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PROCES-VERBAL nr. 77 

al şedinţei Comisiei Electorale Centrale 
 

14 iunie 2007  

Ora: 16.00 

mun. Chişinău, str.Vasile Alecsandri, 119 

 

 

  

        A prezidat:                        Renata Lapti, vicepreşedintele 

Comisiei Electorale Centrale 
 

       Au participat:             Iurie Ciocan, secretarul Comisiei 

                                                    
     
 

       Membrii Comisiei:          Mihai Buşuleac 

 Vasile Gafton 

 Victor Kosteţki 

 Pavel Midrigan 

                                        Valentin Vizant 

                                         Nicolae Gîrbu 

 

 

        Mass-media şi reprezentanţii  

        organizaţiilor neguvernamentale:   Lista se anexează.  

 

Dna Renata Lapti – propune membrilor Comisiei Electorale Centrale de a 

începe şedinţa Comisiei. 

Propunerea se acceptă unanim. 

Dna Renata Lapti – propune spre examinare proiectul ordinii de zi. 

Propuneri şi obiecţii: 

Dl Victor Kosteţki – propune de inclus în ordinea de zi chestiunea „Cu privire 

la acreditarea observatorilor naţionali din partea Ligii Apărării Drepturilor Omului 

din Moldova în vederea monitorizării turului doi de scrutin pentru alegerile 

primarilor şi a votării repetate în unele circumscripţii electorale din 17 iunie 2007.” 

Propunerea se acceptă unanim. 
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ORDINEA DE ZI: 

 

1. Privind modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr.728 din 7 iunie 

2007 „Cu privire la fixarea datei de desfăşurare a turului doi de scrutin pentru 

alegerea primarilor în unele circumscripţii electorale municipale, orăşeneşti, săteşti 

(comunale)”. 

2. Cu privire la fixarea datei pentru votarea repetată în Circumscripţia electorală 

comunală Doina nr.7/18-38, raionul Cahul. 

3. Cu privire la acreditarea observatorilor naţionali din partea Ligii Apărării 

Drepturilor Omului din Moldova în vederea monitorizării turului doi de scrutin 

pentru alegerile primarilor şi a votării repetate în unele circumscripţii electorale din 

17 iunie 2007. 

Dna Renata Lapti – supune votului proiectul ordinii de zi. 

S-a votat:  

Pro – 7; 

Contra – 0. 

 

S-a examinat: 1. Privind modificarea hotărîrii Comisiei Electorale 

Centrale nr.728 din 7 iunie 2007 „Cu privire la fixarea datei de desfăşurare a 

turului doi de scrutin pentru alegerea primarilor în unele circumscripţii 

electorale municipale, orăşeneşti, săteşti (comunale)”. 

A raportat: Pavel Midrigan. 

Întrebări şi obiecţii: 

Dl Mihai Buşuleac – potrivit art. 137 din Codul electoral, Comisia Electorală 

Centrală declară nule alegerile. Hotărîrea trebuie adusă în conformitate cu art. 137 

din Codul electoral. Un alt punct al hotărîrii trebuie să stipuleze fixarea datei 

alegerilor pentru votarea repetată în Circumscripţia electorală comunală Doina 

nr.7/18-38, raionul Cahul. 

Dna Renata Lapti – noi am făcut două hotărîri separate. 

Dl Nicolae Gîrbu – a doua hotărîre trebuie făcută separat pentru a fi prezentată 

Curţii de Conturi. 

Dl Mihai Buşuleac – nu insist asupra propunerii. 

Dl Pavel Midrigan – dă citire proiectului hotărîrii: 

 

Judecătoria Cahul prin hotărîrea din 13 iunie 2007 a declarat nule alegerile 

locale generale din 3 iunie 2007 a primarului comunei Doina, raionul Cahul. 

Conform art.134 din Codul electoral în Circumscripţia electorală comunală Doina 

se va efectua votarea repetată.  

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

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală: 

1. Modifică hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr.728 din 7 iunie 2007 

„Cu privire la fixarea datei de desfăşurare a turului doi de scrutin pentru alegerea 

primarilor în unele circumscripţii electorale municipale, orăşeneşti, săteşti 

(comunale)” după cum urmează: 

La poziţia „raionul Cahul” – se exclude sintagma „comunală Doina”.  
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2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.  

S-a votat:  

Pro – 7; 

Contra – 0. 

 

 

S-a examinat: 2. Cu privire la fixarea datei pentru votarea repetată în 

Circumscripţia electorală comunală Doina nr.7/18-38, raionul Cahul. 

Raportor: Pavel Midrigan. 

  Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

 Judecătoria raionului Cahul prin hotărîrea din 13 iunie 2007 a declarat nule 

alegerile locale generale din 3 iunie 2007 pentru alegerea primarului comunei 

Doina, raionul Cahul.  

În conformitate cu art.137 şi 138 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală: 

1. Declară nule alegerile primarului comunei Doina, raionul Cahul, din 3 

iunie 2007, în circumscripţie electorală comunală nr.7/18-38. 

2. Fixează votarea repetată pentru alegerea primarului comunei Doina, 

raionul Cahul, pentru data de 17 iunie 2007. Votarea repetată se va efectua pe baza 

aceloraşi liste electorale, cu aceleaşi candidaturi, cu participarea aceluiaşi consiliu 

electoral şi aceluiaşi birou electoral al secţiei de votare.  

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.  

S-a votat:  

Pro – 7; 

Contra – 0. 

 

S-a examinat: 3. Cu privire la acreditarea observatorilor naţionali din 

partea Ligii Apărării Drepturilor Omului din Moldova în vederea 

monitorizării turului doi de scrutin pentru alegerile primarilor şi a votării 

repetate în unele circumscripţii electorale din 17 iunie 2007. 

A raportat: Victor Kosteţki. 

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

Liga Apărării Drepturilor Omului din Moldova a înaintat la Comisia 

Electorală Centrală un demers privind acreditarea a 113 (o sută treisprezece) 

persoane în calitate de observatori naţionali pentru monitorizarea turului doi de 

scrutin pentru alegerile primarilor şi a votării repetate în unele circumscripţii 

electorale din 17 iunie 2007 . 

Comisia Electorală Centrală consideră că Liga Apărării Drepturilor Omului 

din Moldova este capabilă să exercite funcţii civice în cadrul turului doi de scrutin 

pentru alegerile primarilor şi a votării repetate în unele circumscripţii electorale din 

17 iunie 2007. 

 În conformitate cu art. 18 şi 63 alin. (4) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 

21 noiembrie 1997 şi Regulamentul privind statutul observatorilor şi procedura de 

acreditare a acestora, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 332 

din 24 octombrie 2006, Comisia Electorală Centrală: 
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1. Acreditează în calitate de observatori naţionali în organele electorale  113 

persoane din partea Ligii Apărării Drepturilor Omului din Moldova (lista se 

anexează) în vederea monitorizării turului doi de scrutin pentru alegerile primarilor 

şi a votării repetate în unele circumscripţii electorale din 17 iunie 2007. 

2. În activitatea sa persoanele acreditate se vor călăuzi de Constituţia 

Republicii Moldova, de Codul electoral, de Regulamentul privind statutul 

observatorilor şi procedura de acreditare a acestora, aprobat prin hotărîrea Comisiei 

Electorale Centrale nr. 332 din 24 octombrie 2006, precum şi de actele normative 

internaţionale la care Republica Moldova este parte. 

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

S-a votat:  

Pro – 7; 

Contra – 0. 

 

Dna Renata Lapti - declară închisă şedinţa Comisiei. 

 

      

 

Vicepreşedintele                                                        Renata LAPTI 

Comisiei Electorale Centrale  

 

 Secretarul                                                                  Iurie CIOCAN 

Comisiei Electorale Centrale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex.: Diana Railean 


