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PROCES-VERBAL nr. 109 

al şedinţei Comisiei Electorale Centrale 

 

15 noiembrie 2007  

Ora: 16.00 

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  

 Pavel Midrigan 

 

Lipsesc: Vasile Gafton /absenţă motivată/ 

 Victor Kosteţki /absenţă motivată/ 

 Valentin Vizant /absenţă motivată/ 

 

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. 

Întrebări: 

Propuneri şi obiecţii nu sînt. 

Dl Eugeniu Ştirbu – supune votului proiectul ordinii de zi. 

S-a votat: 

Pro – 6. 

 

ORDINEA DE ZI: 

 

1. Cu privire la rezultatele alegerilor noi din 11 noiembrie 2007 pentru funcţia 

de consilier în Consiliul raional Rezina şi funcţia de primar al comunei 

Drăsliceni, raionul Criuleni 

Raportor: Eugeniu ŞTIRBU 

2. Cu privire la fixarea datei de desfăşurare a turului doi de scrutin pentru 

alegerea primarului comunei Drăsliceni, raionul Criuleni 
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Raportor: Eugeniu ŞTIRBU 

3. Cu privire la modificarea Devizului de cheltuieli pentru organizarea şi 

desfăşurarea alegerilor locale generale din 3 iunie 2007 

Raportor: Oleg CLIUŞIN 

4. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul municipal Bălţi 

Raportor: Iurie CIOCAN 

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

raionul Briceni 

Raportor: Iurie CIOCAN 

6. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul sătesc Andruşul 

de Sus, raionul Cahul 

Raportor: Iurie CIOCAN 

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

raionul Călăraşi 

Raportor: Iurie CIOCAN 

8. Cu privire la atribuirea mandatelor de consilier în Consiliul sătesc Corjova, 

raionul Criuleni 

Raportor: Iurie CIOCAN 

9. Cu privire la atribuirea mandatelor de consilier în Consiliul sătesc 

Mărăndeni, raionul Făleşti 

Raportor: Iurie CIOCAN 

10. Cu privire la atribuirea mandatelor de consilier în Consiliul sătesc Glinjeni, 

raionul Făleşti 

Raportor: Iurie CIOCAN 

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

raionul Floreşti 

Raportor: Iurie CIOCAN 

12. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul sătesc Dănceni, 

raionul Ialoveni 

Raportor: Iurie CIOCAN 

13. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul raional Leova 

Raportor: Iurie CIOCAN 

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

Leova, raionul Leova 

Raportor: Iurie CIOCAN 

15. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul sătesc Sauca, 

raionul Ocniţa 

Raportor: Iurie CIOCAN 

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

raionul Ştefan Vodă 

Raportor: Iurie CIOCAN 

17. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul sătesc Glinjeni, 

raionul Şoldăneşti 

Raportor: Iurie CIOCAN 
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18. Cu privire la delegarea unor membri şi funcţionari ai aparatului Comisiei 

Electorale Centrale la Moscova, Federaţia Rusă 

Raportor: Eugeniu ŞTIRBU 

19. Diverse 

 

S-a examinat: 1. Cu privire la rezultatele alegerilor noi din 11 noiembrie 

2007 pentru funcţia de consilier în Consiliul raional Rezina şi funcţia de 

primar al comunei Drăsliceni, raionul Criuleni. . 

  Raportor: Eugeniu Ştirbu 

În conformitate cu art. 139 din Codul electoral nr. 1381 – XIII din 21 

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală prin hotărîrea nr. 1091 şi 1092 din 28 

septembrie 2007 a fixat data de 11 noiembrie 2007 pentru alegerile noi la funcţia 

de consilier în Consiliul raional Rezina şi la funcţia de primar al comunei 

Drăsliceni, raionul Criuleni. 

În buletinul de vot pentru alegerea consiliului raional au fost incluşi 15 

concurenţi electorali, dintre care 10 partide şi mişcări social-politice şi 5 candidaţi 

independenţi. 

În baza proceselor-verbale privind rezultatele numărării voturilor la alegerea 

consiliului raional, întocmite de birourile electorale ale secţiilor de votare şi a 

procesului-verbal privind totalizarea rezultatelor votării la alegerea Consiliului 

raional Rezina, întocmit de Consiliul electoral al circumscripţiei electorale raionale 

Rezina nr. 26, s-a constatat:  

în listele electorale au fost incluşi 33437 alegători, au primit buletine de vot 

14689 alegători, au luat parte la votare 14684 alegători sau 43,28 la sută, numărul 

total de voturi valabil exprimate constituie 14471, 213 buletine de vot au fost 

considerate nevalabile. Numărul de voturi valabil exprimate pentru fiecare 

concurent electoral este prezentat în anexa la prezenta hotărîre. 

Pentru efectuarea alegerilor la funcţia de consilier în circumscripţia 

electorală Rezina nr. 26 consiliul electoral de nivelul doi a primit 34247 buletine 

de vot. Nu au fost utilizate 19562 buletine de vot. 

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

confirme legalitatea alegerilor noi şi să valideze mandatele aleşilor locali în 

circumscripţia electorală Rezina nr. 26.  

Pentru alegerea primarului comunei Drăsliceni, raionul Criuleni în listele 

electorale au fost incluşi 2398 alegători, au primit buletine de vot 1110 alegători, la 

votare au participat 1110 alegători sau 46,28 la sută, 22 buletine de vot au fost 

declarate nevalabile. Numărul de voturi valabil exprimate constituie 1089. 

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

alegerea primarului 2298 buletine de vot. Nu au fost utilizate 1187 buletine de vot. 

Candidaţii la funcţia de primar: Efros Nicolae din partea Partidului 

Comuniştilor din Republica Moldova a obţinut - 84 voturi, Chiperi Valentina din 

partea Partidului Popular Creştin Democrat– 514 voturi, Spînu Tudor din partea 

Alianţei „MOLDOVA NOASTRĂ”– 63 de voturi, Spînu Victor din partea 

Partidului Liberal – 86 voturi şi Ursu Vasile din partea Partidului Popular 

Republican – 342 voturi valabil exprimate. 
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Conform art. 134 alin. (2) din Codul electoral, candidaţii Chiperi Valentina 

din partea Partidului Popular Creştin Democrat şi Ursu Vasile din partea Partidului 

Popular Republican vor fi incluşi în buletinul de vot la al doilea tur de scrutin. 

 

Dl Eugeniu Ştirbu a menţionat că duminică, 11 noiembrie curent, 

deplasîndu-se în comuna Drăsliceni a constatat că secţiile de votare din localităţile 

Ratuş şi Drăsliceni au fost bine amenajate. Însă amplasarea secţiei de votare în 

localul şcolii din satul Drăsliceni a creat dificultăţi, în special, persoanelor în vîrstă 

care cu greu ridicau scările. De asemenea, dl raportor a relatat că a vorbit cu 

judecătorii Judecătoriei Rezina fiind informat despre faptul că la momentul ... n-au 

parvenit contestaţii. Judecătoria Rezina, în baza proceselor-verbale privind 

totalizarea rezultatelor alegerilor, urmează să confirme legalitatea acestora şi să 

valideze mandatele de consilier. 

  Întrebări şi obiecţii: 

Dl Nicolae Gîrbu – din cîte am fost informat, unii observatori ai 

concurenţilor electorali au constat că în ziua alegerilor au fost comise fraude 

electorale.  

  Dl Eugeniu Ştirbu – vă informez că vineri, 9 noiembrie curent de la dl 

Klipii,deputat în Parlament, a parvenit un demers în care se menţiona că, în 

circumscripţia electorală raională Rezina, concurentul electoral din partea 

partidului PCRM a comis grave încălcări a legislaţiei electorale. Vineri, 9 

noiembrie curent la Rezina au sosit de la Chişinău „un grup de studenţi – activişti 

ai PCRM, care fac agitaţie electorală în favoarea PCRM”. (citat încheiat). Dl 

deputat avînd în vedere faptul afectării principiului egalităţii concurenţilor solicită 

convocarea şedinţei extraordinare a Comisiei cu privire la suspendarea alegerilor în 

circumscripţia electorală Rezina pînă la clerificarea situaţiei. Comisia Electorală 

Centrală la data de 10 noiembrie 2007 expediază, în regim de urgenţă, demersul 

dlui Klipii la Consiliul electoral al circumscripţiei raionale Rezina conform 

competenţei sale solicitînd să ne informeze, în scris, pînă la data de 10 noiembrie, 

orele 15.00. În urma convocării şedinţei, Consiliul electoral al circumscripţiei 

raionale Rezina a examinat demersul sus-menţionat şi a considerat că demersul 

dlui deputat este neîntemeiat din lipsă de probe, despre aceasta Comisia Electorală 

Centrală a informat solicitantul. 
    

 

 

A votat: 

Pro – 6 

Conra – 0 

Obţinut – 0 

 

Hotărîrea a fost adoptată unanim cu 6 voturi. 

 

Propuneri şi obiecţii nu sînt. 

S-a votat: 

Pro – 9. 
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S-a examinat: 2. Cu privire la fixarea datei de desfăşurare a turului doi 

de scrutin pentru alegerea primarului comunei Drăsliceni, raionul Criuleni. 

A raportat: Eugeniu Ştirbu 

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

În legătură cu faptul că la alegerile locale noi din 11 noiembrie 2007 în 

comuna Drăsliceni, raionul Criuleni nici un candidat pentru funcţia de primar nu a 

întrunit mai mult de jumătate din numărul de voturi valabil exprimate ale 

alegătorilor care au participat la votare şi în conformitate cu art. 26 şi 134 din 

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

Centrală: 

1. Fixează pentru data de 25 noiembrie 2007 turul doi de scrutin, la alegerea 

primarului, cu doi candidaţi care au întrunit cel mai mare număr de voturi în primul 

tur de scrutin în comuna Drăsliceni, raionul Criuleni. 

2. Prelungeşte termenul degrevării de la locul permanent de muncă a dnei 

Roşca Daria, preşedinte al Consiliului electoral al circumscripţiei electorale 

comunale Drăsliceni, în perioada de 14-27 noiembrie 2007. 

Consiliul electoral de circumscripţie va prelungi termenul degrevării 

membrilor birourilor electorale ale secţiilor de votare, precum şi angajarea unei 

persoane în aparatul consiliului pe perioada de 14-26 noiembrie 2007. 

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

S-a votat: 

Pro – 6; 

Contra – 0. 

S-a examinat: 3. Cu privire la modificarea devizului de cheltuieli pentru 

organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale generale din 3 iunie 2007. 

   A raportat: Oleg Cliuşin 

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

În legătură cu organizarea şi desfăşurarea alegerilor noi la funcţia de 

primar al comunei Albina, raionul Cimişlia, de primar al satului Bugeac, UTA 

Găgăuzia, şi a turului doi de scrutin pentru alegerea primarului comunei Drăsliceni, 

raionul Criuleni, şi în conformitate cu art.18 şi 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: 

Comisia Electorală Centrală : 

Art.113.45 „Mărfuri şi servicii neatribuite la alte alineate”    –  79 

665 lei 

 

Cheltuieli pentru întreţinerea consiliului electoral al circumscripţiei 

comunale Albina, raionul Cimişlia, total   + 16 202 lei, inclusiv: 

      Art.111.08 „Retribuirea muncii”                                    + 9 072  lei 

Art.112.00 „Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii”  + 2 268 

lei 



 6 

Art.116.00 „Prime de asigurări medicale”          + 227 lei 

Art.113.03 „Rechizite de birou şi gospodărie”  + 500 lei 

Art.113.13 „Întreţinerea mijloacelor de transport, benzina”  + 3 135 

lei 

Art.114.01 „Deplasări în interiorul ţării” + 1 000 lei 

Cheltuieli pentru întreţinerea birourilor electorale ale secţiilor de 

votare Albina raionul Cimişlia, total  + 18 543 lei:    

      Art.111.08 „Retribuirea muncii”   + 12 132  lei 

Art.112.00 „Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii”   + 3 

033 lei 

Art.116.00 „Prime de asigurări medicale”                        + 303 lei 

Art.113.03 „Rechizite de birou şi gospodărie”   + 1 200 lei 

Art.113.13 „Întreţinerea mijloacelor de transport, benzina”   + 1 

875 lei 

Cheltuieli pentru întreţinerea consiliului electoral al circumscripţiei 

săteşti Bugeac, UTA Găgăuzia, total  + 16 062 lei, inclusiv: 

      Art.111.08 „Retribuirea muncii”        + 8 480  lei 

Art.112.00 „Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii”  + 2 120 

lei 

Art.116.00 „Prime de asigurări medicale”                         + 212 lei 

Art.113.03 „Rechizite de birou şi gospodărie”  + 500 lei 

Art.113.13 „Întreţinerea mijloacelor de transport, benzina”  + 3 750 

lei 

Art.114.01 „Deplasări în interiorul ţării” + 1 000 lei 

Cheltuieli pentru întreţinerea birourilor electorale ale secţiilor de 

votare Bugeac, UTA Găgăuzia, total  + 10 853 lei:    

      Art.111.08 „Retribuirea muncii”        + 6 904  lei 

Art.112.00 „Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii”  + 1 726 

lei 

Art.116.00 „Prime de asigurări medicale”                         + 173 lei 

Art.113.03 „Rechizite de birou şi gospodărie”  + 800 lei 

Art.113.13 „Întreţinerea mijloacelor de transport, benzina”  + 1 250 

lei 

Cheltuieli pentru întreţinerea consiliului electoral al circumscripţiei 

comunale Drăsliceni, raionul Criuleni, total  + 7 066 lei, inclusiv: 

      Art.111.08 „Retribuirea muncii”        + 5 306 lei 

Art.112.00 „Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii”  + 1 327 

lei 

Art.116.00 „Prime de asigurări medicale”                         + 133 lei 

Art.113.03 „Rechizite de birou şi gospodărie”  + 300 lei 

Cheltuieli pentru întreţinerea birourilor electorale ale secţiilor de 

votare Drăsliceni, raionul Criuleni, total  + 10 939 lei:    

      Art.111.08 „Retribuirea muncii”        + 8 266  lei 

Art.112.00 „Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii”  + 2 066 

lei 
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Art.116.00 „Prime de asigurări medicale”                         + 207 lei 

Art.113.03 „Rechizite de birou şi gospodărie”  + 400 lei 

2. Direcţia financiară şi audit va opera modificările respective. 

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

S-a votat:  

Pro – 6; 

Contra – 0. 

 

S-a examinat: 4. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în 

Consiliul municipal Bălţi. 

Raportor: Iurie Ciocan 

Conform art.5 alin.(2) lit.g) din Legea privind statutul alesului local nr.768-

XIV din 2 februarie 2000 şi art.24 alin.(3) din Legea privind administraţia publică 

locală nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul municipal Bălţi, prin decizia 

nr.6/1 din 8 noiembrie 2007, a declarat vacant mandatul de consilier deţinut de 

Ceceli Valentina, în legătură cu decesul acesteia, aleasă pe lista Partidului 

Comuniştilor din Republica Moldova. Astfel, a devenit vacant un mandat de 

consilier atribuit formaţiunii nominalizate.  

 În temeiul documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatul de consilier în Consiliul municipal Bălţi revine dlui Hmarnîi 

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

confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Bălţi 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 municipal Bălţi. 

 2. Atribuie mandatul de consilier în Consiliul municipal Bălţi dlui Hmarnîi 

Iurie, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova. 

S-a votat:  

Pro – 6; 

Contra – 0. 

 

S-a examinat: 5. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în 

Consiliul sătesc Drepcăuţi, raionul Briceni. 
Raportor: Iurie Ciocan 

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

privind statutul alesului local şi art.24 alin.(3) din Legea nr.436-XVI din 28 

decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Consiliul sătesc Drepcăuţi, 

prin decizia nr.4/3 din 17 octombrie 2007, a declarat vacant mandatul de consilier 

deţinut de Rusnac Vladimir, în legătură cu decesul acestuia, 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 Drepcăuţi revine dlui Gheciu 
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Mihail, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, 

confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Briceni din 7 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 Drepcăuţi. 

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

Briceni dlui Gheciu Mihail, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din 

Republica Moldova. 

S-a votat:  

Pro – 6; 

Contra – 0.  

 

S-a examinat: 6. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în 

Consiliul sătesc Andruşul de Sus, raionul Cahul. 
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 Andruşul de 

Sus, prin decizia nr. 5/2 din 10 octombrie 2007, a ridicat mandatul de consilier 

deţinut de dl Ciobanu Mihail, la cerere, ales 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 Andruşul de Sus revine dlui 

Todos Vasile, candidat supleant pe lista Partidului Popular Creştin Democrat, 

confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Cahul 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 Andruşul de 

Sus. 

2.  Atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Andruşul de Sus, raionul 

Cahul dlui Todos Vasile, candidat supleant pe lista Partidului Popular Creştin 

Democrat. 

S-a votat:  

Pro – 6; 

Contra – 0. 

 

S-a examinat: 7. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în 

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

2006 privind administraţia publică locală, Consiliul sătesc Vălcineţ, prin decizia nr. 
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08/5 din 27 octombrie 2007, a ridicat mandatul de consilier deţinut de dl Negru 

Nicolae, 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 Vălcineţ revine dlui Curmei Andrei, candidat 

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

Judecătoriei Călăraşi din 11 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 Vălcineţ. 

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

Călăraşi dlui Curmei Andrei, candidat supleant pe lista Alianţei „MOLDOVA 

NOASTRĂ”. 

S-a votat:  

Pro – 6; 

Contra – 0. 

 

S-a examinat: 8. Cu privire la atribuirea mandatelor de consilier în 

Consiliul sătesc Corjova, raionul Criuleni. 

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 Corjova, prin 

decizia nr. 4.5-2 din 25 octombrie 2007, a ridicat mandatele de consilier deţinute 

de dna Gore Maria, la cerere, aleasă pe lista Partidului Democrat din Moldova şi 

dna Ceban Larisa, la cerere, aleasă pe lista Partidului Comuniştilor din Republica 

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

formaţiunilor nominalizate.  

În temeiul documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatele de consilier în Consiliul sătesc Corjova revin dlui Gore Ion, 

candidat supleant pe lista Partidului Democrat din Moldova şi dlui Rebeja Dmitrii, 

candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, 

confirmată 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 sătesc Corjova. 

 2. Atribuie mandatele de consilier în Consiliul sătesc Corjova, raionul 

Criuleni dlui Gore Ion, candidat supleant pe lista Partidului Democrat din Moldova 

şi dlui Rebeja Dmitrii, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din 

Republica Moldova. 

S-a votat:  

Pro –6; 

Contra – 0.  
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 S-a examinat: 9. Cu privire la atribuirea mandatelor de consilier în 

Consiliul sătesc Mărăndeni, 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 Mărăndeni, 

prin decizia nr. 6/6 din 12 octombrie 2007, a ridicat mandatele de consilier deţinute 

de dl Cazacu Nicolae, la cerere, ales pe lista Partidului Social-Democrat din 

Moldova şi dnei Cazacu Valentina, la cerere, aleasă 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 sătesc Mărăndeni revin dlui Boicu 

Nicolae, candidat supleant pe lista Partidului Social-Democrat din Moldova şi dnei 

Popovici Svetlana, candidat supleant pe lista Partidului Popular Creştin Democrat, 

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 a două mandate de consilier în Consiliul sătesc 

Mărăndeni.  

2. Atribuie mandatele de consilier în Consiliul sătesc Mărăndeni, raionul 

Făleşti dlui Boicu Nicolae, candidat supleant pe lista Partidului Social-Democrat 

din Moldova  şi dnei Popovici Svetlana, candidat supleant pe lista Partidului 

Popular Creştin Democrat. 

S-a votat:  

Pro –6; 

Contra – 0. 

 

S-a examinat: 10. Cu privire la atribuirea mandatelor de consilier în 

Consiliul sătesc Glinjeni, 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 Glinjeni, prin 

decizia nr. 6/1 din 2 noiembrie 2007, a ridicat mandatele de consilier deţinute de 

dna Marcoci Silvia, la cerere, şi dna Toma Eugenia, la cerere, alese 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 sătesc Glinjeni revin dnei Cîşlari Ana 

şi dlui Stavciuc Ciprian, candidaţi supleanţi pe lista Partidului Comuniştilor din 

Republica Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Făleşti din 12 iunie 

2007.     
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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 sătesc Glinjeni. 

 2. Atribuie mandatele de consilier în Consiliul sătesc Glinjeni, raionul 

Făleşti dnei Cîşlari Ana şi dlui Stavciuc Ciprian, candidaţi supleanţi pe lista 

Partidului Comuniştilor din Republica Moldova.  

S-a votat:  

Pro –6; 

Contra – 0.  

 

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

Consiliul sătesc Putineşti, raionul Floreşti.  

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 sătesc Putineşti, 

prin decizia nr. 10/2 din 7 septembrie 2007, a ridicat mandatul de consilier deţinut 

de dl Furtună Oleg (secretar al consiliului sătesc), 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 Putineşti revine dlui Pleşca 

Gheorghe, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din Republica 

Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Floreşti din 27 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 Putineşti. 

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

Floreşti dlui Pleşca Gheorghe, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor 

din Republica Moldova. 

S-a votat:  

Pro –6; 

Contra – 0. 

 

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

Consiliul sătesc Dănceni, raionul Ialoveni. 

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 Dănceni, prin 

decizia nr. 05-05 din 12 octombrie 2007, a ridicat mandatul de consilier deţinut de 

dl Crăciun Eugen, la cerere, ales pe lista Partidului Comuniştilor din Republica 
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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 Dănceni revine dlui Crăciun 

Dumitru, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din Republica 

Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Ialoveni din 6 iunie 2007. La 

atribuirea mandatului s-a ţinut cont de declaraţia dlui Vîrtosu Vasile, 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 Dănceni. 

2. Atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Dănceni, raionul Ialoveni, 

dlui Crăciun Dumitru, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din 

Republica Moldova.  

S-a votat:  

Pro –6; 

Contra – 0. 

 

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

Consiliul raional Leova. 
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 Leova, prin 

decizia nr. 7.3 din 5 octombrie 2007, a ridicat mandatul de consilier deţinut de dl 

Borza Ion  (specialist principal în problemele persoanelor în etate şi cu dizabilităţi, 

secţia asistenţă socială şi protecţie a familiei), 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 raional Leova revine dlui Istrati Ion, 

candidat supleant pe lista Alianţei „MOLDOVA NOASTRĂ”, 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 raional Leova. 

 2. Atribuie mandatul de consilier în Consiliul raional Leova dlui Istrati Ion, 

candidat supleant pe lista Alianţei ”MOLDOVA NOASTRĂ”. 

S-a votat:  

Pro –6; 

Contra – 0.  
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S-a examinat: 14. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în 

Consiliul orăşenesc Leova, raionul Leova. 
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 orăşenesc Leova, 

prin decizia nr. 7.27 din 28 septembrie 2007, a ridicat mandatul de consilier deţinut 

de dl Ciobanu Vasile, la cerere, ales 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 orăşenesc Leova revine dnei Chiţcatîi 

Maria, candidat supleant pe lista Partidului Popular Creştin Democrat, 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 orăşenesc Leova. 

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

dnei Chiţcatîi Maria, candidat supleant pe lista Partidului Popular Creştin 

Democrat. 

S-a votat:  

Pro – 6; 

Contra – 0.  

 

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

Consiliul sătesc Sauca, raionul Ocniţa. 
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 Sauca, prin decizia nr. 3/9A din 26 octombrie 2007, a ridicat mandatul de 

consilier deţinut de dna Jitari Iraida (viceprimar al satului), aleasă pe lista 

Partidului Comuniştilor din Republica Moldova. Astfel, a devenit vacant un 

mandat de consilier atribuit formaţiunii nominalizate.  

În temeiul documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatul de consilier în Consiliul sătesc Sauca revine dlui Cojocari 

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

confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Ocniţa 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 Sauca. 
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 2. Atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Sauca, raionul Ocniţa 

dlui Cojocari Boris, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din 

Republica Moldova. 

S-a votat:  

Pro – 6; 

Contra – 0.  

 

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

Consiliul sătesc Brezoaia, raionul Ştefan Vodă. 
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 sătesc Brezoaia, 

prin decizia nr. 7/6 din 18 octombrie 2007, a ridicat mandatul de consilier deţinut 

de dl Snegur Veaceslav (specialist pentru reglementarea regimului funciar, 

primărie), 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 Brezoaia revine dlui Ivanov 

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

confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Ştefan Vodă din 11 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 Brezoaia. 

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

Ştefan Vodă dlui Ivanov Ivan, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor 

din Republica Moldova. 

S-a votat:  

Pro – 6; 

Contra – 0.  

 

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

Consiliul sătesc Glinjeni, raionul Şoldăneşti. 
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 sătesc Glinjeni, prin 

decizia nr. 4/1 din 29 octombrie 2007, a ridicat mandatul de consilier deţinut de dl 

Muţuţchii Andrei (şef, Direcţia agricultură şi alimentaţie), 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 Glinjeni revine dnei Laur Liuba, 
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candidat supleant pe lista Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin 

hotărîrea Judecătoriei Şoldăneşti 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 Glinjeni. 

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

Şoldăneşti dnei Laur Liuba, candidat supleant pe lista Partidului Democrat din 

Moldova. 

 

S-a votat:  

Pro – 6; 

Contra – 0.  

 

S-a examinat: 18. Cu privire la delegarea unor membri şi funcţionari ai 

aparatului Comisiei Electorale Centrale la Moscova, Federaţia Rusă. 
Raportor: Eugeniu Ştirbu 

Comisia a primit două invitaţii parvenite de la Comisia Electorală Centrală a 

Federaţiei Ruse. Prima invitaţie din 31 octombrie şi cea din 13 noiembrie curent 

conţin propunerea de a participa, în calitate de observatori internaţionali, la 

monitorizarea alegerilor deputaţilor în Duma de stat. Sînt invitaţi pînă la 5 

persoane pentru perioada 30 noiembrie – 4 decembrie 2007. Pornind de la faptul că 

instituţia noastră sărbătoreşte jubiliul de 10 ani de activitate permanentă 

preconizată la 5 decembrie a.c. propun să delegăm doar 3 reprezentanţi pentru 

perioada 1 – 3 decembrie curent. În baza datelor privind deplasările membrilor 

Comisiei în anul 2007 reiese că dnii Buşuleac şi Kosteşki n-au efectuat deplasări 

de serviciu. Dl Eugeniu Ştirbu solicită părerea membrilor Comisiei referitor la 

chestiunea respectivă. 

Dl Mihai Buşuleac – refuz efectuarea deplasării la Moscova. Propun să fie 

delegat dl Kosteţki. 

Dl Iurie Ciocan – dl Kosteţki, prin convorbirea telefonică, a refuzat plecarea 

sa în Federaţia Rusă. Conform rotaţiei listei de deplasări din membrii nepermanenţi 

trebuie să plece dl Midrigan. 

Dl Pavel Midrigan – accept deplasarea la Moscova în calitate de observator 

internaţional. 

Dl Nicolae Gîrbu – propun a fi delegat dl Gafton. 

Dl Iurie Ciocan – dl Gafton în luna iulie a fost delagat în oraşul Riga/Letonia/, 

iar dl Midrigan – în martie în Tallin /Estonia/. Reiese că trebuie delegat la 

Moscova dl Midrigan. 

Dl Eugeniu Ştirbu – din membrii permanenţi propun să plece dna Lapti sau dl 

Ciocan.  

Dna Renata Lapti – refuz să mă deplasezi la Moscova. 

Dl Iurie Ciocan – accept plecarea la Moscova, Federaţia Rusă. 

Dl Iurie Ciocan – este imposibil să ne întoaracem pe data de 3 decembrie 

curent, dat fiind faptul că avionul din Moscova se întoarce la Chişinău în orele de 
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dimineaţă. Reiese că îndată după alegeri, 2 decembrie a.c., adică pe data de 3 

decembrie dimineaţa trebuie deja să fim la aeroport. Deoarece ni se va achita 

cazarea, propun revenirea delegaţiei la 4 decembrie 2007.  

Propunerea se acceptă unanim.   

Alte întrebări şi obiecţii nu sînt. 

 

Dl Eugeniu Ştirbu – supune votului proiectul hotărîrii cu propunerile 

acceptate de către membrii Comisiei. 

 

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

1997, Regulamentul cu privire la detaşarea angajaţilor întreprinderilor, instituţiilor 

şi organizaţiilor din Republica Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului 

Republicii Moldova nr. 836 din 24 iunie 2002 şi acceptînd invitaţia Comisiei 

Electorale Centrale a Federaţiei Ruse de a participa în calitate de observatori 

internaţionali la alegerile deputaţilor în  Duma de Stat care vor avea loc pe data de 

2 decembrie 2007 în Federaţia Rusă, Comisia Electorală Centrală: 

1. Deleagă în oraşul Moscova pentru perioada 1-4 decembrie 2007 dl Iurie 

Ciocan, secretarul Comisiei Electorale Centrale, dl Pavel Midrigan, membrul 

Comisiei Electorale Centrale şi dl Vlad Carpalov, consultant superior al Direcţiei 

juridice şi relaţii cu publicul în vederea monitorizării alegerilor deputaţilor în 

Duma de Stat care vor avea loc la 2 decembrie curent în Federaţia Rusă. 

2. Dl Iurie Ciocan, dl Pavel Midrigan şi dl Vlad Carpalov se vor deplasa la 

Moscova cu avionul pe ruta Chişinău – Moscova – Chişinău.            

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

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

conform legislaţiei în vigoare. 

5. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

S-a votat:  

Pro – 6; 

Contra – 0.  

 

S-a examinat: 19. Diverse. 

Dl Eugeniu Ştirbu a informat că la data de 31 octombrie curent a parvenit 

hotărîrea Parlamentului privind demisia unui deputat în Parlament, prin care s-a 

declarat vacant un mandat de deputat, care aparţine Blocului electoral 

„MOLDOVA DEMOCRATĂ”. La 5 noiembrie 2007 fracţiunea parlamentară 

Alianţa „MOLDOVA NOASTRĂ” a prezentat Comisiei hotărîrea cu privire la 

vacanţa mandatului de deputat pe lista Blocului electoral „MOLDOVA 

DEMOCRATĂ”, prin care aprobă atribuirea mandatului de deputat dlui Anatol 

Ţurcanu, candidat supleant pe lista sus-menţionată. La 7 noiembrie 2007, dl Anatol 

Ţurcanu a depus la Comisie declaraţia prin care refuză atribuirea mandatului de 

deputat în Parlament. Ulterior, la data de 12 noiembrie a.c. Comisia s-a adresat cu 

un demers către dl Serafim Urechean, preşedintele fracţiunii Alianţa „MOLDOVA 

NOASTRĂ”, prin care solicită prezentarea hotărîrii fracţiunii privind iniţierea 
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procedurii de validare a mandatului de deputat următorului candidat supleant dlui 

Godoroja Dumitru. 

Dl Iurie Ciocan menţionează că conform art. 38 alin. (13) din Codul 

jurisdicţiei constituţionale, materialele privind declararea candidatului supleant în 

calitate de deputat în Parlament se prezintă de către Comisie Curţii Constituţionale 

care, în termen de 30 zile, validează mandatul de deputat în Parlament. Din 

momentul declarării  vacanţei au trecut deja o lună şi treisprezece zile. Pînă în 

prezent la Comisie nu a parvenit hotărîrea fracţiunii Alianţa „MOLDOVA 

NOASTRĂ” privind iniţierea procedurii de validare a mandatului de deputat 

următorului candidat supleant. 

Dl Eugeniu Ştirbu propune ca Comisia să resolicite hotărîrea în cauză.  

Dl Iurie Ciocan nu susţine propunerea dlui Ştirbu, din considerentul că CEC 

deja a solicitat materialele respective în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

Urmează ca fracţiunea parlamentară Alianţa „MOLDOVA NOASTRĂ” să 

prezinte Comisiei materialele necesare pentru a iniţia procedura legală de validare 

a mandatului de deputat în Parlament. 

 

Dl Eugeniu Ştirbu solicită prezentarea raportului referitor la deplasarea dnei 

Renata Lapti şi dlui Iurie Ciocan la Kiev /Ukraina/. 

Dna Renata Lapti a informat că în perioada 12-14 noiembrie curent 

împreună cu dl secretar al Comisiei s-a deplasat în or. Kiev pentru a participa la 

festivităţile consacrate jubileului de 10 ani de la constituirea Comisiei Electorale 

Centrale a Ucrainei. Important e de menţionat semnarea Acordului de colaborare 

între părţi. Conferinţa s-a desfăşurat la un nivel profesionist: desemnarea cu 

diplome şi premii băneşti a funcţionarilor electorali. A fost o conferinţă jubiliară şi 

mai puţin ştiinţifică: rapoartele membrilor Comisiei fiind expuse foarte succint. 

Propune de a prelua practica colegilor: prezentarea unui discurs interesant şi 

generalizator, rezervînd mai mult timp manifestaţiilor jubiliare. 

Dl Iurie Ciocan menţionează că la manifestaţie au participat reprezentanţi ai 

Radei ucrainene, Preşedinţiei şi Guvernului. Guvernul Ukrainei a alocat fiecărui 

funcţionat al aparatului cîte un salariu lunar, prin aceasta stimulîndu-le activitatea. 

Propune cu ocazia aniversării a 10 ani de activitate permanentă a Comisiei să fie 

menţionate şi persoanele din cadrul aparatului Comisiei. 

Dl Eugeniu Ştirbu remarcă că Conferinţa se va desfăşura doar la 5 

decembrie şi nu la 5-6 decembrie, planificat anterior.  Comisia Electorală Centrală 

se pregăteşte de această sărbătoare: procurarea suvenirelor pentru invitaţi, 

decernarea diplomelor etc. Cu regret, s-a solicitat de la Guvern un ajutor financiar 

însă am fost refuzaţi. Dl preşedinte şi-a programat intrevederi cu dl Vasile Tarlev, 

prim-ministru al Guvernului, dl Marian Lupu, preşedintele Parlamentului şi cu dl 

Vladimir Voronin, preşedintele Republicii Moldova în vederea acordării unui 

suport financiar necesar desfăşurării Conferinţei la nivelul corespunzător. 

 

Dl Eugeniu Ştirbu – anunţă închisă şedinţa Comisiei. 

 

 



 18 
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