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PROCES-VERBAL nr. 53 

al şedinţei Comisiei Electorale Centrale 
 

4 mai 2007  

Ora: 14.00 

mun. Chişinău, str.Vasile Alecsandri, 119 

  

        A prezidat:                        Eugeniu Ştirbu, preşedintele  

Comisiei Electorale Centrale 
 

       Au participat:             Renta Lapti, vicepreşedintele Comisiei 

                                                   Iurie Ciocan, secretarul Comisiei 
     

 

       Membrii Comisiei:          Mihai Buşuleac 

 Vasile Gafton 

 Victor Kosteţki 

                                                   Nicolae Gîrbu 

 Pavel Midrigan 

 

       Membrii reprezentanţi  

       cu vot consultativ:               Serghei Dihteriov din partea Blocului electoral   

                                                   „PATRIA-РОДИНА-РАВНОПРАВИЕ”  

                                         Eugenia Barbaroşie din partea Partidului Popular 

Republican 

                                         Elena Caraivanova din partea Partidului Social 

Democrat din Moldova 

                                         Victor Zubcu din partea Partidului Democrat din 

Moldova 

                                         Nicolae Marinciuc din partea Uniunii Centriste din 

Moldova 

                                         Adrian Manolache din partea Partidului 

Comuniştilor din Republica Moldova 

                                          

        Invitaţi:                              Lista se anexează  

 

Dl Eugeniu Ştirbu – propune membrilor Comisiei Electorale Centrale de a 

începe şedinţa Comisiei. 

Propunerea se acceptă unanim. 



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

 

 

ORDINEA DE ZI: 

 

1. Cu privire la modificarea Regulamentului privind reflectarea în mijloacele 

de informare în masă din Republica Moldova a campaniei electorale la 

alegerile locale generale din 3 iunie 2007. 

2. Cu privire la modificarea Regulamentului privind activitatea consiliului 

electoral de circumscripţie. 

3. Privind modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr.482 din 11 

aprilie2007 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al  

circumscripţiei electorale raionale Căuşeni nr.10”. 

4. Privind modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr.488 din 11 

aprilie2007 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al  

circumscripţiei electorale raionale  Rîşcani nr.27”. 

5. Cu privire la completarea Oficiului de Protocol al Observatorilor pentru 

alegerile locale generale din 3 iunie 2007. 

6. Cu privire la degrevarea de la locul de muncă permanent a dlui Cujbă 

Veaceslav, preşedinte al Consiliului electoral al circumscripţiei raionale 

Ialoveni nr.21. 

7. Cu privire la confirmarea membrului reprezentant din partea Partidului 

Naţional Liberal cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală 

pentru alegerile locale generale din 3 iunie 2007. 

8. Cu privire la confirmarea persoanei  responsabile de finanţe pentru perioada 

campaniei electorale la alegerile locale generale din 3 iunie 2007 din partea 

Partidului Naţional Liberal. 

9. Cu privire la angajare. 

10. Diverse. 

Obiecţii şi propuneri nu sînt. 

S-a votat:  

Pro – 7; 

Contra – 0. 
 

S-a examinat: 1. Cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului 

privind reflectarea în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova 

a campaniei electorale la alegerile locale generale din 3 iunie 2007. 

A raportat: Iurie Ciocan. 

       Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

În conformitate cu art.18, 22 şi 64 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 

noiembrie 1997, cu completările şi modificările ulterioare, Comisia Electorală 

Centrală: 

Modifică şi completează punctul 35 al Regulamentului privind reflectarea în 

mijloacele de informare în masă din Republica Moldova a campaniei electorale la 



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

Electorale Centrale nr.460 din 6 aprilie 2007, după cum urmează: 

În penultima propoziţie a punctului, după cuvintele „pot oferi” se introduc 

cuvintele „cu titlu gratuit”, iar cuvîntul „zilnic” se substituie prin cuvintele „pe zi”. 

Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

S-a votat:  

Pro – 7; 

Contra – 0. 

 

S-a examinat: 2. Cu privire la modificarea Regulamentului privind 

activitatea consiliului electoral de circumscripţie. 

A raportat: Iurie Ciocan. 

       Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

În conformitate cu art.18, 22 şi 32 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 

noiembrie 1997, cu completările şi modificările ulterioare, Comisia Electorală 

Centrală: 

Modifică Regulamentul privind activitatea consiliului electoral de 

circumscripţie, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr.395 din 14 

decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează: 

La pct. 31, ultima propoziţie se exclude.  

Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

S-a votat:  

Pro – 7; 

Contra – 0. 

 

S-a examinat: 3. Privind modificarea hotărîrii Comisiei Electorale 

Centrale nr.465 din 11 aprilie 2007 „Cu privire la constituirea Consiliului 

electoral al  circumscripţiei electorale raionale Anenii Noi nr.4”. 

A raportat: Mihai Buşuleac. 

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

Organizaţia teritorială Anenii Noi a Alianţei „MOLDOVA NOASTRĂ” 

solicită Comisiei Electorale Centrale excluderea dlui Moţpan Constantin, la cerere, 

din componenţa Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Anenii 

Noi nr.4 şi includerea dnei Costeţchi Ludmila, din partea Alianţei „MOLDOVA 

NOASTRĂ”. 

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

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală: 

Modifică Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr.465 din 11 aprilie 2007 

„Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale 

raionale  Anenii Noi nr.4, după cum urmează: 

Se exclude din componenţa Consiliului electoral al circumscripţiei electorale 

raionale Anenii Noi nr.4 dl Moţpan Constantin, propus de Alianţa „MOLDOVA 

NOASTRĂ”. 

Se include în componenţa Consiliului electoral al circumscripţiei electorale 

raionale Anenii Noi nr.4 dna Costeţchi Ludmila, specialist principal, Secţia 



asistenţă socială şi protecţie a familiei, din partea Alianţei „MOLDOVA 

NOASTRĂ”. 

Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

S-a votat:  

Pro – 7; 

Contra – 0. 

 

S-a examinat: 4. Privind modificarea hotărîrii Comisiei Electorale 

Centrale nr.471 din 11 aprilie 2007 „Cu privire la constituirea Consiliului 

electoral al  circumscripţiei electorale raionale Căuşeni nr.10”. 

A raportat: Mihai Buşuleac. 

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

Consiliul raional Căuşeni solicită Comisiei Electorale Centrale revocarea dnei 

Postica Natalia, în legătură cu înregistrarea tatălui acesteia în calitate de candidat 

pentru alegerile în Consiliul raional Căuşeni, a dnei Gluh Ludmila, la cerere, din 

componenţa Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Căuşeni 

nr.10 şi includerea dnelor Babin Viorica şi Paladuţa Maria din partea Consiliul 

raional. 

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

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală: 

Modifică Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr.471 din 11 aprilie 2007 

„Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale 

raionale  Căuşeni nr.10, după cum urmează: 

Se revoacă din componenţa Consiliului electoral al circumscripţiei electorale 

raionale Căuşeni nr.10 dna Postica Natalia şi dna Gluh Ludmila, propuse de 

Consiliul raional Căuşeni. 

Se include în componenţa Consiliului electoral al circumscripţiei electorale 

raionale Căuşeni nr.10 dna Babin Viorica, arhivist coordonator, Aparatul  

preşedintelui raionului, dna Paladuţa Maria, specialist principal, Direcţia Generală 

Învăţămînt, Tineret şi Sport, din partea Consiliul raional Căuşeni. 

Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 S-a votat:  

Pro – 7; 

Contra – 0. 

 

S-a examinat: 5. Privind modificarea hotărîrii Comisiei Electorale 

Centrale Nr.509 din 18 aprilie 2007 „Cu privire la degrevarea şi convocarea 

unor membrii ai consiliilor electorale de circumscripţie de nivelul doi pentru 

efectuarea alegerilor locale generale din 3 iunie 2007”. 

A raportat: Mihai Buşuleac. 

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

 În temeiul art. 26 alin.(1) lit. m), art.27 alin.(9) şi art.32 alin.(4) din Codul 

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



Modifică 1. Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale Nr.509 din 18 aprilie 2007 

„Cu privire la degrevarea şi convocarea unor membrii ai consiliilor electorale de 

circumscripţie de nivelul doi pentru efectuarea alegerilor locale generale din 3 

iunie 2007”, după cum urmează: 

La pct.1, din poziţia „Consiliul electoral al circumscripţiei raionale 

Căuşeninr.10” se exclude sintagma „Gluh Ludmila – membru”. 

Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

S-a votat:  

Pro – 7; 

Contra – 0. 

 

S-a examinat: 6. Privind modificarea hotărîrii Comisiei Electorale 

Centrale nr.488 din 11 aprilie 2007 „Cu privire la constituirea Consiliului 

electoral al  circumscripţiei electorale raionale  Rîşcani nr.27”. 

A raportat: Vasile Gafton. 

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

Dl Osipov Anatolie, membru în Consiliul electoral al circumscripţiei 

electorale raionale Rîşcani nr.27 solicită Comisiei Electorale Centrale excluderea 

din componenţa consiliului în legătură cu înregistrarea sa în calitate de candidat la 

funcţia de primar al oraşului Rîşcani.  

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

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală: 

Modifică Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr.488 din 11 aprilie 2007 

„Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale 

raionale  Rîşcani nr.27, după cum urmează: 

Se exclude din componenţa Consiliului electoral al circumscripţiei electorale 

raionale Rîşcani nr.27 dl Osipov Anatolie, propus de Consiliul raional. 

Se include în componenţa Consiliului electoral al circumscripţiei electorale 

raionale Rîşcani nr.27 dl Manole Vergil, medic, Centrul de medicină preventivă, 

din partea Consiliului raional Rîşcani. 

Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

S-a votat:  

Pro – 7; 

Contra – 0. 

 

S-a examinat: 7. Cu privire la completarea Oficiului de Protocol al 

Observatorilor pentru alegerile locale generale din 3 iunie 2007.  

A raportat: Eugeniu Ştirbu. 

Propuneri şi obiecţii: 

Dl Nicolae Gîrbu – din contul cui se va face salarizarea acestui membru al 

Oficiului de Protocol?  

Dl Eugeniu Ştirbu – fiecare membru al oficiului este salarizat de instituţia care 

l-a delegat. 

Dl Nicolae Gîrbu – cît este de necesar includerea acestui membru în 

componenţa Oficiului de Protocol? 



Dl Eugeniu Ştirbu – motivul principal este crearea condiţiilor optime pentru 

observatorii internaţionali de a observa alegerile locale generale din 3 iunie 2007 şi 

îndeosebi acordarea accesului liber la consiliile electorale de nivelul I şi II în 

vederea monitorizării activităţii acestora. 

În conformitate cu art. 18 şi 22 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 

noiembrie, Comisia Electorală Centrală: 

Completează Oficiul de Protocol al Observatorilor pentru alegerile locale 

generale din 3 iunie 2007 constituit prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 

572 din 28 aprilie 2007, după cum urmează: 

 

Căruţă Radu  

 

 

 

- membru al Oficiului, şef al direcţiei relaţii cu 

autorităţile publice locale a Ministerului Administraţiei 

publice locale. 

 

Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

S-a votat:  

Pro – 6; 

Contra –1. 
 

S-a examinat: 8. Cu privire la degrevarea de la locul de muncă permanent 

a dlui Cujbă Veaceslav, preşedinte al Consiliului electoral al circumscripţiei 

raionale Ialoveni nr.21.  

A raportat: Iurie Ciocan. 

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

În temeiul art. 26 alin.(1) lit. m), art.27 alin.(9) şi art.32 alin.(4) din Codul 

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

Degrevează de la locul de muncă permanent pe dl Cujbă Veaceslav, 

preşedinte al Consiliului electoral al circumscripţiei raionale Ialoveni nr.21, 

începînd cu 4 mai 2007. 

Prezenta hotărîre în vigoare la data adoptării. 

S-a votat:  

Pro – 7; 

Contra – 0. 
 

S-a examinat: 9. Cu privire la confirmarea membrului reprezentant din 

partea Partidului Naţional Liberal cu drept de vot consultativ în Comisia 

Electorală Centrală pentru alegerile locale generale din 3 iunie 2007. 

A raportat: Iurie Ciocan. 

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

În conformitate cu art. 15 alin. (2) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală: 

Confirmă pe dna Mihailov Veronica în calitate de membru reprezentant din 

partea Partidului Naţional Liberal cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală 

Centrală pentru perioada campaniei electorale la alegerile locale generale din 3 

iunie 2007. 



Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

S-a votat:  

Pro – 7; 

Contra – 0. 

 

La şedinţa Comisiei s-a alăturat dl Pavel Midrigan, membr al Comisiei 

Electorale Centrale. 
 

S-a examinat: 10. Cu privire la confirmarea persoanei responsabile de 

finanţe pentru perioada campaniei electorale la alegerile locale generale din 3 

iunie 2007 din partea Partidului Naţional Liberal. 

A raportat: Iurie Ciocan. 

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

În conformitate cu art. 38 alin. (3) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală: 

Confirmă pe dna Fiodorov Ludmila în calitate de persoană responsabilă de 

finanţe (trezorieră) pentru perioada campaniei electorale la alegerile locale 

generale din 3 iunie 2007 din partea Partidului Naţional Liberal.  

Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

S-a votat:  

Pro – 8; 

Contra-0. 

 

S-a examinat: 11. Cu privire la angajarea dnei Fortună Angela şi dnei 

Agapii Maria în funcţia de redactor pentru perioada electorală. 

A raportat: Eugeniu Ştirbu. 

Propuneri şi obiecţii: 

Dna Renata Lapti – persoanele date au fost selectate de cineva? 

Dl Iurie Ciocan – da, de dna Axenia Artemii, şeful interimar al aparatului 

Comisiei, persoanele respective au mai activat la CEC. 

În scopul organizării eficiente a activităţii aparatului Comisiei Electorale 

Centrale privind pregătirea documentelor electorale pentru alegerile locale 

generale din 3 iunie 2007 şi în conformitate cu art. 54 alin (2) din Codul muncii nr. 

154-XV din 28 martie 2003 şi art. 23 alin. (1) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 

21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală:     

Angajează pentru perioada electorală dna Fortună Angela şi dna Agapii 

Maria în funcţia de redactor începînd cu 7 mai 2007.  

Salarizarea se va efectua conform legislaţiei în vigoare.  

Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

S-a votat:  

Pro – 8; 

Contra-0. 

 

 

 



S-a examinat: 12. Diverse. 

1. Dl Nicolae Gîrbu – se apropie ziua alegerilor, dar nu s-a primit încă o 

hotărîre de modificare a Instrucţiunii cu privire la procedura de votare. 

Dl Iurie Ciocan – este un proiect privind modificarea acestei instrucţinuni 

care descrie preocedura de votare, enumerarea actelor necesare pentru participarea 

la vot, pregătit de aparatul Comisiei şi care urma să fie examinat la şedinţa 

următoare a CEC. Propune ca acest proiect să fie multiplicat şi distribuit membrilor 

Comisiei Electorale Centrale pentru a fi studiat şi perfectat pînă la şedinţa 

următoare. 

Propunerea se acceptă. 

3. Dl Vasile Gafton – se adresează reprezentanţilor partidelor politice şi 

organizaţiilor social-politice ca atunci cînd depun la Curtea de Apel sau la altă 

instanţă de judecată o contestaţie privind acţiunile CEC, să se aducă şi la CEC o 

copie a contestaţiei respective. 

Propunerea se acceptă. 

4. Dl Eugeniu Ştirbu – informează despre faptul că aproximativ de pe data 

de 10 mai va începe organizarea seminarelor în teritorii privind instruirea 

funcţionarilor electorali care activează în consiliile de nivelul I.  Propune să fie 

făcut un grafic al acestor seminare pentru a putea organiza deplasările membrilor 

Comisiei pe zone în scopul participării la aceste seminare. 

Propunerea se acceptă. 

5. Dl Vasile Gafton – propune ca în cadrul acestor seminare să fie analizată 

practica de la alegerile precedente. 

Propunerea se acceptă. 

S-a votat:  

Pro – 8; 

Contra-0. 

 

 

 

  

 

Preşedintele                                                                Eugeniu ŞTIRBU 

Comisiei Electorale Centrale  

 

 Secretarul                                                                  Iurie CIOCAN 

Comisiei Electorale Centrale 

 

 

 
 

 

 
Ex.: Diana Railean 

Mariana Musteaţă 


