
 

              REPUBLICA MOLDOVA 

COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ 
str.Vasile Alecsandri nr.119, MD 2012 Chişinău, Republica Moldova 

tel. 251-451, 251-459, fax 232-258 
www.cec.md, e-mail: cec@molddata.md 

 

 

PROCESUL-VERBAL nr. 106 

al şedinţei Comisiei Electorale Centrale 
 

23 octombrie 2007  

Ora: 16.00 

mun. Chişinău, str.Vasile Alecsandri, 119 

 

     

       A prezidat:                         Renata Lapti, vicepreşedintele Comisiei 

 

       Au participat:                     Iurie Ciocan, secretarul Comisiei 

                                                   

                                                 

       Membrii Comisiei:             Vasile Gafton 

 Nicolae Gîrbu  

                                        Pavel Midrigan 

                                        Victor Kosteţki  

 

       Lipsesc:                              Eugeniu Ştirbu - motivat 

                                                  Mihai Buşuleac - motivat 

                                                  Valentin Vizant - motivat 

        

       Mass-media:                      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 Nicolae Gîrbu – propun la diverse să fim informaţi despre ce s-a făcut 

pentru a putea organiza şi desfăşura alegeri locale în Corjova.   

Propunerea se acceptă unanim. 

Dna Renata Lapti – supune votului proiectul ordinii de zi. 
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ORDINEA DE ZI: 

 

     1.  Cu privire la angajare. 

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

desfăşurarea alegerilor locale generale din 3 iunie 2007 

3. Cu privire la acreditarea observatorilor din partea Institutului Naţional 

Democratic pentru Relaţii Internaţionale în vederea monitorizării alegerilor 

noi din 11 noiembrie 2007 

4. Cu privire la constituirea circumscripţiilor electorale de nivelul întîi 

comunală Albina nr.11/2, raionul Cimişlia şi sătească Bugeac nr.36/8, UTA 

Găgăuzia 

5.  Cu privire la aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea 

acţiunilor prevăzute de Codul electoral privind organizarea şi desfăşurarea 

alegerilor noi în satul Buţeni, raionul Hînceşti din 16 decembrie 2007 

6. Cu privire la angajare 

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

Codru, municipiul Chhişinău 

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

raionul Briceni 

9. Cu privire la atribuirea mandatelor de consilier în Consiliul raional Cantemir 

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

raionul Cantemir 

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

Gordineşti, raionul Edineţ 

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

raionul Făleşti 

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

Floreşti, raionul Floreşti 

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

Prodăneşti, raionul Floreşti 

15. Cu privire la atribuirea mandatelor de consilier în Consiliul raional Hînceşti 

16. Cu privire la atribuirea mandatelor de consilier în Consiliul sătesc Zahoreni, 

raionul Orhei 

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

Rezina, raionul Rezina 

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

Ţareuca, raionul Rezina 

19. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul comunal Salcia, 

raionul Şoldăneşti 

20. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul comunal Albota 

de Jos, raionul Taraclia 

S-a votat:  

Pro – 6; 

Contra – 0. 
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S-a examinat: 1. Cu privire la angajare. 

A raportat: Renata Lapti. 

Întrebări şi obiecţii: 

Dna Renata Lapti – dna Scobici, unde aţi activat anterior? 

Dna Valentina Scobici – la o întreprindere privată. 

Dna Renata Lapti – veţi putea începe să lucraţi în cadrul Comisiei de la 1 

noiembrie curent? 

Dna Valentina Scobici – da. 

În conformitate cu art. 18 şi 23 alin. (1) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 

21 noiembrie 1997 şi în temeiul art. 54, 60 şi 65 din Codul muncii nr. 154-XV din 

28 martie 2003 şi art. 14 din Legii serviciului public nr. 443-XIII din 4 mai 1995, 

Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE: 

1. Se angajează în funcţia de consultant în Secţia educaţie civică, training-uri 

şi secretariat a Direcţiei management alegeri din cadrul aparatului Comisiei 

Electorale Centrale dna Valentina Scobici, începînd cu 1 noiembrie 2007, 

stabilindu-i o perioadă de probă de 3 luni. 

2. Salarizarea se va efectua conform legislaţiei în vigoare. 

S-a votat: 

Pro - 6;  

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 organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale noi a consilierilor 

în Consiliul raional Rezina şi a primarului comunei Drăsliceni, raionul Criuleni din 

11 noiembrie 2007 şi în conformitate cu art.35 din Codul electoral nr.1381-XIII 

din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE:  

1. Se 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”       - 367 441 lei 

Cheltuieli pentru întreţinerea consiliului  electoral al circumscripţiei 

raionale Rezina, total   + 44 730 lei, inclusiv: 

       Art.111.08 „ Retribuirea muncii”                                +  28 024  lei 

 Art.112.00 „Contribuţie asigurări sociale de stat”   +7 006 lei 

Art.116 „Prime de asigurări medicale”     + 700 lei 

Art.113.03 „Rechizite de birou şi gospodărie”  + 2 000 lei 

Art.113.13 „Întreţinerea mijloacelor de transport, benzina” + 6 000 lei 

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

Cheltuieli pentru întreţinerea birourilor electorale ale secţiilor de 

votare Rezina, total + 272 952 lei:    

       Art.111.08 „ Retribuirea muncii”     +  189 234  lei 
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 Art.112.00 „Contribuţie asigurări sociale de stat”  + 47 308 lei 

Art.116 „Prime de asigurări medicale”                               + 4 730 lei 

Art.113.03 „Rechizite de birou şi gospodărie”  + 16 400 lei 

Art.113.13 „Întreţinerea mijl. de transport, benzina”  +15 280 lei 

 

Cheltuieli pentru întreţinerea consiliului electoral al circumscripţiei 

comunale Drăsliceni, raionul Criuleni, total + 13 265 lei, inclusiv: 

        Art.111.08 „ Retribuirea muncii”     +  9620  lei 

  Art.112.00 „Contribuţie asigurări sociale de stat”  +2405 lei 

 Art.116 „Prime de asigurări medicale”                               +240 lei 

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

 Art.114.01 „Deplasări în interiorul ţării” + 500 lei 

Cheltuieli pentru întreţinerea birourilor electorale ale secţiilor de 

votare Drăsliceni, raionul Criuleni, total + 12 508 lei, inclusiv:  

        Art.111.08 „ Retribuirea muncii”     +  9340  lei 

  Art.112.00 „Contribuţie asigurări sociale de stat”  +2335 lei 

 Art.116 „Prime de asigurări medicale”                              +233 lei 

 Art.113.03 „Rechizite de birou şi gospodărie”  + 600 lei 

2. Direcţia financiară şi audit va opera modificările respective. 

S-a votat: 

Pro - 6; 

            Contra - 0. 
 

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

Institutului Naţional Democratic pentru Relaţii Internaţionale (NDI) în 

vederea monitorizării alegerilor locale noi din 11 noiembrie 2007.  

A raportat: Iurie Ciocan. 

          Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

Institutul Naţional Democratic pentru Relaţii Internaţionale (NDI) a înaintat 

la Comisia Electorală Centrală un demers privind acreditarea a cinci persoane în 

calitate de observatori pentru monitorizarea alegerilor locale noi din 11 noiembrie 

2007. 

  Comisia Electorală Centrală consideră că Institutului Naţional Democratic 

pentru Relaţii Internaţionale (NDI) este capabil să exercite funcţii civice în 

alegerile locale noi din 11 noiembrie 2007. 

  În conformitate cu art. 18 şi 63 alin. (3) 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 HOTĂRĂŞTE: 

1. Se acreditează în calitate de observatori internaţionali: dl Aleksejs 

Grigorjevs (cetăţean al Republicii Letone), dl Mark Dann (cetăţean al Statelor 

Unite ale Americii) din partea Institutului Naţional Democratic pentru Relaţii 

Internaţionale (NDI) în vederea monitorizării alegerilor locale noi din 11 

noiembrie 2007. 
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2. Se acreditează în calitate de observatori naţionali: dl Toderaşcu Dinu, dl 

Rusanovschi Andrei şi dl Gavriliuc Marin (cetăţeni ai Republicii Moldova) din 

partea Institutului Naţional Democratic pentru Relaţii Internaţionale (NDI) în 

vederea monitorizării alegerilor locale noi din 11 noiembrie 2007. 

3. În activitatea sa persoanele acreditate se vor călăuzi de actele normative 

internaţionale la care Republica Moldova este parte, de Constituţia Republicii 

Moldova, de Codul electoral şi de Regulamentul privind statutul observatorilor şi 

procedura de acreditare a acestora, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale 

Centrale nr. 332 din 24 octombrie 2006. 

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

S-a votat:  

Pro - 6; 

Contra - 0. 
 

S-a examinat: 4. Cu privire la constituirea circumscripţiilor electorale de 

nivelul întîi comunală Albina nr. 11/2, raionul Cimişlia şi sătească Bugeac nr. 

36/8, UTA Găgăuzia. 

A raportat: Iurie Ciocan. 

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

Comisia Electorală Centrală, prin hotărîrea nr. 1242 din 9 octombrie 2007, a 

stabilit data de 9 decembrie 2007 pentru desfăşurarea alegerilor locale noi.  

În conformitate cu art. 26, art. 27, art.120 şi art. 139 din Codul electoral 

nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE:  

  1.   Se constituie circumscripţiile electorale de nivelul întîi pentru alegerile 

locale noi din 9 decembrie 2007, după cum urmează: 

  Circumscripţia electorală comunală  Albina (satele Albina, Fetiţa, Mereni) 

nr. 11/2, raionul Cimişlia pentru alegerea primarului comunei Albina; 

  Circumscripţia electorală sătească Bugeac nr. 36/8, UTA Găgăuzia pentru 

alegerea primarului satului Bugeac. 

  2. Hotarele circumscripţiilor electorale cuprind teritoriul unităţilor 

administrativ-teritoriale, prevăzute de Legea nr.764-XV din 27 decembrie 2001 

privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

  3.    Prezenta hotărîre întră în vigoare la data adoptării. 

          S-a votat: 

Pro - 6; 

Contra - 0. 

 

S-a examinat: 5. Cu privire la aprobarea Programului calendaristic 

pentru realizarea acţiunilor prevăzute de Codul electoral privind organizarea 

şi desfăşurarea alegerilor locale noi pentru alegerea consilierilor în consiliul 

sătesc şi primarului satului Buţeni, raionul Hînceşti din 16 decembrie 2007. 

A raportat: Iurie Ciocan. 

          Întrebări şi obiecţii: 
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          Dl Vasile Gafton – propun să specificăm în proiectul hotărîrii şi programul 

calendaristic „Alegerile locale noi pentru alegerea consilierilor şi primarului în 

satul Buţeni”. 

Dl Iurie Ciocan – se acceptă propunerea. 

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

1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE: 

 1. Se aprobă Programul calendaristic pentru realizarea acţiunilor prevăzute 

de Codul electoral privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale noi în satul 

Buţeni, raionul Hînceşti din 16 decembrie 2007 (se anexează). 

 2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

S-a votat:  

Pro - 6; 

Contra - 0. 

            

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

Consiliul orăşenesc Codru, municipiul Chişinău.  

A raportat: Iurie Ciocan. 

          Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

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 Codru, prin decizia nr.6/2 din 10 octombrie 2007, a ridicat mandatul de 

consilier deţinut de dl Pogorevici Sergiu (viceprimar al oraşului), ales 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 orăşenesc Codru revine dlui Diacioc 

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

hotărîrea Judecătoriei sectorului Centru, municipiul Chişinău din 19 iunie 2007.     

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

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE: 

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

Codru. 

 2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul orăşenesc Codru, municipiul 

Chişinău dlui Diacioc Gheorghe, candidat supleant pe lista Partidului Naţional 

Liberal. 

S-a votat: 

Pro - 6;  

Contra - 0. 
                                                                                                                                                                                                                   

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

Consiliul sătesc Floreni, raionul Anenii Noi.  

          A raportat: Iurie Ciocan. 

          Întrebări şi obiecţii nu sînt. 
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 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 Floreni, prin 

decizia nr.4/12 din 6 septembrie 2007, a ridicat mandatul de consilier deţinut de dl 

Fortuna Vasile, la cerere, ales pe lista Partidului Comuniştilor din Republica 

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

nominalizate.  

 În temeiul documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatul de consilier în Consiliul sătesc Floreni revine dlui Gologan Ion, 

candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, 

confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Anenii Noi din 12 iunie 2007.     

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

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE: 

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

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

Anenii Noi dlui Gologan Ion, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din 

Republica Moldova. 

           S-a votat: 

Pro - 6;  

Contra - 0. 

 

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

Consiliul sătesc Pererîta, raionul Briceni.  

A raportat: Iurie Ciocan. 

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

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

privind statutul alesului local, art.24 alin.(1) lit.b), d) şi art.84 din Legea nr.436-

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

Pererîta, prin decizia nr.1/2 din 27 iunie 2007, a ridicat mandatele de consilier 

deţinute de dna Migalcean Victoria (primar al satului) şi dlui Guţu Anatolie, la 

cerere, 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 sătesc Pererîta revin dlor Melniciuc 

Dionis şi Balan Alexandru, candidaţi supleanţi pe lista Partidului Comuniştilor din 

Republica Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Briceni din 15 iunie 

2007. 

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

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE: 

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

Pererîta. 

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

Briceni dlor Melniciuc Dionis şi Balan Alexandru, candidaţi supleanţi pe lista 

Partidului Comuniştilor din Republica Moldova. 

      S-a votat:  
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Pro - 6; 

          Contra - 0. 

 

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

Consiliul raional Cantemir. 

A raportat: Iurie Ciocan. 

          Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

          Conform art.5 alin.(2) lit.c), şi art.7 alin.(1) lit.a) 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 

Cantemir, prin decizia nr. 08/03-XXIV din 27 august 2007, a ridicat mandatele de 

consilier deţinute de dl Popa Gheorghe (deputat în Parlament), dl Cozma 

Veaceslav (şef, Direcţia Generală Finanţe) şi dl Ichim Anatolie (şef, Direcţia 

Generală Învăţămînt şi Tineret), aleşi pe lista Partidului Comuniştilor din 

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

formaţiunilor nominalizate.  

În temeiul documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatele de consilier în Consiliul raional Cantemir revin dlui Ciobu 

Ion, dlui Chicu Ion şi dlui Scutelnic Ion, candidaţi supleanţi pe lista Partidului 

Comuniştilor din Republica Moldova, confirmate prin hotărîrea Judecătoriei 

Cantemir din 15 iunie 2007. 

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

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE: 

            1.  Se ia act de vacanţa a trei mandate de consilier în Consiliul raional 

Cantemir. 

            2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul raional Cantemir dlui 

Ciobu Ion, dlui Chicu Ion şi dlui Scutelnic Ion, candidaţi supleanţi pe lista 

Partidului Comuniştilor din Republica Moldova. 

S-a votat: 

Pro - 6;  

Contra - 0. 

          

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

Consiliul sătesc Capaclia, raionul Cantemir. 

A raportat: Iurie Ciocan. 

          Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

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 Capaclia, prin decizia nr. 2/5-XXIII din 5 iulie 2007, a ridicat mandatul de 

consilier deţinut de dl Butuc Dumitru (primar 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 Capaclia revine dnei Ţugui Ana, 
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candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, 

confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Cantemir din 15 iunie 2007.  

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

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE: 

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

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

Cantemir dnei Ţugui Ana, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din 

Republica Moldova. 

          S-a votat: 

Pro – 6; 

Contra - 0. 

 

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

Consiliul sătesc Gordineşti, raionul Edineţ.  

A raportat: Iurie Ciocan. 

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

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 Gordineşti, 

prin decizia nr. 2/7 din 16 august 2007, a ridicat mandatele de consilier deţinute de 

dl Albu Victor, la cerere, ales pe lista Alianţei „MOLDOVA NOASTRĂ” şi dnei 

Procopciuc Iulia, 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 Gordineşti revin dlui Jaloba 

Ion, candidat supleant pe lista Alianţei „MOLDOVA NOASTRĂ” şi dlui Pripa 

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

confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Edineţ din 15 iunie 2007.    

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

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE: 

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

Gordineşti.  

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

Edineţ dlui Jaloba Ion, candidat supleant pe lista Alianţei „MOLDOVA 

NOASTRĂ” şi dlui Pripa Valeriu, 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 Hînceşti, raionul Făleşti. 

A raportat: Iurie Ciocan. 

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 
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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 Hînceşti, prin 

decizia nr. 06/9 din 26 septembrie 2007, a ridicat mandatul de consilier deţinut de 

dl Antoci Tudor, 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 Hînceşti revine dlui Rozneriţa 

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

confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Făleşti din 6  iunie 2007.   

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

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE: 

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

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

Făleşti, dlui Rozneriţa Igor, 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 orăşenesc Floreşti, raionul Floreşti. 

A raportat: Iurie Ciocan. 

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

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 Floreşti, prin decizia nr. 04/01 din 24 septembrie 2007, a ridicat 

mandatul de consilier deţinut de dl Iavorski Ion (viceprimar al oraşului) 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 orăşenesc Floreşti revine dnei 

Pavlovici Oxana, candidat supleant pe lista Partidului Democrat din  Moldova, 

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

mandatului s-a ţinut cont de declaraţia dlui Vrînceanu Ruslan, candidat supleant pe 

lista Partidului Democrat din Moldova.   

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

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE: 

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

Floreşti. 

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

Floreşti, dnei Pavlovici Oxana, candidat supleant pe lista Partidului Democrat din 

Moldova.  
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S-a votat:  

Pro - 6;  

Contra - 0. 

 

 

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

Consiliul comunal Prodăneşti, raionul Floreşti. 

A raportat: Iurie Ciocan. 

          Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

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

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

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

Consiliul comunal Prodăneşti, prin decizia nr. 02/4 din 12 septembrie 2007, a 

ridicat mandatele de consilier deţinute de dna Reus Galina (secretarul consiliului 

comunal) şi dl Strelciuc Andrei, la cerere, 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 comunal Prodăneşti revin dlui Reus 

Pavel şi dnei Botnariuc Aliona, candidaţi supleanţi pe lista Partidului Comuniştilor 

din Republica Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Floreşti din 14 iunie 

2007.     

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

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE: 

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

Prodăneşti. 

 2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul comunal Prodăneşti, 

raionul Floreşti dlui Reus Pavel şi dnei Botnariuc Aliona,  candidaţi supleanţi pe 

lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova.  

S-a votat: 

Pro - 6;  

Contra - 0. 

 

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

Consiliul raional Hînceşti 

A raportat: Iurie Ciocan. 

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

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 Hînceşti, 

prin decizia nr. 04/10 din 4 octombrie 2007, a ridicat mandatele de consilier 

deţinute de dna Tonu Valentina (şef, Direcţia generală învăţămînt) aleasă pe lista 

Partidului Democrat din Moldova şi dl Marin Vasile (şef, Direcţia economie şi 

comerţ) ales pe lista Alianţei „MOLDOVA NOASTRĂ”. Astfel, au devenit 

vacante două mandate de consilier atribuite formaţiunilor nominalizate.  
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În temeiul documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatele de consilier în Consiliul raional Hînceşti revin dlui Şterbeţ 

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

Bubuioc Vasile, candidat supleant pe lista Alianţei „MOLDOVA NOASTRĂ”, 

confirmate prin hotărîrea Judecătoriei Hînceşti  din 15 iunie 2007.      

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

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE: 

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

Hînceşti. 

 2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul raional Hînceşti dlui 

Şterbeţ Nicolae, candidat supleant pe lista Partidului Democrat din Moldova şi dlui 

Bubuioc Vasile, candidat supleant pe lista Alianţei „MOLDOVA NOASTRĂ”. 

S-a votat:  

Pro - 6;  

Contra - 0. 

 

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

Consiliul sătesc Zahoreni, raionul Orhei.  

          A raportat: Iurie Ciocan. 

          Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

 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 Zahoreni, 

prin deciziile nr. 4.2.15 şi 4.2.16 din 15 octombrie 2007, a ridicat mandatele de 

consilier deţinute de dl Cojocari Andrei şi dl Cernei Mihail, la cerere, 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 sătesc Zahoreni revin dlui Viziru 

Panteleimon şi dnei Teut Ana, candidaţi supleanţi pe lista Partidului Comuniştilor 

din Republica Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Orhei din 7 

septembrie 2007.    

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

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE: 

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

Zahoreni.  

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

Orhei dlui Viziru Panteleimon şi dnei Teut Ana, candidaţi supleanţi pe lista 

Partidului Comuniştilor din Republica Moldova.  

S-a votat:  

Pro - 6;  

Contra - 0. 
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S-a examinat: 17. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în 

Consiliul orăşenesc Rezina, raionul Rezina. 

A raportat: Iurie Ciocan. 

          Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

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 orăşenesc Rezina, 

prin decizia nr. 8(3)/67 din 25 septembrie 2007, a ridicat mandatul de consilier 

deţinut de dna Iurco Vera (funcţionar public în cadrul Direcţiei teritoriale control 

administrativ Orhei a Ministerului Administraţiei Publice Locale), 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 orăşenesc Rezina revine dlui 

Cruştaliov Leonid, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din Republica 

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

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

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE: 

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

Rezina. 

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

Rezina, dlui Cruştaliov Leonid, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor 

din Republica Moldova.  

S-a votat:  

Pro - 6;  

Contra - 0. 

 

 

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

Consiliul comunal Ţareuca, raionul Rezina. 

A raportat: Iurie Ciocan. 

          Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

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 comunal Ţareuca, 

prin decizia nr. 7.6 din 23 iulie 2007, a ridicat mandatul de consilier deţinut de dl 

Dascălu Veaceslav, la cerere, ales 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 comunal Ţareuca revine dnei Margina 

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

hotărîrea Judecătoriei Rezina din 13 iunie 2007.   

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

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE: 

1. Se ia act de vacanţa unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ţareuca. 
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2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Ţareuca, raionul 

Rezina, dnei Margina Eugenia, candidat supleant pe lista Partidului Social-Liberal.  

S-a votat:  

Pro - 6;  

Contra - 0. 

 

 

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

Consiliul comunal Salcia, raionul Şoldăneşti. 

A raportat: Iurie Ciocan. 

Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

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

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

decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Consiliul comunal Salcia, 

prin decizia nr. 04/01 din 08 octombrie 2007, a declarat vacant mandatul de 

consilier deţinut de Cebanenco Nicolae, în legătură cu decesul acestuia, ales pe 

lista Partidului Democraţiei Sociale din Moldova. Astfel, a devenit vacant un 

mandat de consilier atribuit formaţiunii nominalizate.  

În temeiul documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatul de consilier în Consiliul comunal Salcia revine dnei Naco 

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

confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Şoldăneşti din 14  iunie 2007.    

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

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE: 

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

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

Şoldăneşti dnei Naco Cristina, candidat supleant pe lista Partidului Democraţiei 

Sociale din Moldova. 

S-a votat:  

Pro - 6;  

Contra - 0. 

 

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

Consiliul comunal Albota de Jos, raionul Taraclia. 

A raportat: Iurie Ciocan. 

          Întrebări şi obiecţii nu sînt. 

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 Albota de Jos, prin decizia nr. 2/1 din 16 august 2007, a ridicat mandatul 

de consilier deţinut de dl Duşcov Dmitrii (primar al comunei), ales pe lista 

Partidului Democraţiei Sociale din Moldova. Astfel, a devenit vacant un mandat de 

consilier atribuit formaţiunii nominalizate.  

  În temeiul documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatul de consilier în Consiliul comunal Albota de Jos revine dlui 
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Berov Stanislav, candidat supleant pe lista Partidului Democraţiei Sociale din 

Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Taraclia din 14  iunie 2007.     

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

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE: 

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

de Jos. 

 2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Albota de Jos, 

raionul Taraclia dlui Berov Stanislav, candidat supleant pe lista Partidului 

Democraţiei Sociale din Moldova. 

S-a votat:  

Pro - 6;  

Contra - 0. 

 

S-a examinat: 21. Diverse. 

A raportat: Renata Lapti. 

1. Doresc să informez membrii Comisiei despre faptul că ne propunem ca 

pentru Conferinţa jubiliară a CEC să publicăm un buletin informativ. Vă sugerez să 

alegeţi o temă din domeniul electoral despre care să scrieţi un articol, care 

respectiv va fi publicat în acest buletin. Vă rog ca pînă la data de 15 noiembrie 

curent, acest articol să fie prezentat pentru redactare. 

Dl Iurie Ciocan – propun ca să ne înţelegem consensual că dacă nu va fi 

prezentat articolul pînă la data respectivă aceasta va însemna refuzul de a prezenta 

materialele în acest buletin. 

Dna Renata Lapti – dra Doina Bordeianu Vă va contacta în prealabil în 

vederea confirmării temelor stabilite. 

2. De asemena doresc să Vă informez că Comisia Electorală Centrală a 

primit citaţie să se prezinte la 24 octombrie 2007 la ora 9.00 la Curtea de Apel 

Chişinău. Partidul Comuniştilor din Republica Moldova a atacat în instanţa de 

judecată hotărîrea CEC „Cu privire la modificarea hotărîrii Comisiei Electorale 

Centrale nr. 1089 din 28 august 2007 „Cu privire la stabilirea datei alegerilor noi 

pentru funcţia de primar al satului Buţeni” din 25 septembrie 2007. Din partea 

Comisiei va merge dna Corina Borzin şi dacă doreşte cineva din membrii CEC.  

Dl Iurie Ciocan – propun pe dl Gafton Vasile. 

Dl Vasile Gafton – se acceptă. 

3. Dl Iurie Ciocan – doresc să readuc în atenţia membrilor Comisiei 

problema privind atribuirea mandatelor de consilier funcţionarilor publici. Aparatul 

CEC a suspendat examinarea mai multor cereri de atribuire a mandatelor de 

consilier, pe motiv că există incompatibilitate stabilită de lege. Propunerea mea 

este să atribuim aceste mandate de consilier conform deciziilor adoptate de 

consiliile locale, funcţionarilor publici pentru ca ei să decidă în baza art. 8 din 

Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local, pe parcursul 

celor 30 de zile dacă aleg una sau alta. Astfel, se aplică direct legislaţia în vigoare, 

Comisia nu îşi asumă funcţii suplimentare, nespecifice activităţii sale. Cu atît mai 

mult că există un organ de stat special abilitat cu funcţii de control asupra 

deciziilor adoptate de administraţia publică locală. Propun în partea rezolutivă a 
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hotărîrilor CEC, în cazul atribuirii mandatelor de consilier persoanelor ce se află în 

funcţii publice să menţionăm acest fapt.  

Dl Nicolae Gîrbu – legiuitorul a prevăzut că funcţionarii publici care au 

participat în alegeri şi au fost aleşi să aibă la dispoziţie acele 30 de zile pentru a 

decide. 

Dl Iurie Ciocan – partidele înaintează mai mulţi candidaţi pe listele sale. O 

parte sînt validaţi în calitate de consilieri, alţii în calitate de candidaţi suplianţi. La 

momentul atribuirii mandatului de consilier unui supliant, care este funcţionar 

public, apare incompatibilitatea funcţiei. Pînă la atribuirea mandatului această 

incompatibilitate este doar presupusă. 

Aşa dar, termenul legal de 30 de zile începe a curge doar după adoptarea 

hotărîrii CEC de atribuire a mandatului de consilier. 

Dl Nicolae Gîrbu – noi sîntem obligaţi să-i respectăm dreptul. 

Dl Iurie Ciocan – dacă funcţionarul public va depune cerere de ridicare 

înainte de termen a mandatului, Consiliul local îi va ridica mandatul de consilier. 

Dna Renata Lapti – poate ar fi cazul să facem un demers la Ministerului 

Administraţiei Publice Locale privind această problemă pentru ca să-i atenţioneze 

încă o dată pe cei din teritoriu asupra acestui fapt. Am trimis mai devreme un 

demers de genul acesta şi la Parlament. 

Dl Iurie Ciocan – cîteva zile în urmă am participat la şedinţa Comisiei 

pentru administraţia publică, ecologie si dezvoltarea teritoriului a Parlamentului 

Republicii Moldova la care s-a discutat această chestiune. Ţin să Vă informez că 

opinia CEC a coincis cu cea a Comisiei repective.  

Propunerea se acceptă unanim. 

Dl Pavel Midrigan a părăsit şedinţa Comisiei.  

4. Dl Iurie Ciocan – am participat recent la şedinţa Comisiei juridice, pentru 

numiri şi imunităţi la care s-a examinat demersul adresat de CEC Parlamentului 

privind situaţia creată în Corjova. Am primit un şir de întrebări legate de hotărîrea 

Comisiei Electorale Centrale „Cu privire la suspendarea acţiunii hotărîrii Comisiei 

Electorale Centrale nr.1093  din 28 august 2007 „Cu privire la stabilirea datei 

alegerilor noi pentru funcţia de primar şi consilier local şi raional în circumscripţia 

electorală comunală Corjova nr. 15/3, raionul Dubăsari” din 2 octombrie 2007 şi 

anume despre atribuţiile Comisiei de a suspenda aceste alegeri. Am argumentat că 

în opinia noastră organul care a adoptat hotărîrea este în drept să opereze 

modificări în cadrul acesteia sau să suspende executarea hotărîrii sale. Această 

problemă este examinată de Parlament în contextul stabilirii unor soluţii politice şi 

respectării dreptului electoral.  

Dna Renata Lapti – dl Nicolae Gîrbu, preşedintele CEC trebuia să Vă 

contacteze în privinţa unei deplasări la Corjova? 

Dl Nicolae Gîrbu – noi am convenit, probabil săptămîna aceasta vom merge 

cu cineva din conducerea şi apartul Comisiei să ne întîlnim cu primarul, 

administraţia publică locală din Corjova. Mă bucur că Parlamentul examinează 

problema şi încearcă să găsească soluţii politice pe plan intern şi extern. Totuşi, 

poate ar fi cazul să ne adresăm cu un demers la Guvern ca să fim informaţi prin 
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intermediul unor reprezentanţi ai ministerelor despre măsurile întreprinse de ei 

pentru a putea reliza dreptul electoral al cetăţenilor din Corjova.  

Dl Vasile Gafton – după părerea mea demersul respectiv este binevenit, dar 

nu văd necesitatea deplasării membrilor CEC la Corjova. 

Dna Renata Lapti – poate ar fi cazul să facem mai întîi demersul şi abia după 

ce vom fi informaţi despre măsurile întreprinse să ne deplasăm la faţa locului. 

Dl Vasile Gafton – logic ar fi ca instituţiile specializate să întreprindă careva 

măsuri la nivel local şi internaţional pentru a asigura securitatea alegerilor şi abia 

mai apoi să meargă cineva de la CEC pentru a vedea dacă se confirmă sau nu 

informaţia primită. 

Dl Iurie Ciocan – am o propunere de completare, delegaţia care va merge la 

Corjova să fie alcătuită pe principii benevole iar cei din aparat să nu fie puşi în 

situaţia de a executa indicaţii de genul acesta, ei pot merge numai în cazul în care 

îşi exprimă propria dorinţă. 

Dna Renata Lapti – de acord, iar ceea ce ţine de demers şi deplasare să se 

facă în paralel. În cadrul deplasării propun să ne însoţească cineva de la Ministerul 

Reintegrării. 

Dl Vasile Gafton – în Codul electoral sînt clar stipulate atribuţiile CEC. 

Propun să facem un proiect de hotărîre în loc de demers prin care să solicităm şi să 

obligăm Guvernul să ne informeze. 

Dna Renata Lapti – impunerea de a-şi executa atribuţiile nu mi se pare 

realizabilă. Îmi pare rezonabilă propunerea dlui Gîrbu.  

Dl Nicolae Gîrbu – dnă vicepreşedinte cred că o hotărîre ar fi mai binevenită 

pentru că prin ea vom oficializa şi ridica nivelul responsabilităţii Guvernului. 

Hotărîrile CEC sînt obligatorii pentru toate autorităţile publice ale statului. 

Suspendarea hotărîrii CEC a avut ca scop pregătirea terenului pentru desfăşurarea 

alegerilor.  

Dna Renata Lapti – se acceptă, se va pregăti un proiect de hotărîre vizînd 

problema respectivă pentru şedinţa viitoare, de asemena vor fi invitaţi reprezentanţi 

de la ministerele de resort.    

Dna Renata Lapti – declar şedinţa Comisiei închisă. 
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