26 iunie 2007.    

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

noiembrie 1997,  

S-A HOTĂRÎT: 

 

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

Nisporeni.  

 2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul orăşenesc Nisporeni, 

raionul Nisporeni dlui Mărcuţa Vasile, candidat supleant pe lista Partidului 

Comuniştilor din Republica Moldova şi dlui Mătăsaru Grigore, candidat supleant 

pe lista Partidului Social-Liberal, actualmente Partidul Democrat din Moldova.  
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AU VOTAT 

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

 

12. S-A AUDIAT: 

Dl Iurie Ciocan, secretarul 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 Bieşti, prin decizia nr. 3.11 din 7 august 2008, a ridicat 

mandatul de consilier deţinut de dl Guja Grigore, la cerere, ales pe lista Alianţei 

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

formaţiunii nominalizate. 

În temeiul documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatul de consilier în Consiliul comunal Bieşti revine dlui Chiriţa 

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

prin hotărîrea Judecătoriei Orhei din 7 septembrie 2007. La atribuirea mandatului s-

a ţinut cont de declaraţia dlui Olaru Sergiu, candidat supleant pe lista Alianţei 

„MOLDOVA NOASTRĂ”, prin care refuză mandatul de consilier.      
În conformitate cu art.133 alin.(12) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 

noiembrie 1997,  

S-A HOTĂRÎT: 

 

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

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

dlui Chiriţa Tudor, candidat supleant pe lista Alianţei „MOLDOVA NOASTRĂ”.  

 

AU VOTAT 

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

 

13. S-A AUDIAT: 

Dl Iurie Ciocan, secretarul 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 Păpăuţi, prin decizia nr. 04.6.3 din 29 octombrie 2008, a 

ridicat mandatul de consilier deţinut de dl Şinchevici Iurie, la cerere, 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 Păpăuţi revine dlui Rotaru Ion, 

candidat supleant pe lista Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin 

hotărîrea Judecătoriei Rezina din 31 iulie 2007.       
În conformitate cu art. 133 alin. (12) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 

noiembrie 1997,  

S-A HOTĂRÎT: 

 

1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Păpăuţi. 
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2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Păpăuţi, raionul Rezina 

dlui Rotaru Ion, candidat supleant pe lista Partidului Democrat din Moldova. 

 

AU VOTAT 

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

 

14. S-A AUDIAT: 

Dl Iurie Ciocan, secretarul 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 raional Şoldăneşti, prin decizia nr. 5-5 din 31 octombrie 2008, a ridicat 

mandatul de consilier deţinut de dl Dorogan Nicolae (şef-adjunct, Direcţia 

Teritorială Control Administrativ Orhei), ales pe lista Partidului Comuniştilor din 

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

formaţiunii nominalizate.  

În temeiul documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatul de consilier în Consiliul raional Şoldăneşti revine dnei Palii 

Valentina, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din Republica 

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

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

noiembrie 1997,  

S-A HOTĂRÎT: 

 

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

Şoldăneşti. 

 2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul raional Şoldăneşti dnei Palii 

Valentina, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din Republica 

Moldova. 

 

AU VOTAT 

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

 
15. S-A AUDIAT: 

Dl Iurie Ciocan, secretarul 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 Carahasani, prin decizia nr. 4.4.2 din 9 octombrie 2008, a 

ridicat mandatul de consilier deţinut de dl Cociu 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 sătesc Carahasani revine dlui Ceban 

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

confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Ştefan Vodă din 11 iunie 2007.     
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 În conformitate cu art. 133 alin. (12) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 

noiembrie 1997,  
S-A HOTĂRÎT: 

 

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

Carahasani. 

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

Ştefan Vodă dlui Ceban Mihail, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor 

din Republica Moldova. 

 
AU VOTAT 

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

 

 

16. S-A AUDIAT: 

Dl Iurie Ciocan, secretarul 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 Taraclia, prin decizia nr. 10/5 din 28 octombrie 2008, a 

ridicat mandatul de consilier deţinut de dna Dimitrieva Fedora, la cerere, aleasă 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 orăşenesc Taraclia revine dlui Dragan 

Eduard, candidat supleant pe lista Partidului Democraţiei Sociale din Moldova, 

confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Taraclia din 14 iunie 2007.   
 

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

noiembrie 1997,  
S-A HOTĂRÎT: 

 

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

Taraclia. 

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

Taraclia dlui Dragan Eduard, candidat supleant pe lista Partidului Democraţiei 

Sociale din Moldova. 

 
AU VOTAT 

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

 

17. S-A AUDIAT: 

      Dl Eugeniu Ştirbu, preşedintele Comisiei – aduce la cunoştinţa membrilor 

Comisiei că CEC, în colaborare cu Fundaţia Internaţională pentru Sisteme 

Electorale (IFES), planifică pentru luna noiembrie curent un şir de activităţi.  
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     I. Astfel, vor fi organizate seminare de instruire, orientate către potenţialii 

funcţionari electorali din toate raioanele. Aceste seminare vor cuprinde instruirea 

practică privind administrarea şi planificarea logistică a procesului electoral. 

Seminarele vor fi desfăşurate zonal, în patru centre de instruire, conform amplasării 

geografice a unităţilor teritorial-administrative: 

 În perioada 17-18 şi 20-21 noiembrie seminarele se vor desfăşura în mun. 

Bălţi, în complexele hoteliere „Bălţi” şi „Tinereţea”. La aceste seminare vor 

participa reprezentanţii tuturor raioanelor de nord a ţării. 

 Reprezentanţii raioanelor de centru urmează a fi instruiţi la 24-25 noiembrie 

şi în primele zile ale lunii decembrie în mun. Chişinău. 

 Reprezentanţii raioanelor de sud vor fi convocaţi la Cahul şi Comrat la 27-28 

noiembrie şi în primele zile ale lunii decembrie. 

     II. Pentru data de 20 noiembrie 2008 Comisia Electorală Centrală a Republicii 

Moldova, în colaborare cu Consiliul Europei şi IFES, planifică un seminar pentru 

reprezentanţii autorităţilor de audit, control, investigare şi procuratură cu privire la 

implementarea noilor prevederi legale privind finanţarea partidelor politice şi a 

campaniilor electorale. Aceasta activitate se desfăşoară în cadrul Planului de 

Acţiuni pentru anul 2008 al Proiectului Comun al Consiliului Europei şi al 

Comisiei Europene, împotriva Corupţiei, Spălării Banilor şi Finanţării Terorismului 

în Republica Moldova (MOLICO), co-finanţat de Comisia Europeană, Agenţia 

Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare şi Consiliului Europei. Lucrările 

seminarului se vor desfăşura în incinta Comisiei Electorale Centrale, Strada Strada 

Vasile Alecsandri 119 între orele 9 şi 17. 

      III.   Pentru data de 21 noiembrie 2008 CEC, în colaborare cu Consiliul Europei 

şi IFES, planifică un seminar pentru secretarii generali şi trezorierii partidelor 

politice cu privire la implementarea noilor prevederi legislative privind          

finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale. Aceasta activitate              

se desfăşoară    în cadrul Planului de Acţiuni pentru anul 2008 al Proiectului    

Comun al Consiliului Europei şi al Comisiei Europene, împotriva Corupţiei, 

Spălării Banilor şi Finanţării Terorismului în Republica Moldova (MOLICO),      

co-finanţat de Comisia Europeană, Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare                    

şi Cooperare şi Consiliului Europei. Agenda evenimentului va include         

prezentări şi discuţii cu experţii Consiliului Europei şi Comisiei Electorale Centrale 

privind activitatea trezorierilor implicaţi în procesul de finanţare a activităţii  

concurenţilor electorali în perioada campaniei electorale, precum şi diverse aspecte 

ale finanţării partidelor din bugetul de stat. Lucrările seminarului se vor desfăşura 

în Sala Roză a Complexului Hotelier Codru, între orele 9 şi 17. 

      IV. La 3 şi 4 decembrie curent CEC şi Asociaţia pentru Democraţie 

Participativă “ADEPT” organizează  expoziţia partidelor politice – „Partide.MD” şi 

conferinţa  sub genericul „Alegerile 2009 – un test democratic”, care se va 

desfăşura în incinta Palatului Republicii.  

       Scopul de bază al expoziţiei este de a oferi alegătorului posibilitatea de a lua 

cunoştinţă din prima sursă de evoluţia, programul, activitatea, echipa partidelor 

politice din Republica Moldova, iar partidelor politice - un spaţiu deschis pentru 

intercomunicare, publicitate politică şi informarea cetăţenilor privind oferta lor 
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politică. Participanţii la expoziţie vor putea să-şi expună materialele informative 

(pliante, broşuri, publicaţii, afişe electorale din campaniile electorale anterioare, 

site-ul partidului etc.) pe standurile oferite din holul Palatului Republicii. 

      Conferinţa desfăşurată în cadrul expoziţiei va pune în discuţie subiecte legate 

de alegerile parlamentare din primăvara anului 2009 pentru toţi cei interesaţi: 

reprezentanţi ai partidelor politice, autorităţilor publice cu competenţe în 

organizarea procesului electoral, mass-media, societăţii civile, instituţiilor 

internaţionale specializate în promovarea valorilor democratice şi a bunelor practici 

în materie electorală etc.  

     Conferinţa are drept obiectiv consolidarea atmosferei de transparenţă şi 

încredere reciprocă între organele publice, eventualii concurenţi electorali şi 

instituţiile interesate în reflectarea şi estimarea calităţii procesului electoral prin 

următoarele acţiuni:   

- informarea actorilor politici şi a opiniei publice despre pregătirea pentru 

alegerile parlamentare din primăvara anului 2009;  

- schimbul de opinii privind problemele ce pot influenţa buna desfăşurare a 

scrutinului parlamentar;  

- propunerea, în cadrul normelor legale existente, a soluţiilor în vederea înlăturării 

sau diminuării problemelor eventuale;  

- propunerea spre examinare a proiectului codului de conduită a participanţilor la 

procesul electoral, care să fie semnat după considerarea amendamentelor odată 

cu începerea campaniei electorale.   

     Membrii CEC vor primi invitaţii şi toate materialele privind seminarele 

respective şi sînt invitaţi să participe la lucrările acestora. 

 

Dl Eugeniu Ştirbu – anunţă închisă şedinţa Comisiei. 

 

 

Preşedintele                                                         

Comisiei Electorale Centrale      Eugeniu ŞTIRBU 

 

Secretarul                                                                   

Comisiei Electorale Centrale     Iurie CIOCAN  

 

 

 

 

 
Executor: Valentina Nazaria 

tel. 251-456 


