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PROCES-VERBAL nr. 110 

al şedinţei Comisiei Electorale Centrale 
 

27 noiembrie 2007  

Ora: 15.00 

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  

 Valentin Vizant 

 Victor Kosteţki 

Lipsesc: Vasile Gafton 

 Pavel Midrigan 

   

Mass-media: lista se anexează.  

Locuitori ai satului Buţeni, raionul Hînceşti: lista se anexează. 

 

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

Propunerea se acceptă unanim. 

 

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

Propunerea se acceptă unanim. 

Dl Eugeniu Ştirbu – supune votului proiectul ordinii de zi. 

S-a votat: 

Pro – 7; 

Contra – 0. 

 

ORDINEA DE ZI: 

 

1. Cu privire la atribuirea mandatelor de consilier în Consiliul municipal 

Chişinău 

Raportor: Iurie CIOCAN 
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2. Cu privire la modificarea Devizului de cheltuieli pentru organizarea şi 

desfăşurarea alegerilor locale generale din 3 iunie 2007 

Raportor: Elizaveta OŢEL 

3. Cu privire la rezultatele turului doi de scrutin pentru alegerea primarului 

comunei Drăsliceni, raionul Criuleni din 25 noiembrie 2007  

Raportor: Eugeniu ŞTIRBU 

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

satului Buţeni, raionul Hînceşti  

Raportor: Iurie CIOCAN 

5. Cu privire la reluarea procedurii de convocare în prima şedinţă a 

consilierilor aleşi la 3 iunie 2007 în Consiliul sătesc Buţeni, nr.20/7 

Raportor: Iurie CIOCAN 

6. Cu privire la data convocării în prima şedinţă a consilierilor Consiliului 

raional Rezina 

Raportor: Eugeniu ŞTIRBU 

7. Privind modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr.1355 din 15 

noiembrie 2007 „Cu privire la delegarea unor membri şi funcţionari ai 

aparatului Comisiei Electorale Centrale la Moscova, Federaţia Rusă” 

Raportor: Eugeniu ŞTIRBU 

8. Cu privire la înaintarea în Parlamentul Republicii Moldova a 

propunerilor pentru modificarea şi completarea Codului electoral nr. 

1381 –XIII din 21 noiembrie 1997 

Raportor: Renata LAPTI 

9. Cu privire la aprobarea propunerilor asupra proiectului de lege privind 

partidele politice 

Raportor: Iurie CIOCAN 

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

Crihana Veche, raionul Cahul 

Raportor: Iurie CIOCAN 

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

Cociulia, raionul Cantemir 

Raportor: Iurie CIOCAN 

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

Călăraşi 

Raportor: Iurie CIOCAN 

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

Nişcani, raionul Călăraşi 

Raportor: Iurie CIOCAN 

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

Căuşeni 

Raportor: Iurie CIOCAN 

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

Căuşeni, raionul Căuşeni 

Raportor: Iurie CIOCAN 
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16. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul comunal 

Porumbrei, raionul Cimişlia 

Raportor: Iurie CIOCAN 

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

Criuleni 

Raportor: Iurie CIOCAN 

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

Lopatnic, raionul Edineţ 

Raportor: Iurie CIOCAN 

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

Bocani, raionul Făleşti 

Raportor: Iurie CIOCAN 

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

Mărculeşti, raionul Floreşti 

Raportor: Iurie CIOCAN 

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

Caracui, raionul Hînceşti 

Raportor: Iurie CIOCAN 

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

Tigheci, raionul Leova 

Raportor: Iurie CIOCAN 

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

Nisporeni 

Raportor: Iurie CIOCAN 

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

Mateuţi, raionul Rezina 

Raportor: Iurie CIOCAN 

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

Micăuţi, raionul Străşeni 

Raportor: Iurie CIOCAN 

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

Văsieni, raionul Teleneşti 

Raportor: Iurie CIOCAN 

27. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul sătesc Buşila, 

raionul Ungheni 

Raportor: Iurie CIOCAN 

 

S-a examinat: 1. Cu privire la atribuirea mandatelor de consilier în 

Consiliul municipal Chişinău. 

 Raportor: Iurie Ciocan 

Conform art.5 alin.(2) lit.c) şi f) din Legea privind statutul alesului local 

nr.768-XIV din 2 februarie 2000, art.24 alin.(1) lit.b), d) şi art.84 alin.(2) din Legea 

privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul 
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municipal Chişinău, prin decizia nr.9/1 din 22 noiembrie 2007, a ridicat mandatele 

de consilier deţinute de dl Furtună Mihai (viceprimar al municipiului Chişinău), ales 

pe lista Alianţei „MOLDOVA NOASTRĂ”, dl Coteţ Vladimir (viceprimar al 

municipiului Chişinău), ales pe lista Partidului Democrat din Moldova, dnii Iordan 

Veaceslav şi Arusoi Mihail, la cerere, aleşi pe lista Partidului Comuniştilor din 

Republica Moldova. Astfel, au devenit vacante patru mandate de consilier atribuite 

formaţiunilor nominalizate.  

În temeiul documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatele de consilier în Consiliul municipal Chişinău revin dlor Magdei 

Mihail, candidat supleant pe lista Alianţei „MOLDOVA NOASTRĂ”, Dumanschi 

Ghenadie, candidat supleant pe lista Partidului Democrat din Moldova, Novic 

Serghei şi Crudu Ştefan, candidaţi supleaţi pe lista Partidului Comuniştilor din 

Republica Moldova, confirmate prin hotărîrea Judecătoriei sectorului Centru, 

municipiul Chişinău din 15 iunie 2007.  

Propuneri 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 patru mandate de consilier în Consiliul municipal 

Chişinău. 

 2. Atribuie mandatele de consilier în Consiliul municipal Chişinău dlor 

Magdei Mihail, candidat supleant pe lista Alianţei „MOLDOVA NOASTRĂ”, 

Dumanschi Ghenadie, candidat supleant pe lista Partidului Democrat din Moldova, 

Novic Serghei şi Crudu Ştefan, candidaţi supleaţi pe lista Partidului Comuniştilor 

din Republica Moldova. 

S-a votat: 

Pro – 7;  

Contra – 0. 

 

S-a examinat: 2. Cu privire la modificarea devizului de cheltuieli pentru 

organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale generale din 3 iunie 2007. 

A raportat: Elizaveta Oţel 

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

 În legătură cu efectuarea cheltuielilor pentru executarea lucrărilor de 

telecomunicaţie (reinstalarea numerelor de telefon la birourile electorale Rezina) şi 

în conformitate cu art.35 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, 

Comisia Electorală Centrală:  

1. Modifică devizul de cheltuieli pentru organizarea şi desfăşurarea 

alegerilor locale generale din 3 iunie 2007, aprobat prin hotărîrea Comisiei 

Electorale Centrale nr. 456 din 30 martie 2007,  după cum urmează: 

Cheltuieli pentru întreţinerea Consiliului  electoral al circumscripţiei 

raionale Rezina, total   – 1 000 lei, inclusiv: 

Art.113.01 „Energia electrică”                                          – 1 000 lei 

Cheltuieli pentru întreţinerea birourilor electorale ale secţiilor de votare 

Rezina, total  + 1 000 lei:    

Art.113.11 „Servicii de telecomunicaţie şi poştă”   + 1 000 lei 
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2. Direcţia financiară şi audit va opera modificările respective. 

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

S-a votat: 

Pro – 7; 

Contra – 0. 

 

S-a examinat: 3. Cu privire la rezultatele turului doi de scrutin pentru 

alegerea primarului comunei Drăsliceni, raionul Criuleni din 25 noiembrie 

2007. 

Raportor: Eugeniu Ştirbu 

În conformitate cu art. 134 din Codul electoral nr. 1381 – XIII din 21 

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală prin hotărîrea nr. 1339 din 15 

noiembrie 2007 a fixat data de 25 noiembrie 2007 pentru desfăşurarea turului doi 

de scrutin pentru alegerea primarului comunei Drăsliceni, raionul Criuleni. 

În buletinul de vot pentru turul doi de scrutin au fost incluşi 2 concurenţi 

electorali: dna Chiperi Valentina din partea Partidului Popular Creştin Democrat şi 

dl Ursu Vasile din partea Partidului Popular Republican. 

În baza proceselor-verbale privind rezultatele numărării voturilor la turul doi 

de scrutin pentru alegerea primarului comunei Drăsliceni, întocmite de birourile 

electorale ale secţiilor de votare şi a procesului-verbal privind totalizarea 

rezultatelor votării la turul doi de scrutin pentru alegerea primarului, întocmit de 

Consiliul electoral al circumscripţiei electorale comunale Drăsliceni nr. 12/10, s-a 

constatat că în listele electorale au fost incluşi 2360 alegători, în listele 

suplimentare 43 alegători, au primit buletine de vot 1343 alegători, la votare au 

participat 1343 alegători sau 55,88 la sută, 16 buletine de vot au fost declarate 

nevalabile. Numărul de voturi valabil exprimate constituie 1327. Consiliul 

electoral al circumscripţiei comunale Drăsliceni nr. 12/10 a primit pentru 

desfăşurarea turului doi de scrutin 2300 buletine de vot. Nu au fost utilizate 957 

buletine de vot. 

Candidaţii la funcţia de primar pentru turul doi de scrutin: dna Chiperi 

Valentina din partea Partidului Popular Creştin Democrat a obţinut 565 voturi şi dl 

Ursu Vasile din partea Partidului Popular Republican 762 voturi valabil exprimate. 

În temeiul art. 135 din Codul electoral, instanţa de judecată urmează să 

confirme legalitatea turului doi de scrutin şi să valideze mandatul primarului 

comunei Drăsliceni, raionul Criuleni.  

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

În conformitate cu art. 26, 60 şi 134 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală ia act de rezultatele turului doi de 

scrutin pentru alegerea primarului comunei Drăsliceni, raionul Criuleni desfăşurat 

la 25 noiembrie 2007. 

S-a votat:  

Pro – 8;. 

Contra – 0. 

Dl Pavel Midrigan, membrul Comisiei, a intrat în sala de şedinţe. 
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S-a examinat: 4. Cu privire la fixarea datei pentru votarea repetată la 

alegerea primarului satului Buţeni, raionul Hînceşti. 

Raportor: Iurie Ciocan 

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

stabilit data alegerilor noi pentru alegerea consilierilor în consiliul sătesc şi 

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

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

admis acţiunea Partidului Comuniştilor din Republica Moldova şi a anulat integral 

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

pentru alegerea primarului satului Buţeni, raionul Hînceşti.   

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

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

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

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

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

vigoare hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 25 octombrie 2007. 

În scopul executării hotărîrilor judiciare şi în conformitate cu art.26 lit.n), 32 

alin.(4), 121 şi 138 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, 

Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE: 

1. Votarea repetată pentru alegerea primarului în circumscripţia electorală 

sătească Buţeni nr.20/7 se fixează pentru data de 16 decembrie 2007. Votarea 

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

2007, cu candidaturile din buletinul de vot pentru votarea repetată din 14 

octombrie 2007, cu participarea aceluiaşi consiliu electoral de circumscripţie care 

va îndeplini şi atribuţiile biroului electoral al secţiei de votare.  

2. Se degrevează de atribuţiile de la locul de muncă permanent dl Ion 

Garbuz, preşedinte al Consiliului electoral al circumscripţiei electorale săteşti 

Buţeni nr.20/7 începînd cu 28 noiembrie 2007 pînă la 18 decembrie 2007, inclusiv.  

Consiliul nominalizat va angaja pentru perioada 1 – 18 decembrie 2007 în 

aparatul de lucru o persoană pentru efectuarea operaţiunilor financiare.  

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.  

 Întrebări şi obiecţii: 

 Dl Nicolae Gîrbu – la şedinţa anterioară s-a decis înaintarea unui demers în 

Parlament privind tălmăcirea art. 138 din Codul electoral inclusiv, de cîte ori se 

admite votarea repetată.  

 Dl Eugeniu Ştirbu – s-a înaintat în Parlamentul Republicii Moldova 

demersul respectiv, dar răspunsul oficial încă nu a parvenit. 

Dl Iurie Ciocan – concretizez că la penultima şedinţă, proiectul de hotărîre 

respectiv, propus în varianta iniţială, nu a întrunit majoritatea voturilor, adică nici 

„pro”, nici „contra”. În asemenea caz şi conform Regulamentului cu privire la 

activitatea Comisiei Electorale Centrale, proiectul de hotărîre urmează a fi 

examinat din nou la şedinţa următoare. 

Dl Nicolae Gîrbu – am întrebat doar despre demersul remis în Parlament de 

către Comisie. Totuşi, în partea a doua a prezentului proiect de hotărîre ce anume 
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se propune: excluderea din buletinul de vot al dlui Postolache, candidat la funcţia 

de primar al satului Buţeni sau anularea deciziei privind înregistrarea lui? 

Dl Iurie Ciocan – nu poate fi vorba de anularea înregistrării, ci numai de 

excluderea din buletinul de vot pentru desfăşurarea votării repetate. La 14 

octombrie 2007 Comisia a stabilit data desfăşurării votării repetate în localitatea 

Buţeni cu excluderea dlui Postolache din buletinul de vot. Prin decizia Colegiului 

civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie din 30 iunie 2007, 

Comisia Electorală Centrală a fost obligată să-l excludă pe concurentul electoral 

Postolache din buletinul de vot. Legea Contenciosului administrativ prevede 

efectele nulităţii unui act administrativ şi în cazul respectiv: nulitatea actului 

administrativ readuce situaţia la faza iniţială existentă pînă la adoptarea acestui act. 

În cazul dat, se revine la situaţia din 1 iulie 2007 cînd candidatul electoral 

Postolache deja era exclus din buletinul de vot. 

Dl Nicolae Gîrbu – în prezent, dl Postolache este concurent electoral legal, 

căci nu a fost anulată înregistrarea lui. 

Dl Iurie Ciocan – daţi dovadă de populism şi incompetenţă. Nu vreau să 

răspund a doua oară la aceeaşi întrebare. 

Dl Nicolae Gîrbu – dle raportor, neparticiparea dlui Postolache la alegeri, în 

calitate de concurent electoral, este o pedeapsă? 

Dl Iurie Ciocan – hotărîrile instanţelor de judecată sînt definitive şi 

irevocabile. Ele trebuie executate, doar atît. 

Dl Nicolae Gîrbu – există acte normative internaţionale la care Republica 

Moldova face parte. Excluderea dlui Postolache din buletinul de vot atrage după 

sine şi încălcarea drepturilor cetăţenilor de a-şi realiza votul. În aşa fel, se încalcă 

dreptul cetăţenilor de a-şi exprima votul? 

Dl Iurie Ciocan – conform art. 120 din Constituţie, respectarea hotărîrilor 

definitive ale instanţelor judecătoreşti este obligatorie. Nici o instituţie publică nu 

poate să-şi permită nerespectarea hotărîrilor instanţelor judecătoreşti. 

Dl Nicolae Gîrbu – propun un proiect de alternativă care a fost distribuit 

tuturor membrilor. Încă o întrebare: proiectul de hotărîre propus de dl raportor 

stabilizează situaţia din satul Buţeni sau o tensionează? 

Dl Iurie Ciocan – repet încă o dată: populism şi incompetenţă, dle Gîrbu. 

Dl Nicolae Gîrbu – în cazul cînd n-a avut loc votarea repetată se fac alegeri 

noi. Sînt emise 22 de hotărîri ale instanţelor de judecată pe această problemă, dar 

pînă în prezent n-a fost realizat dreptul cetăţenilor satului Buţeni de a-şi exprima 

votul. Art. 46 alin. (7) din Codul electoral expres prevede modalitatea de anulare a 

înregistrării concurentului electoral şi el se exclude din buletinul de vot numai cînd 

sînt buletine de vot tipărite. Pe de o parte, statul garantează dreptul electoral, iar pe 

de altă parte, Comisia Electorală Centrală îşi asumă obligaţia de a realiza acest 

drept. Proiectul dat nu realizează dreptul cetăţenilor din satul Buţeni şi nu 

soluţionează situaţia creată în localitate. Din aceste considerente, propun a respinge 

proiectul de hotărîre înaintat de dl Iurie Ciocan. 

 

Dl Vasile Gafton, membrul Comisiei, s-a alăturat şedinţei. 
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Dl Eugeniu Ştirbu – pentru dezbaterea proiectului de hotărîre se acortă 3 

minute şi pentru comentarii – 2 minute. Vă rog să nu depăşiţi limita timpului 

acordat. 

Dl Valentin Vizant – în materialele de care dispun există şi copia deciziei 

Colegiului Civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de justiţie din 02 

noiembrie 2007 care menţine hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 25 octombrie 

2007 care a anulat integral hotărîrea CEC nr. 1272 din 16 octombrie 2007 privind 

stabilirea datei alegerilor noi pentru alegerea consilierilor în consiliul sătesc şi 

primarului satului Buţeni, raionul Hînceşti şi, totodată, obligă Comisia Electorală 

Centrală să emită o hotărîre privind stabilirea datei alegerilor repetate pentru 

funcţia de primar al satului Buţeni, raionul Hînceşti. Aceasta este foarte clar expus 

în prezentul proiect de hotărîre care fixeză pentru data de 16 decembrie 2007 

votarea repetată pentru alegerea primarului în circumscripţia electorală sătească 

Buţeni nr. 20/7. Personal susţin proiectul de hotărîre propus de dl Iurie Ciocan. 

Dl Eugeniu Ştirbu – discuţii asupra acestui subiect au fost şi mai înainte. 

Hotărîrea Comisiei nr. 1272 din 16 octombrie 2007 a fost în întregime anulată. În 

prezent nu numai primarul, dar şi consiliul sătesc nu activează. Astăzi trebuie să 

luăm o decizie şi să îndeplinim hotărîrea instanţei de judecată. Într-un stat de drept 

legea trebuie să stea în capul mesei. Sîntem într-un colaps juridic. Respectarea legii 

este obligatorie pentru toţi, indiferent dacă-i rea sau bună, legea-i lege şi trebuie 

îndeplinită. În caz contrar ar fi un haos în ţară. Următoarea chestiune din cadrul 

şedinţei de astăzi va ţine de problema convocării în prima şedinţă a consilierilor în 

Consiliul sătesc Buţeni. Ceea ce ţine de competenţa Comisiei: a fost anunţată 

pentru data de 14 octombrie curent  votarea repetată însă din cauza imposibilităţii 

desfăşurării ei am fost nevoiţi să suspendăm  alegerile pe un termen nedeterminat. 

În continuare va avea loc votarea repetată numai pentru alegerea primarului satului 

Buţeni. Dacă Consiliul sătesc Buţeni nu va fi convocat timp de o săptămînă vom fi 

nevoiţi, pentru a nu încălca legislaţia în vigoare, să anunţăm alegerea noului 

consiliu local. Să fim mai presus de unele circumstanţe. 

Dl Mihai Buşuleac – aceste două proiecte sînt identice cu excepţia unui 

moment: în proiectul de hotărîre propus de dlui  Ciocan „votarea repetată se va 

efectua pe baza listelor electorale întocmite pînă la 14 octombrie 2007, cu 

candidaturile din buletinul de vot pentru votarea repetată din 14 octombrie 2007...” 

(citat încheiat); în proiectul propus de dl Gîrbu  „votarea repetată se va efectua pe 

baza aceloraşi liste electorale, cu aceleaşi candidaturi ...” (citat încheiat), dar nu se 

concretizează în baza cărei liste electorale. 

Dl Nicolae Gîrbu – de acord. Propun, în pct. 1 din proiectul de alternativă, 

după cuvintele „cu aceleaşi candidaturi” să adăugăm sintagma „înregistraţi de 

consiliul electoral de circumscripţie Buţeni nr. 20/7”. Propun să fie susţinut 

proiectul de alternativă propus. 

 

Dl Eugeniu Ştirbu oferă cuvîntul dlui Anatolie Postolache, candidat la funcţia 

de primar al satului Buţeni, raionul Hînceşti, din partea Alianţei „MOLDOVA 

NOASTRĂ”. 
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Dl Anatolie Postolache – onoraţi membri ai Comisiei, vreau să reamintesc că 

în calitate de concurent electoral am fost exclus din buletinul de vot pentru votarea 

repetată din 1 iulie 2007, ele fiind invalidate de către Judecătoria Ialoveni. Există 

vre-o hotărîre a instanţei de judecată, emisă după 1 iulie 2007, în care nu sînt în 

drept să figurez în buletinul de vot? Sînt sigur că nu există o asemenea hotărîre. 

Decizia Colegiului civil şi de contencios administrativ din 30 iunie 2007 conform 

căreia am fost exclus din cursa electorală şi respectiv din buletinul de vot pentru 

alegerile din 1 iulie 2007 s-a epuizat şi în timp şi în fapt. Sîntem conştienţi cu cine 

luptăm, de situaţia creată şi de ambiţiile politice ale actualei guvernări. Oare ultima 

hotărîre a instanţei de judecată prevede excluderea mea din buletinul de vot sau din 

cursa electorală? 

Dl Iurie Ciocan – hotărîrile adoptate de Comisie după alegerile din 1 iulie au 

fost una cîte una anulate integral sau parţial de către instanţele de judecată. 

Efectele nulităţii unui act administrativ sînt cunoscute de toţi. Deci, se revine la 

faza iniţială, adică sîntem readuşi la situaţia din 1 iulie 2007. Cu regret, din lipsă de 

cvorum şi lipsă de consens între membrii CEC, nu s-a ajuns la un numitor comun 

în soluţionarea problemei respective.  

Dl Vasile Gafton – vreau să mă expun asupra proiectului  de hotărîre înaintat 

de dl raportor. Am studiat prevederile Codului electoral care, conform art. 48 alin. 

(1) „modelul buletinului de vot pentru alegerile locale se stabileşte de Comisia 

Electorală Centrală, iar textul se aprobă prin hotărîrea consiliului electoral de 

circumscripţie respectiv” (citat încheiat), iar alin. (3) stipulează că „concurenţii 

electorali se înscriu în buletine în ordinea înregistrării lor de către organul electoral 

respectiv” (citat încheiat). Deci, nu văd nici un temei de a-l exclude pe dl 

Postolache din buletinul de vot din 16 decembrie 2007. Înscrierea sau excluderea  

unui concurent electoral ţine de competenţa consiliului electoral respectiv şi nu de 

Comisie.  

 

Dna Svetlana Chesari, consultant principal al Comisiei parlamentare pentru 

drepturile omului, în luare de cuvînt, a menţionat că Comisia parlamentară pentru 

drepturile omului monitorizează activitatea Comisiei Electorale Centrale în ce 

priveşte cazul Buţeni. De asemenea, a îndemnat Comisia Electorală Centrală să  

asigure drepturile fiecărui concurent în procesul electoral. Preşedintele Comisiei a 

fost nevoit să întrerupă vorbitorul, din motiv că dumneaei nu se expunea pe 

marginea proiectului de hotărîre prezentat în şedinţă. 

Dl Eugeniu Ştirbu – dna Chesari nu ne citiţi lecţii. Vi s-a propus posibilitatea 

de a Vă expune doar asupra proiectului de hotărîre. Nimeni nu poate influenţa 

membrii Comisiei în luare de decizii. 

Dl Iurie Ciocan – dna Chesari, aveţi împuterniciri să vorbiţi din numele 

Comisiei Parlamentare? Cu ce ocazie dumneavoastră încercaţi să influenţaţi 

Comisia în adoptarea deciziei? Sînt nevoit să întocmesc şi depun un raport în 

Parlament privind depăşirea atribuţiilor de serviciu ale dnei Chesari. 

Dl Eugeniu Ştirbu – anunţă o pauză de 30 de minute. 

După pauză, dl Eugeniu Ştirbu anunţă continuarea şedinţei Comisiei. 

Întrebări nu sînt. 
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Dl Eugeniu Ştirbu – supune votului proiectele de hotărîre în succesiunea 

prezentării lor. Supune votului proiectul de hotărîre propus de către dl Iurie 

Ciocan. 

 S-a votat: 

 Pro – 5; 

 Contra – 3; 

 Abţinut – 1. 

În scopul executării hotărîrilor judiciare şi în conformitate cu art.26 lit.n), 32 

alin.(4), 121 şi 138 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, 

Comisia Electorală Centrală: 

1. Fixează pentru data de 16 decembrie 2007 votarea repetată pentru 

alegerea primarului în circumscripţia electorală sătească Buţeni nr.20/7. Votarea 

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

2007, cu candidaturile din buletinul de vot pentru votarea repetată din 14 

octombrie 2007, cu participarea aceluiaşi consiliu electoral de circumscripţie care 

va îndeplini şi atribuţiile biroului electoral al secţiei de votare.  

2. Degrevează de atribuţiile de la locul de muncă permanent dl Ion Garbuz, 

preşedinte al Consiliului electoral al circumscripţiei electorale săteşti Buţeni 

nr.20/7 începînd cu 28 noiembrie 2007 pînă la 18 decembrie 2007, inclusiv.  

Consiliul nominalizat va angaja pentru perioada 1 – 18 decembrie 2007 în 

aparatul de lucru o persoană pentru efectuarea operaţiunilor financiare.  

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.  

 

 Dl Nicolae Gîrbu, membrul Comisiei, în semn de protest, părăseşte sala de 

şedinţe. 

  

S-a examinat: 5. Cu privire la reluarea procedurii de convocare în prima 

şedinţă a consilierilor aleşi la 3 iunie 2007 în Consiliul sătesc Buţeni nr. 20/7. 
Raportor: Iurie Ciocan 

Consiliul electoral al circumscripţiei electorale săteşti Buţeni nr.20/7, 

constituit prin hotărîrea nr.13 din 24 aprilie 2007 a Consiliului electoral al 

circumscripţiei electorale raionale Hînceşti nr.20, nu a fost dizolvat după cum 

prevede art.34 din Codul electoral, dat fiind faptul că pînă la moment nu este ales 

primarul satului Buţeni. Prin urmare, consiliul electoral îşi continuă activitatea.  

Curtea de Apel Chişinău a anulat integral hotărîrea CEC nr.1272 din 16 

octombrie 2007 privind stabilirea datei de 16 decembrie 2007 pentru desfăşurarea 

alegerilor noi a consilierilor în Consiliul sătesc Buţeni. Colegiul Civil şi de 

Contencios Administrativ al Curţii Supreme de Justiţie a menţinut în vigoare 

hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 25 octombrie 2007. Reieşind din deciziile 

instanţelor de judecată, Consiliul electoral al circumscripţiei electorale săteşti 

Buţeni nr.20/7 urmează să reia, conform art.13 din Legea privind administraţia 

publică locală, procedura de convocare în prima şedinţă a consilierilor în Consiliul 

sătesc Buţeni nr.20/7, aleşi la 3 iunie 2007 ale căror mandate au fost validate prin 

hotărîrea Judecătoriei Hînceşti din 12 iunie 2007. 
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În conformitate cu art.18 şi 26 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE: 

 1. Consiliul electoral al circumscripţiei electorale săteşti Buţeni nr.20/7 va 

relua procedura de convocare în prima şedinţă a consilierilor în Consiliul sătesc 

Buţeni, aleşi la 3 iunie 2007 ale căror mandate au fost validate prin hotărîrea 

Judecătoriei Hînceşti din 12 iunie 2007, făcînd publică decizia sa în termen de 3 

zile de la data adoptării. 

 2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

 De asemenea, dl raportor propune în partea rezolutivă ,după „În conformitate 

cu art. 18 şi 26 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997” de 

completat cu sintagma „şi întru executarea hotărîrilor  instanţelor judiciare”. 

Întrebări şi obiecţii: 

 Dl Vasile Gafton – dl Ciocan face referire la hotărîrea Curţii de Apel 

Chişinău din 25 octombrie 2007, dar în ea nu este indicat nimic, pur şi simplu a 

anulat integral hotărîrea CEC nr. 1272 din 16 octombrie 2007 privind stabilirea 

datei alegerilor noi pentru alegerea consilierilor în consiliul sătesc şi primarului 

satului Buţeni. Mă abţin de la votarea acestui proiect de hotărîre, căci n-am primit 

de la Parlament răspuns privind explicaţiile solicitate. Consider că este o hotărîre 

pripită. Nici în Regulamentul –cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor 

locale şi raionale nr. 457 din 14 noiembrie 2003 nu este prevăzută procedura de 

reluare. De facto, Consiliul electoral al circumscripţiei electorale raionale Hînceşti 

nr. 20 trebuie dizolvat. Deci, ne aflăm într-un vacuum. 

Dl Iurie Ciocan – iarăşi aplicînd efectele nulităţii unui act administrativ sîntem 

readuşi la situaţia şi data din 2 iulie curent. Acest proiect de hotărîre corespunde 

întru totul legislaţiei în vigoare. 

Dl Eugeniu Ştirbu – consider necesar de indicat în proiectul de hotărîre 

termenii reluării procedurii de convocare în prima şedinţă a consilierilor în 

consiliul sătesc Buţeni.  

Dl Iurie Ciocan – sînt de acord să stabilim termenii de convocare în prima 

şedinţă a consiliului local. Respectiv, în pct. 1 al proiectului de hotărîre propun de 

indicat termenul de 5 zile pentru reluarea procedurii de convocare.  

Dl Eugeniu Ştirbu – consider că 5 zile este un termen rezonabil pentru 

reluarea procedurii de convocare în prima şedinţă a consiliului local respectiv. 

Dl Eugeniu Ştirbu – supune votului proiectul de hotărîre luînd în considerare 

propunerile acceptate de membrii Comisiei. 

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

noiembrie 1997 şi întru executarea hotărîrilor instanţelor judiciare, Comisia 

Electorală Centrală: 

 1. Consiliul electoral al circumscripţiei electorale săteşti Buţeni nr.20/7 va 

relua, în termen de 5 zile,  procedura de convocare în prima şedinţă a consilierilor 

în Consiliul sătesc Buţeni, aleşi la 3 iunie 2007 ale căror mandate au fost validate 

prin hotărîrea Judecătoriei Hînceşti din 12 iunie 2007, făcînd publică decizia sa în 

termen de 3 zile de la data adoptării. 

 2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 
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S-a votat:  

Pro – 7; 

Contra – 0; 

Abţinut – 1. 

 

S-a examinat: 6. Cu privire la data convocării în prima şedinţă a 

consilierilor Consiliului raional Rezina. 

Raportor: Eugeniu Ştirbu 

Conform hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 1091 din 28 august 2007, în 

circumscripţia electorală Rezina nr. 26 la 11 noiembrie au avut loc alegerile noi 

pentru funcţia de consilier în Consiliul raional. Instanţa de judecată Rezina prin 

hotărîrea din 19 noiembrie 2007 a confirmat legalitatea alegerilor şi a validat 

mandatele consilierilor aleşi.  

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

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

noiembrie 1997, art. 42 alin.(2) din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 

privind administraţia publică locală şi punctele 1 şi 2 din Regulamentul-Cadru 

privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale, adoptat prin Legea 

nr. 457-XV din 14 noiembrie 2003, Comisia Electorală Centrală: 

1. Aprobă ca dată a convocării în prima şedinţă a consilierilor Consiliului 

raional Rezina 29 noiembrie 2007, ora 15.00. 

2. Deleagă la prima şedinţă a Consiliului raional Rezina dl Iurie Ciocan,  

secretarul Comisiei Electorale Centrale. 

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

S-a votat:  

Pro – 8; 

Contra – 0. 

 

S-a examinat: 7. Privind modificarea hotărîrii Comisiei Electorale 

Centrale nr. 1355 din 15 noiembrie 2007 „Cu privire la delegarea unor 

membri şi funcţionari ai aparatului Comisiei Electorale Centrale la Moscova, 

Federaţia Rusă”.  
Raportor: Eugeniu Ştirbu 

Ţinînd cont de precizările expuse în scrisoarea suplimentară din 13 noiembrie 

2007 nr.10-05/5478 a Comisiei Electorale Centrale a Federaţiei Ruse şi în  

conformitate cu art. 18 din Codul electoral nr. 1381 – XIII din 21 noiembrie 1997, 

Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE: 

1. Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr.1355 din 15 noiembrie 2007  „Cu 

privire la delegarea unor membri şi funcţionari ai aparatului Comisiei Electorale 

Centrale la Moscova, Federaţia Rusă” se modifică după cum urmează: 

din alineatul părţii motivante se exclud cuvintele „de a participa în calitate de 

observatori internaţionali la alegerile” şi se completează după cuvintele „Federaţiei 

Ruse” cu textul „din 13 noiembrie 2007 nr.10-05/5478 privind studierea 

experienţei ce ţine de asigurarea drepturilor şi libertăţilor electorale ale cetăţenilor, 

procesul de organizare şi desfăşurare a alegerilor”; 
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din punctul 1 se exclude cuvîntul „monitorizării” şi se completează după 

cuvintele „în vederea” cu cuvintele „studierii experienţei ce ţine de asigurarea 

drepturilor şi libertăţilor electorale ale cetăţenilor, procesul de organizare şi 

desfăşurare a alegerilor”. 

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.   

Întrebări şi obiecţii: 

Dl Mihai Buşuleac – cunoaştem comportamentul Federaţiei Ruse în 

Transnistria, deschiderea secţiilor de votare şi implicarea ei în treburile interne ale 

Republicii Moldova. Cît de corect ar fi delegînd reprezentanţii Comisiei în 

Federaţia Rusă pentru studierea experienţei privind asigurarea drepturilor şi 

libertăţilor electorale ale cetăţenilor? 

Dl Iurie Ciocan – ambasadele, consulatele şi unităţile militare ale Federaţiei 

Ruse sînt calificate drept teritorii extranaţionale a ei. Sînt explicaţii plauzibile. 

Dl Valentin Vizant – această deplasare este considerată colegială şi e firesc să 

vină colegii la colegi pentru schimb de experienţă.  

Dl Eugeniu Ştirbu – anume aşa şi este stipulat în proiectul de hotărîre 

modificat. În asemenea mod procedează orice instituţie de stat din republică. 

Dl Vasile Gafton – nu există nici o problemă dacă colegii din Federaţia Rusă 

ne invită la ei. Însă, pentru efectuarea schimbului de experienţă putem delega 

reprezentanţii Comisiei după desfăşurarea alegerilor în Duma de stat a Federaţiei 

Ruse. 

Dl Iurie Ciocan – n-ar fi corect faţă de ceilalţi colegi străini dacă delegaţia din 

Republica Moldova ar veni în calitate de observatori, iar reprezentanţii altor state – 

invitaţi. De aceea s-a şi modificat proiectul de hotărîre. Cu atît mai mult că trebuie 

să pleci atunci cînd eşti invitat. 

Dl Eugeniu Ştirbu – menţionez, că este vorba doar de modificarea hotărîrii 

care, deja, a fost aprobată unanim în cadrul ultimei şedinţe a Comisiei. 

Dna Renata Lapti – refuzul de a pleca în Federaţia Rusă, în calitate de invitaţi, 

s-ar califica drept un gest urît din partea noastră, a Comisiei. 

Întrebări nu sînt. 

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

S-a votat:  

Pro – 7; 

Contra – 0; 

Abţinut – 1. 

 

S-a examinat: 8. Cu privire la înaintarea în Parlamentul Republicii 

Moldova a propunerilor pentru modificarea şi completarea Codului electoral 

nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997. 

Raportor: Renata Lapti 

Pe parcursul perioadei electorale din 2007 s-au constatat unele 

neconcordanţe ale prevederilor Codului electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 

1997 şi lacune cuprinse în acesta. 
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Pentru îmbunătăţirea normelor ce reglementează procesul electoral se propun 

un şir de modificări şi completări ale Codului electoral în vederea înaintării 

Parlamentului spre aprobare. 

Astfel, întru excluderea cazului în care persoanelor alese în funcţie electivă li 

se interzice a ocupa funcţia respectivă, se propune completarea art. 13 „Restricţii” 

alin. (2) cu prevederea potrivit căreia „nu pot fi alese persoanele cărora prin 

hotărîrea instanţei de judecată li s-a interzis de a ocupa funcţii în autorităţile 

publice”. 

La alin. (3) al aceluiaşi articol, în scopul aplicării uniforme a normei, se 

propune concretizarea, prin enumerare exhaustivă, a persoanelor care sînt obligate 

să-şi suspende activitatea în funcţia pe care o deţin, în următoarea redacţie: 

„Membrii guvernului, conducătorii autorităţilor publice centrale, preşedinţii şi 

vicepreşedinţii raioanelor, primarii şi viceprimarii, pretorii şi vicepretorii, din 

momentul înregistrării lor în calitate de concurenţi electorali, îşi suspendă 

activitatea în funcţia pe care o deţin. 

Deputaţii înregistraţi în calitate de candidaţi ori concurenţi electorali la 

alegerile parlamentare din momentul înregistrării sale sînt obligaţi să-şi suspende 

activitatea”. 

La art. 26 „Atribuţiile Comisiei Electorale Centrale în perioada electorală” 

alin. (1) se recomandă a completa lit. k) la final cu cuvintele „prin intermediul 

mass-media” şi a adăuga o literă nouă, „p” cu următorul conţinut: 

„Pentru încălcări grave ale legislaţiei în vigoare şi a prezentului Cod, adresează 

Curţii Supreme de Justiţie o cerere de anulare a înregistrării concurentului electoral 

vinovat, adoptînd o hotărîre în acest sens”. 

Pentru conţinutul art. 44 „Înregistrarea candidaţilor” se propune: 

- la alin. (1), după sintagma „următoarele documente” de introdus textul „care 

trebuie să fie datate posterior datei creării consiliului electoral respectiv”. 

Necesitatea introducerii sintagmei menţionate rezultă din prevederile art. 41 alin. 

(1). 

- tot la alin. (1), de completat litera h) avînd următorul cuprins: „simbolul 

electoral al concurentului electoral”; 

- de completat articolul cu un nou alineat (2) cu următorul cuprins: 

„(2) În cadrul unui scrutin, cetăţeanul Republicii Moldova poate candida pentru 

mai multe funcţii elective doar din partea unui singur partid”; 

- la alin. (2), care va deveni, respectiv, alin. (3), de a fi expus în următoarea 

redacţie: 

„Reprezentanţii partidelor, altor organizaţii social-politice, blocurilor electorale şi 

candidaţii independenţi depun toate actele necesare pentru înregistrare numai după 

ce Comisia Electorală Centrală, consiliile electorale de circumscripţie respective 

fac publică informaţia privind perioada, locul (biroul) şi timpul primirii 

documentelor, adoptînd în acest sens o hotărîre. Intervalul de timp dintre momentul 

adoptării hotărîrii şi ora stabilită pentru primirea documentelor este de cel puţin 24 

de ore. Ordinea de înregistrare a concurentului electoral se stabileşte prin tragere la 

sorţi după expirarea perioadei de primire a documentelor”. 
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La art. 46 „Drepturile garantate ale concurenţilor electorali”: 

- alin. (5) se propune a fi completat după cuvintele „precum şi nu pot fi” cu 

sintagma „supuşi urmăririi penale” mai departe după text; 

- a se completa articolul după alin. (5), cu un nou alineat, (5)
1
, cu următorul 

conţinut: 

„Candidatul pe lista unui partid poate să-şi retragă candidatura din lista partidului 

respectiv printr-o cerere, adresată staff-ului care va decide asupra solicitării lui în 

termen de 5 zile calendaristice, dar nu mai tîrziu de termenul prevăzut la art. 46 

alin. (6)”. 

La art. 47 „Agitaţia electorală”: 

- la alin. (2), a se concretiza dacă timpul de 2 minute este pentru fiecare partid 

pe întreaga ţară sau pentru fiecare listă de candidaţi în parte corespunzător 

fiecărei circumscripţii electorale; 

- alin. (13) de completat după cum urmează: ”…să stabilească un minim de 

localuri pentru desfăşurarea întîlnirilor cu alegătorii”. 

- de completat articolul cu un nou alineat, (15), cu următorul cuprins: 

„publicitatea electorală prin intermediul reţelei de telefonie mobilă şi Internet se 

asimilează publicităţii din presa scrisă”. 

Rezultat din modificările propuse la art. 44, alin. (3) al art. 48 „Modelul 

buletinului de vot” se va modifica, respectiv, în felul următor: 

“Concurenţii electorali se înscriu în buletine în ordinea stabilită prin tragerea la 

sorţi efectuată după expirarea perioadei de primire a documentelor”. 

În scopul protejării secretului votului, se introduce după alin. (1) al art. 48 

„Modelul buletinelor de vot” un alineat nou (1)
1
 cu următorul conţinut: 

„Buletinul de vot are, ca particularităţi, în  partea de sus: în colţul stîng – numărul 

circumscripţiei electorale iar în colţul drept – numărul secţiei de votare”, 

prin urmare, în tot textul Codului excluzîndu-se normele referitoare la ştampilele 

speciale ale birourilor electorale ale secţiilor de votare sau, ca propunere de 

alternativă, la alin. (1) al art. 53 „Efectuarea votării” a se substitui ultima 

propoziţie prin următoarea: 

„La primire, alegătorul verifică pe versoul buletinului de vot ştampila specială a 

biroului electoral al secţiei de votare şi semnează în lista electorală în dreptul 

numelui”. 

La art. 52 „Organizarea votării”, alin. (3) din varianta în limba rusă nu 

corespunde variantei în limba de stat. Prin urmare, pentru a evita aplicarea diferită 

a normei date, a se exclude din varianta în limba rusă sintagma „(в том числе 

конкуренты на выборах)”. 

La art. 53, după alin. (1), se propune a include un nou alineat, (1)
1
, cu 

următorul cuprins: 

„(1)
1
 Actele de identitate în baza cărora cetăţenii Republicii Moldova îşi pot 

exercita dreptul de vot sunt următoarele: 

a) buletinul de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova, cu fişa de 

însoţire; 
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b) paşaportul de uz intern emis de fosta U.R.S.S. (modelul anului 1974) cu 

menţiunea privind cetăţenia Republicii Moldova, numărul de identificare de stat al 

persoanei fizice, înregistrarea la domiciliu - pentru pensionari; 

c) paşaportul de uz intern emis de fosta U.R.S.S. (modelul anului 1974) fără 

număr de identificare (IDNP) cu menţiunile: „valabil pe un termen nelimitat", 

cetăţenia Republicii Moldova şi înregistrare la domiciliu - pentru persoanele care 

au renunţat la actele de identitate ale Republicii Moldova din considerente 

religioase; 

d) actul de identitate provizoriu de tip F-9 cu menţiunile privind cetăţenia 

Republicii Moldova, domiciliul titularului; 

e) cetăţenii care îşi satisfac serviciul de alternativă votează în baza livretului 

eliberat de Serviciul de Alternativă; 

f) în cadrul alegerilor parlamentare militarii în termen votează pe baza 

livretului militar”. 

Urmare rectificărilor propuse la alin. (1) al art. 53, se exclude alin. (5) din art. 

54 „Procedura de completare a buletinului de vot”, numerotarea celorlalte 

modificîndu-se corespunzător. 

Din cuprinsul alin. (4) al art. 55 „Asigurarea securităţii procesului de votare” a 

include, după sintagma „scrisă a acestuia”, sintagma „înaintată pînă la ora 15:00”. 

La sfîrşitul propoziţiei a doua se adaugă, după cuvintele „cererilor acestora”, textul 

„semnată de preşedintele şi secretarul biroului electoral”. 

La art. 62 „Păstrarea documentelor electorale” alin. (2), a se exclude din 

cuprinsul lit. a) cuvintele „buletinele nevalabile” şi, respectiv, a completa lit. b) 

după cuvintele „- buletinele valabile” cu cuvintele „buletinele nevalabile”, mai 

departe după text. 

După art. 62 „Păstrarea documentelor electorale” se propune a introduce un 

nou articol, 62
1
, cu următorul cuprins: 

„În caz de depistare a încălcărilor probate în procedura de numărare a voturilor şi 

totalizare a rezultatelor votării, concurentul electoral poate solicita instanţei de 

judecată, pînă la validarea mandatelor, renumărarea voturilor”. 

La art. 65 „Contestaţiile”, alin. (1) a se expune în următoarea redacţie: 

„Alegătorii şi concurenţii electorali pot contesta acţiunile (inacţiunile), hotărîrile 

consiliilor şi/sau birourilor electorale şi acţiunile concurenţilor electorali. 

Contestaţiile se depun conform ierarhiei sistemului organelor electorale şi, după 

caz, în instanţele de judecată”. 

La titlul IV „Alegerile locale”, se propune completarea acestuia cu un articol 

ce ar prevedea chestiunea modificării listelor de candidaţi sau de a completa art. 80 

„Modificarea listelor de candidaţi” cu un alineat nou, (5), care ar stabili că 

„similar, se procedează şi în cazul alegerilor locale”. 

Întru excluderea neconcordanţelor dintre Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 

2006 privind administraţia publică locală şi art. 119 din Cod, a expune prevederile 

acestuia din urmă în redacţia: 

„(1) Primarii oraşelor (municipiilor), sectoarelor, satelor (comunelor) şi consilierii 

în consiliile raionale, orăşeneşti (municipale), de sector şi săteşti (comunale) se 

aleg prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, pentru un mandat de 4 
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ani, care începe efectiv de la data declarării ca legal constituit pînă la data 

constituirii legale a primarului/consiliului nou-ales”. 

La art. 138 „Votarea repetată” la alin. (2), se propune a introduce după 

cuvîntul „excluşi” cuvintele „în baza hotărîrii irevocabile a instanţei de judecată”, 

mai departe după text. 

În baza celor expuse şi în temeiul art. 18 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 

21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE: 

Se aprobă şi se înaintează Parlamentului Republicii Moldova propunerile 

privind modificarea şi completarea Codului electoral nr. 1381-XIII din 21 

noiembrie 1997. 

Întrebări şi obiecţii: 

Dl Pavel Midrigan – cu referinţă la art. 65 „Contestaţiile”. În expunerea nouă 

„Contestaţiile se depun conform ierarhiei sistemului organelor electorale şi, după 

caz, în instanţele de judecată”. Consider că sintagma „după caz” nu va schimba 

situaţia. Propun ca toate contestaţiile să fie examinate de instanţa de judecată din 

raza teritorial-administrativă respectivă. De asemenea, la art. 138 „Votarea 

repetată”, alin. (2) propun să concretizăm gravitatea încălcărilor comise care ar 

exclude concurentul din cursa electorală. Pentru unele încălcări mai mici s-ar 

aplica contravenţia administrativă, dar dacă sînt comise încălcări grave – 

excluderea concurentului electoral din buletinul de vot. De asemenea, propun ca 

hotărîrile Comisiei Electorale Centrale să fie irevocabile aşa cum se practică în alte 

ţări.  În general, Codul electoral are multe inexactităţi. Propunerile mele privind 

modificarea şi completarea Codului electoral le voi prezenta, în scris, Comisiei. 

Dl Eugeniu Ştirbu – în discuţiile avute cu dl Marian Lupu, preşedintele 

Parlamentului, s-a convenit că pînă la sfîrşitul anului curent pe ordinea de zi a 

şedinţei parlamentare se va include şi chestiunea privind revizuirea unor articole 

din Codul electoral. Anume din această cauză s-a urgentat înaintarea propunerilor 

privind modificarea şi completarea Codului electoral. Parlamentul va acorda 

atenţie, în deosebi, asupra pragului electoral şi blocurilor electorale. Comisia 

Electorală Centrală este interesată în mai multe aspecte la îmbunătăţirea şi 

perfectarea Codului electoral. Din aceste considerente propun să votăm acest 

proiect de hotărîre, iar pînă la data de 29 noiembrie curent, ora 10.00 membrii 

Comisiei să prezinte propunerile privind modificarea şi completarea Codului 

electoral. 

Dl Vasile Gafton – cum vom publica un asemenea proiect de hotărîre în 

Monitorul Oficial? 

Dl Iurie Ciocan – cele expuse sînt opinii, nu se discută un proiect de lege. 

Dl Valentin Vizant – propun să numim proiectul de hotărîre „Cu privire la 

aprobarea în Parlamentul Republicii Moldova a propunerilor pentru modificarea şi 

completarea Codului electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997”. Nu putem să 

înaintăm propuneri după aprobarea proiectului de hotărîre. 

Dl Mihai Buşuleac – sînt de acord cu propunerile expuse de dl Midrigan. 

Am doar cîteva obiecţii. Referitor la art. 71 „Răspunderea administrativă”, alin. 

(2). Din practica alegerilor ne-am ciocnit cu situaţii ce ţin de întocmirea de către 

organele electorale locale a proceselor-verbale privind constatarea contravenţiilor 
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administrative care, fiind întocmite neprofesional nu întrunesc toate condiţiile şi, 

respectiv n-au efectul necesar atunci cînd ajung la instanţele de judecată. Anume 

această problemă se cere de analizat. De asemenea, ne-am confruntat şi cu 

problema privind modificarea listelor de candidaţi, art. 46 alin. (6). Propun ca toată 

procedura de operare a modificărilor în listele de candidaţi să fie reglementată în 

Codul electoral.  

Dl Valentin Vizant – propun, prin scrisoare oficială, să prezentăm 

Parlamentului Republicii Moldova propunerile Comisiei privind modificarea şi 

completarea Codului electoral. 

Dl Iurie Ciocan – propun ca dl Eugeniu Ştirbu, preşedintele Comisiei să fie 

împuternicit de a semna scrisoarea oficială privind propunerile pentru modificarea 

şi completarea Codului electoral. 

Propunerea se acceptă unanim. 

Dl Valentin Vizant – propun, pentru perioada electorală, membrii Comisiei 

Electorale Centrale să dispună de imunitate diplomatică. 

Dl Mihai Buşuleac – nu sînt de acord. Din contra, toate ţările tind să se 

izbăvească de această imunitate, cu atît mai mult că după campania electorală 

această inviolabilitate juridică îşi pierde valabilitatea. 

Dl Vasile Gafton – referitor la art. 21 „Degrevarea de atribuţiile de serviciu. 

Remunerarea”. Consider că trebuie de concretizat semnificaţia termenului 

„degrevare” care este incorect şi de înlocuit cu cuvîntul „suspendare”. 

Dl Eugeniu Ştirbu – este necesar să concretizăm termenul care corespunde 

Codului electoral. Consider că trebuie să vedem ce termen este utilizat şi în Codul 

muncii. 

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

Propunerile expuse în cadrul şedinţei se accept unanim. 

 Alte propuneri pentru modificarea şi completarea Codului electoral vor fi 

prezentate în scris de către membrii Comisiei pînă pe data de 29 noiembrie curent. 

S-a votat:  

Pro – 8; 

Contra – 0. 

 

 S-a examinat: 9. Cu privire la aprobarea propunerilor asupra 

proiectului de lege privind partidele politice. 
Raportor: Iurie Ciocan 

La solicitarea Comisiei juridice, pentru numiri şi imunităţi a Parlamentului 

Republicii Moldova Comisia Electorală Centrală a elaborate propunerile asupra 

proiectului de lege privind partidele politice. Referitor la proiectul legii privind 

partidele politice, în special la capitolul finanţării partidelor, Comisia Electorală 

Centrală comunică următoarele: 

La art.28 considerăm sintagma „activităţi de colectare a fondurilor” ca fiind 

neclară, propunem de înlocuit cu „activităţi proprii neinterzise de lege”, dat fiind 

faptul că la art.19 se stabilesc activităţile pe care le poate desfăşura un partid şi din 

care ar putea obţine venituri, alte activităţi comerciale sau economice fiind 

interzise la art.27 din proiect. 
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La art.28 considerăm oportun de exclus alin.(7) şi (8) cu introducerea unor 

prevederi mai detaliate în ceea ce priveşte donaţiile interzise. În acest context 

considerăm necesar de a stipula expres faptul că este interzis de a primi donaţii de 

la :  

- state străine; 

- persoane fizice şi juridice străine; 

- instituţii ale puterii de stat şi alte instituţii publice; 

- persoane juridice cu capital integral sau majoritar de stat; 

- persoane anonime. 

Totodată considerăm necesar de definit clar noţiunea de „donaţie”, în sensul că 

aceasta poate consta în bani, bunuri sau servicii. 

La art.30 alin.(1) considerăm necesar de stipulat că vor fi indicate 

următoarele date despre donator persoană fizică: numele, domiciliul, cetăţenia, 

numărul şi seria actului de identitate, respectiv persoană juridică: denumirea, 

sediul, numărul şi data înregistrării de stat. 

 La art.30 considerăm necesar de exclus alin.(2) din considerentele: despre 

donaţiile anonime se va menţiona la art.28, iar în ce priveşte faptul că partidele nu 

pot primi donaţii „confidenţiale” considerăm că această sintagmă este în plus, 

deoarece „confidenţial” semnifică secret, or condiţia oricărei donaţii este caracterul 

public al acesteia, ceea ce deja exclude confidenţialitatea. 

La alin.(3) sintagma „În cazul constatării primirii de donaţii anonime sau 

confidenţiale” de substituit cu „În cazul constatării primirii de donaţii contrar 

prevederilor art.28”. 

La art.31 referitor la informaţia ce ţine de veniturile şi cheltuielile 

concurenţilor electorali în campania electorală, în Codul electoral la art.38 alin.(2) 

se prevede că: „concurenţii electorali prezintă o dată la două săptămîni organelor 

electorale respective rapoarte financiare, care trebuie să conţină informaţii 

referitoare la venituri şi cheltuieli conform destinaţiei”. Astfel în Codul electoral 

raportarea financiară se face  periodic şi nu doar la finele campaniei. Considerăm 

necesar de modificat prevederile art.31 alin.(2) din proiect cu introducerea 

prevederilor ce ţin de: raportarea financiară periodică - o dată la două săptămîni şi 

raportarea financiară finală - în termen de 2 săptămîni (eventual 1 lună) după 

publicarea rezultatelor alegerilor.  

 În ceea ce priveşte propunerile expertului dl Marcin Walecki privind 

exercitarea de către Comisia Electorală Centrală a unor sarcini speciale adiţionale 

printre care menţionăm unele proprii organelor financiare şi de audit : revizuirea şi 

auditul rapoartelor financiare, iniţierea inspecţiilor, înfăptuirea unor măsuri de 

investigaţie precum şi executarea sancţiunilor administrative, constatăm că acestea 

sunt propuse în calitate de soluţie alternativă, în cazul în care CEC ar avea propria 

sa unitate de audit sau ar putea să numească auditori prin selectarea aleatorie din 

candidaţii prezentaţi de Consiliul Naţional al Auditorilor (în cazul în care un 

asemenea organ există în Moldova). Conform prevederilor art. 16 din Codul 

electoral al RM, Comisia Electorală Centrală este un organ de stat constituit pentru 

realizarea politicii electorale, organizarea şi desfăşurarea alegerilor. În acest 

context, considerăm că la momentul actual împuternicire cu sarcini ce ţin de 
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control financiar şi audit nu este oportună, deoarece CEC nu este un organ 

competent şi specializat în realizarea controalelor şi a reviziilor financiare, cu atît 

mai mult în iniţierea unor inspecţii, investigaţii sau executarea sancţiunilor 

administrative. Comisia Electorală Centrală poate avea doar un rol secundar în 

activitatea de control a finanţării partidelor şi anume acela privind controlul asupra 

utilizării conform destinaţiilor şi procedurilor legale a resurselor financiare în 

campaniile electorale. La fel la acest capitol, referitor la propunerile 

OSCE/ODIHR privitor la instituirea procedurii de control permanent asupra 

fondurilor partidului de către un organ financiar independent cum ar fi Curtea de 

Conturi, este de menţionat că potrivit prevederilor în vigoare şi anume art. 38 

alin.(9) Comisia Electorală Centrală poate cere Curţii de Conturi sau 

Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor efectuarea 

unui control al surselor de venit, al corectitudinii evidenţei şi folosirii conform 

destinaţiei a banilor de către concurenţii electorali.  

În acest sens, considerăm oportun de a stabili în proiect că organul abilitat de 

a controla respectarea prevederilor legale ce ţin de finanţarea partidelor politice 

este Curtea de Conturi. Considerăm că Curtea de Conturi ca organ de control 

financiar ar realiza un control competent şi eficient asupra finanţării partidelor 

politice. 

Pe de altă parte, expertul menţionează că „pentru a aplica controlul public 

asupra mijloacelor financiare ale partidelor politice trebuie introdus un audit 

profesionist cu scopul de a analiza rapoartele financiare ale partidelor”. Proiectul 

de lege reprezintă o lacună în acest sens, deoarece nu este reglementată 

posibilitatea controlului financiar al partidelor de către  o organizaţie de audit sau 

auditor (specialist independent) - ca persoane de drept privat. 

Referitor la organele abilitate cu controlul finanţării partidelor politice, sub 

aspect comparativ este de menţionat că în Federaţia Rusă Comisia Electorală 

Centrală este abilitată cu atribuţii de control financiar care de fapt le îndeplineşte 

prin intermediul Serviciul de Revizie şi Control creată pe lîngă Comisia Electorală 

Centrală în componenţa căreia intră atît specialişti din Comisia Electorală Centrală 

cît şi conducători şi specialişti din alte organe de stat cum sunt : Ministerul 

Afacerilor Interne, Serviciul Fiscal de Stat, Serviciul federal asupra supravegherii 

financiar-bugetare, Serviciului Vamal etc. În Romînia spre exemplu unicul organ 

de control asupra finanţării partidelor este Curtea de Conturi. În Lituania 

activitatea de control asupra finanţării partidelor este îndeplinită de Inspectoratul 

Fiscal de Stat care prezintă ulterior rapoartele asupra controlului financiar Comisiei 

Electorale Centrale, la fel partidele ale căror venituri anuale depăşesc suma de 

3000 MGL (unităţi băneşti estoniene) acestea trebuie să efectueze auditul 

independent al activităţii sale cu remiterea ulterioară a raportului auditului 

Comisiei Electorale Centrale şi Inspectoratului Fiscal de Stat.  

În conformitate cu art.38 alin.(3) din Codul electoral „concurentul electoral 

pe perioada electorală confirmă la Comisia Electorală Centrală o persoană 

responsabilă de finanţe”. La fel, toate operaţiunile financiare se fac prin 

intermediul „Fondului electoral” – cont deschis la bancă de către concurentul 

electoral, unde sunt virate mijloacele financiare proprii, precum şi sumele băneşti 
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primite de la persoanele fizice şi juridice din ţară. Plafonul mijloacelor ce pot fi 

virate în fondul electoral al concurentului electoral se stabileşte de către Comisia 

Electorală Centrală. Considerăm necesar de corelat proiectul cu aceste prevederi 

din Codul electoral. 

La acest capitol considerăm oportune propunerile expertului ce se referă la 

obligarea partidelor politice să numească anumite persoane – „ofiţeri financiari” 

(trezorieri)– care ar putea avea următoarele responsabilităţi: 1) menţinerea 

rapoartelor complete şi corecte ale activităţilor financiare, 2) furnizarea  rapoartelor 

referitoare la activitatea financiară către organele relevante, 3) aprobarea tuturor 

contribuţiilor în vederea corespunderii cu restricţiile legale, şi 4) respectarea 

procedurilor contabile acceptate la ducerea evidenţei contabile şi sarcinilor de 

raportare. La fel, agentul financiar al unui partid politic trebuie să menţină un 

registru de conturi a tuturor contribuţiilor primite şi a tuturor cheltuielilor făcute de 

către, şi în numele unui candidat sau partid politic 

Referitor la art.32 alin.(1) lit.a) din proiect, acesta nu este clar formulat în ce 

priveşte condiţiile în care un partid poate obţine subvenţia de stat, deoarece prima 

condiţie presupune înregistrarea la Comisia Electorală Centrală respectiv 

participarea le alegerile parlamentare dar nu menţionează obligativitatea atingerii 

pragului electoral, a doua deja menţionează partidele care au depăşit pragul 

electoral. Totuşi, la început se menţionează că mijloacele financiare se distribuie 

proporţional mandatelor obţinute la alegerile parlamentare. Astfel, nu este clar 

scopul acestor condiţii şi care partide totuşi vor beneficia de alocaţii bugetare: doar 

partidele care au luat un anumit număr de mandate în Parlament sau toate partidele 

care au participat la alegeri. Considerăm necesar de reformulat pentru explicitate. 

La art.32 alin.(2) şi (3) se stabilesc cazurile în care un partid poate pierde 

dreptul de finanţare de la bugetul de stat. Astfel, considerăm similare sintagmele: 

„încalcă prevederile privind finanţarea partidelor” (alin.(2) lit.c)) şi „care au fost 

finanţate cu încălcarea prevederilor legii” (alin.(3)). În acest sens, este necesar de 

reformulat. 

 Considerăm necesar de stabilit prevederi concrete ce ţin de raportarea 

financiară cum ar fi: conţinutul unui raport financiar, tipurile de rapoarte 

financiare, cum vor fi reflectate diferite tipuri de venituri ale partidelor (cotizaţii, 

donaţii etc.) în rapoartele financiare şi alte prevederi necesare de implementare a 

unor mecanisme eficiente de control asupra finanţării partidelor. 

 Totodată pentru aplicabilitatea şi funcţionarea legii menţionate este necesar 

de elaborat propuneri de completare a Codului cu privire la contravenţiile 

administrative sau eventual Codul penal, unde se vor stabili încălcările şi 

sancţiunile respective. 

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

Dl Iurie Ciocan propune de a fi împuternicit dl Eugeniu Ştirbu, preşedintele 

Comisiei, să prezinte în Parlament, prin scrisoare oficială, opinia CEC asupra 

proiectului de lege privind partidele politice. 

Propunerea se acceptă unanim. 
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S-a examinat: 10. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în 

Consiliul sătesc Crihana Veche, raionul Cahul. 

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 Crihana Veche, prin decizia nr. 2/2 din 25 iunie 2007, a ridicat mandatul de 

consilier deţinut de dna Cucereanu Rodica (primar al satului), 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 sătesc Crihana Veche revine dnei 

Neculiţa Silvia, candidat supleant pe lista Alianţei «MOLDOVA NOASTRĂ», 

confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Cahul din 14 iunie 2007. La atribuirea 

mandatului s-a ţinut cont de declaraţia dnei Chiriac Viorica, candidat supleant pe 

lista Alianţei «MOLDOVA NOASTRĂ», 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 Crihana 

Veche. 

2. Atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Crihana Veche, raionul 

Cahul dnei Neculiţa Silvia, candidat supleant pe lista Alianţei «MOLDOVA 

NOASTRĂ». 

S-a votat:  

Pro –7; 

Contra – 0.  

Dl Valentin Vizant, membrul Comisiei, a ieşit din sala de şedinţe. 

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

Consiliul sătesc Cociulia, raionul Cantemir.  
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 Cociulia, prin decizia nr. 04/2-XXIV din 9 noiembrie 2007, a ridicat 

mandatul de consilier deţinut de dl Putregai Vladimir (primar al satului), ales pe 

lista Partidului Liberal. Astfel, a devenit vacant un mandat de consilier atribuit 

formaţiunii nominalizate.  

În temeiul documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatul de consilier în Consiliul sătesc Cociulia revine dlui Avram 

Valeriu, candidat supleant pe lista Partidului Liberal, confirmată prin hotărîrea 

Judecătoriei Cantemir din 15 iunie 2007.  

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

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

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală: 
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 1. Ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Cociulia. 

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

Cantemir dlui Avram Valeriu, candidat supleant pe lista Partidului Liberal. 

S-a votat:  

Pro –7; 

Contra – 0. 

 

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

Consiliul raional Călăraşi. 

Raportor: Iurie Ciocan 

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

privind statutul alesului local, art. 24 alin. (1) lit.b) şi alin. (3) din Legea nr.436-

XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Consiliul raional 

Călăraşi, prin deciziile nr.nr. 07/02/01 şi 07/02/02 din 8 noiembrie 2007, a ridicat 

mandatul de consilier deţinut de dl Ciubotaru Andrei (şef, Direcţia Generală 

Învăţămînt, Tineret şi Sport), ales pe lista Partidului Popular Creştin Democrat şi a 

declarat vacant mandatul de consilier deţinut de Timofti Oleg, în legătură cu 

decesul acestuia, ales 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 raional Călăraşi revin dnei Cucerenco 

Ludmila, candidat supleant pe lista Partidului Popular Creştin Democrat şi dlui 

Grosu Valerian,  candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din Republica 

Moldova, confirmate prin hotărîrea Judecătoriei Călăraşi 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 a două mandate de consilier în Consiliul raional Călăraşi. 

 2. Atribuie mandatele de consilier în Consiliul raional Călăraşi dnei 

Cucerenco Ludmila, candidat supleant pe lista Partidului Popular Creştin Democrat 

şi dlui Grosu Valerian,  candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din 

Republica Moldova. 

S-a votat:  

Pro –7; 

Contra – 0. 

 

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

Consiliul sătesc Nişcani, 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 şi art. 24 alin. (1) lit.d) din Legea nr.436-XVI din 28 

decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Consiliul sătesc Nişcani, prin 

decizia nr. 03/06 din 31 octombrie 2007, a ridicat mandatul de consilier deţinut de 



 24 

dl Stratan Ion, 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 Nişcani revine dnei Gheorghiţă 

Minodora, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din Republica 

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

atribuirea mandatului s-a ţinut cont de declaraţia dlui Steclaru Ion, 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 unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Nişcani. 

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

Călăraşi dnei Gheorghiţă Minodora, candidat supleant pe lista Partidului 

Comuniştilor din Republica Moldova. 

S-a votat:  

Pro –8; 

Contra – 0.  

Dl Valentin Vizant, membrul Comisiei, a intrat în sala de şedinţe. 

 

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

Consiliul raional Căuşeni. 
Raportor: Iurie Ciocan 

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

privind statutul alesului local, art. 24 alin. (1) lit.b) şi alin. (3) din Legea nr.436-

XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Consiliul raional 

Căuşeni, prin decizile nr.nr. 5/1 şi 5/2 din 7 noiembrie 2007, a ridicat mandatul de 

consilier deţinut de dl Gluh Ilie (specialist principal, Direcţia Agricultură şi 

Alimentaţie Căuşeni), ales pe lista Partidului Democrat din Moldova şi a declarat 

vacant mandatul de consilier deţinut de Covaliov Veaceslav, în legătură cu decesul 

acestuia, 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 raional Căuşeni revin dlui Braga 

Andrei, candidat supleant pe lista Partidului Democrat din Moldova şi dlui Sardaru 

Ion,  candidat supleant pe lista Partidului Popular Creştin Democrat, confirmate 

prin hotărîrea Judecătoriei Căuşeni din 13 iunie 2007. La atribuirea mandatelor s-a 

ţinut cont de declaraţiile dnei Donţu Olga, candidat supleant pe lista Partidului 

Democrat din Moldova şi dnei Bologa Olga, candidat supleant pe lista Partidului 

Popular Creştin Democrat, prin care refuză mandatele de consilier. 

 Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

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

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală: 
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 1. Ia act de vacanţa a două mandate de consilier în Consiliul raional Căuşeni. 

 2. Atribuie mandatele de consilier în Consiliul raional Căuşeni dlui Braga 

Andrei, candidat supleant pe lista Partidului Democrat din Moldova şi dlui Sardaru 

Ion,  candidat supleant pe lista Partidului Popular Creştin Democrat. 

S-a votat:  

Pro –8; 

Contra – 0.  

 

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

Consiliul orăşenesc Căuşeni, raionul Căuşeni. 
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 

orăşenesc Căuşeni, prin decizia nr. 10/27 din 16 octombrie 2007, a ridicat 

mandatul de consilier deţinut de dl Ciobanu Filip (viceprimar al oraşului Căuşeni), 

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

şirului descrescător vacanţa mandatului se completează din partea Partidului 

Popular Republican.  

În temeiul documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatul de consilier în Consiliul orăşenesc Căuşeni revine dnei 

Ambroci-Ivanov Tamara, candidat supleant pe lista Partidului Popular Republican, 

confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Căuşeni din 13 iunie 2007.  

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

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

XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală: 

          1.  Ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul orăşenesc Căuşeni. 

 2. Atribuie mandatul de consilier în Consiliul orăşenesc Căuşeni, raionul 

Căuşeni dnei Ambroci-Ivanov Tamara, candidat supleant pe lista Partidului 

Popular Republican. 

S-a votat:  

Pro –8; 

Contra – 0.  

 

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

Consiliul comunal Porumbrei, raionul Cimişlia. 
Raportor: Iurie Ciocan 

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

privind statutul alesului local, art. 24 alin. (1) lit.b) şi art.84 alin.(2) din Legea 

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

comunal Porumbrei, prin decizia nr. 2/6 din 30 august 2007, a ridicat mandatul de 

consilier deţinut de dna Cucereai Maria (primar al comunei), aleasă pe lista 

Alianţei «MOLDOVA NOASTRĂ». 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 comunal Porumbrei revine dnei 

Ţurcanu Nina, candidat supleant pe lista Alianţei «MOLDOVA NOASTRĂ», 

confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Cimişlia din 12 iunie 2007. 

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

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

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală: 

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

Porumbrei. 

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

Cimişlia dnei Ţurcanu Nina, candidat supleant pe lista Alianţei «MOLDOVA 

NOASTRĂ».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

S-a votat:  

Pro –8; 

Contra – 0.  

 

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

Consiliul raional Criuleni. 
Raportor: Iurie Ciocan 

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

privind statutul alesului local, art. 24 alin. (1) lit.b) din Legea nr.436-XVI din 28 

decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Consiliul raional Criuleni, 

prin decizia nr. 5.25.1 din 9 noiembrie 2007, a ridicat mandatele de consilier 

deţinute de dl Golban Gheorghe (director adjunct, Direcţia Generală Învăţămînt, 

Tineret şi Sport), ales pe lista Alianţei «MOLDOVA NOASTRĂ» şi dna Frumosu 

Elena (şef, Direcţia Cultură şi Turism), 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 raional Criuleni revin dlui Orescu 

Dumitru, candidat supleant pe lista Alianţei «MOLDOVA NOASTRĂ» şi dnei 

Grajdian Alexandra, candidat supleant pe lista Partidului Social-Liberal, 

confirmate prin hotărîrea Judecătoriei Criuleni  din 15 iunie 2007.  

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

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

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală: 

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

2. Atribuie mandatele de consilier în Consiliul raional Criuleni dlui Orescu 

Dumitru, candidat supleant pe lista Alianţei «MOLDOVA NOASTRĂ» şi dnei 

Grajdian Alexandra, candidat supleant pe lista Partidului Social-Liberal. 

S-a votat:  

Pro –8; 

Contra – 0.  
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S-a examinat: 18. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în 

Consiliul sătesc Lopatnic, raionul Edineţ. 
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 Lopatnic, prin decizia nr. 3/3 din 17 octombrie 2007, a ridicat mandatul de 

consilier deţinut de dl Roşca Alexandru (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 Lopatnic revine dlui Bunic 

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

confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Edineţ din 15 iunie 2007.    

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

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

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală: 

 1. Ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Lopatnic. 

 2. Atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Lopatnic, raionul Edineţ 

dlui Bunic Mina, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din Republica 

Moldova. 

S-a votat:  

Pro –8; 

Contra – 0.  

 

S-a examinat: 19. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în 

Consiliul sătesc Bocani, raionul Făleşti. 
Raportor: Iurie Ciocan 

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

privind statutul alesului local şi art.24 alin.(1) lit.d) din Legea nr.436-XVI din 28 

decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Consiliul sătesc Bocani, prin 

decizia nr. 6/5 din 21 septembrie 2007, a ridicat mandatul de consilier deţinut de 

dna Cernavca Margareta, la cerere, aleasă pe lista Partidului Naţional Liberal. 

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

În temeiul documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatul de consilier în Consiliul sătesc Bocani revine dlui Puşcaş 

Victor, candidat supleant pe lista Partidului Naţional Liberal, confirmată prin 

hotărîrea Judecătoriei Făleşti din 12 iunie 2007.  

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

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

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală: 

1. Ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Bocani. 

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

dlui Puşcaş Victor, candidat supleant pe lista Partidului Naţional Liberal.  
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S-a votat:  

Pro –8; 

Contra – 0.  

 

S-a examinat: 20. Cu privire la atribuirea mandatelor de consilier în 

Consiliul orăşenesc Mărculeşti, raionul Floreşti. 
Raportor: Iurie Ciocan 

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

privind statutul alesului local, art. 24 alin. (1) lit.b), alin. (3) şi art.84 alin.(2) din 

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

Consiliul orăşenesc Mărculeşti, prin deciziile nr. 05/1 şi 05/1/2 din 18 septembrie 

2007, a ridicat mandatul de consilier deţinut de dna Tătărescu Serafima 

(viceprimar al oraşului Mărculeşti) şi a declarat vacant mandatul de consilier 

deţinut de Urechi Boris, în legătură cu decesul acestuia, aleşi pe lista Partidului 

Comuniştilor din Republica Moldova. Astfel, au devenit vacante două mandate de 

consilier atribuite formaţiunii nominalizate.  

În temeiul documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatele de consilier în Consiliul orăşenesc Mărcuşeşti revin dnei Gram 

Iulia şi dnei Burdiugov Claudia, candidaţi supleanţi pe lista Partidului 

Comuniştilor din Republica Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei 

Floreşti din 26 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 

Mărculeşti. 

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

Floreşti dnei Gram Iulia şi dnei Burdiugov Claudia, candidaţi supleanţi pe lista 

Partidului Comuniştilor din Republica Moldova.  

S-a votat:  

Pro –8; 

Contra – 0.  

S-a examinat: 21. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în 

Consiliul sătesc Caracui, raionul Hînceşti. 
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 Caracui, prin 

decizia nr. 3/1 din 9 noiembrie 2007, a ridicat mandatul de consilier deţinut de dl 

Ieşeanu Vitalie, 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 Caracui revine dlui Druchi 

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

prin hotărîrea Judecătoriei Hînceşti din 15 iunie 2007. La atribuirea mandatului s-a 
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ţinut cont de certificatul primăriei satului Caracui privind plecarea peste hotarele 

ţării a dnei Postu Gabriela, candidat supleant din partea Partidului Democrat din 

Moldova. 

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 Caracui. 

2. Atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Caracui, raionul Hînceşti, 

dlui Druchi Semion, candidat supleant pe lista Partidului Democrat din Moldova.  

S-a votat:  

Pro –8; 

Contra – 0.  

 

S-a examinat: 22. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în 

Consiliul comunal Tigheci, raionul Leova. 
Raportor: Iurie Ciocan 

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

privind statutul alesului local, art. 24 alin. (1) lit.b) şi art.84 alin.(2) din Legea 

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

comunal Tigheci, prin decizia nr. 3/7 din 17 septembrie 2007, a ridicat mandatul de 

consilier deţinut de dl Ereşcov Tudor (viceprimar 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 Tigheci revine dlui Butnaru 

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

confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Leova din 15 iunie 2007. 

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

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

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală: 

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

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

Leova dlui Butnaru Mihail, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din 

Republica Moldova. 

S-a votat:  

Pro –8; 

Contra – 0.  

 

S-a examinat: 23. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în 

Consiliul raional 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 raional Nisporeni, 

prin decizia nr. 10/9 din 31 octombrie 2007, a ridicat mandatul de consilier deţinut 
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de dna Ciobanu Maria  (şef, Direcţia Generală Învăţămînt, Tineret şi Sport), aleasă 

pe lista Partidului Social-Liberal. Astfel, a devenit vacant un mandat de consilier 

atribuit formaţiunii nominalizate.  

În temeiul documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatul de consilier în Consiliul raional Nisporeni revine dlui Ţibuleac 

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

hotărîrea Judecătoriei Nisporeni din 20 iunie 2007.      

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

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

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală: 

 1. Ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul raional Nisporeni. 

 2. Atribuie mandatul de consilier în Consiliul raional Nisporeni dlui 

Ţibuleac Vasile, candidat supleant pe lista Partidului Social-Liberal. 

S-a votat:  

Pro –8; 

Contra – 0.  

S-a examinat: 24. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în 

Consiliul sătesc Mateuţi, raionul Rezina. 
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 Mateuţi, prin 

decizia nr. 5/5 din 8 noiembrie 2007, a ridicat mandatul de consilier deţinut de dl 

Ştirbu Ion, 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 Mateuţi revine dnei Ursachi 

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

prin hotărîrea Judecătoriei Rezina 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 Mateuţi. 

2. Atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Mateuţi, raionul Rezina, 

dnei Ursachi Angela, candidat supleant pe lista Alianţei „MOLDOVA 

NOASTRĂ”.  

S-a votat:  

Pro –8; 

Contra – 0.  

 

S-a examinat: 25. Cu privire la atribuirea mandatelor de consilier în 

Consiliul comunal Micăuţi, raionul Străşeni. 
Raportor: Iurie Ciocan 

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

privind statutul alesului local, art. 24 alin. (1) lit.b) şi alin. (3) din Legea nr.436-
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XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Consiliul 

comunal Micăuţi, prin deciziile nr.nr. 08/05 şi 08/05a din 31 octombrie 2007, a 

ridicat mandatul de consilier deţinut de dl Voloşciuc Lazer (inginer cadastral, 

primărie) şi a declarat vacant mandatul de consilier deţinut de Stavila Ion, în 

legătură cu decesul acestuia, aleşi pe lista Partidului Democraţiei Sociale din 

Moldova. Astfel, au devenit vacante două mandate de consilier atribuite 

formaţiunii nominalizate.  

În temeiul documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatele de consilier în Consiliul comunal Micăuţi revin dlui Voloşciuc 

Gheorghe şi dlui Corduneanu Gheorghe, candidaţi supleanţi pe lista Partidului 

Democraţiei Sociale din Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Străşeni 

din 11 iunie 2007. La atribuirea mandatelor s-a ţinut cont de declaraţiile dlui 

Voloşciuc Ion şi dnei Rusu Svetlana, candidaţi supleanţi pe lista Partidului 

Democraţiei Sociale din 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 Voloşciuc Gheorghe şi dlui Corduneanu Gheorghe, candidaţi 

supleanţi pe lista Partidului Democraţiei Sociale din Moldova. 

S-a votat:  

Pro –8; 

Contra – 0.  

 

S-a examinat: 26. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în 

Consiliul sătesc Văsieni, raionul Teleneşti. 
Raportor: Iurie Ciocan 

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

privind statutul alesului local, art. 24 alin. (1) lit.d) din Legea nr.436-XVI din 28 

decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Consiliul sătesc Văsieni, prin 

decizia nr. 7/3-I din 29 octombrie 2007, a ridicat mandatul de consilier deţinut de 

dna Conicova Vera, la cerere, aleasă 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 sătesc Văsieni revine dlui Conicov 

Gheorghe, candidat supleant pe lista Partidului Popular Creştin Democrat, 

confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Teleneşti din 8 iunie 2007.     

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

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

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală: 

 1. Ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Văsieni. 
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 2. Atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Văsieni, raionul  

Teleneşti dlui Conicov Gheorghe, candidat supleant pe lista Partidului Popular 

Creştin Democrat. 

S-a votat:  

Pro –8; 

Contra – 0.  

 

S-a examinat: 27. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în 

Consiliul sătesc Buşila, raionul Ungheni. 
Raportor: Iurie Ciocan 

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

privind statutul alesului local, art. 24 alin. (1) lit.d) din Legea nr.436-XVI din 28 

decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Consiliul sătesc Buşila, prin 

decizia nr. 5/2 din 16 iulie 2007, a ridicat mandatul de consilier deţinut de dna 

Turtureanu Ecaterina, la cerere, aleasă 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 sătesc Buşila revine dlui Spataru Iurie, 

candidat supleant pe lista Partidului Popular Creştin Democrat, confirmată prin 

hotărîrea Judecătoriei Ungheni 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 sătesc Buşila. 

 2. Atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Buşila, raionul  Ungheni 

dlui Spataru Iurie, candidat supleant pe lista Partidului Popular Creştin Democrat. 

S-a votat:  

Pro –8; 

Contra – 0.  

 

 Dl Eugeniu Ştirbu – anunţă închisă şedinţa Comisiei. 

 

 

 

Preşedintele                                                         

Comisiei Electorale Centrale       Eugeniu ŞTIRBU 
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Comisiei Electorale Centrale      Iurie CIOCAN  
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