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PROCES-VERBAL nr. 46 

al şedinţei Comisiei Electorale Centrale 
 

21 aprilie 2007  

Ora: 13.00 

mun. Chişinău, str.Vasile Alecsandri, 119 

  

A prezidat:                       Eugeniu Ştirbu, preşedintele  

Comisiei Electorale Centrale 
 

         Au participat:   Renata Lapti, vicepreşedintele Comisiei 

                                        Iurie Ciocan, secretarul Comisiei 
     

         Membrii Comisiei:          Mihai Buşuleac 

 Vasile Gafton 

 Nicolae Gîrbu 

 Valentin Vizant  

 

 

Dl Eugeniu Ştirbu – propune membrilor Comisiei Electorale Centrale de a 

începe şedinţa Comisiei. 

Propunerea se acceptă unanim. 

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

 

 

 

ORDINEA DE ZI 

 

1. Cu privire la contestaţia dlui A.Vacaru, preşedinte al Organizaţiei raionale     

Rezina a Partidului Democrat din Moldova. 

Obiecţii şi propuneri nu sînt. 

S-a votat:  

Pro – 7; 

Contra – 0. 

 
 

 

 

 



S-a examinat: 1. Cu privire la contestaţia dlui A. Vacaru, preşedinte al 

Organizaţiei raionale Rezina a Partidului Democrat din Moldova. 

A raportat: Valentin Vizant. 

În adresa Comisiei Electorale Centrale a parvenit o contestaţie cu nr. 7/415 

din 19 aprilie 2007 din partea dlui A. Vacaru, preşedinte al Organizaţiei raionale 

Rezina a Partidului Democrat din Moldova, prin care se solicită anularea deciziei 

referitoare la refuzul primirii documentelor de la reprezentanţii Partidului 

Democrat din Moldova şi restabilirea formaţiunii respective pe listele electorale ale 

Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Rezina nr.26, sub nr.1 

conform procesului-verbal privind stabilirea ordinii de primire a documentelor prin 

tragere la sorţi din 14 aprilie 2007. 

Examinînd argumentele şi probele indicate în contestaţie, documentele 

prezentate de către Consiliul electoral al circumscripţiei electorale raionale Rezina, 

Comisia Electorală Centrală constată următoarele: 

Consiliul sus-menţionat a stabilit data, ora şi locul primirii documentelor - 14 

aprilie 2007 ora 10.00, precum şi componenţa comisiei privind stabilirea ordinii de 

primire a documentelor prin tragere la sorţi. 

 La data de 14 aprilie 2007 ora 10.00, la sediul Consiliului electoral al 

circumscripţiei electorale raionale Rezina, s-au prezentat concomitent 

reprezentanţii ai cinci partide. Consiliul în cauză, neverificînd seturile de 

documente depuse, a început procedura tragerii la sorţi pentru a determina ordinea 

de înregistrare a documentelor. Rezultatele tragerii la sorţi au fost fixate în 

procesul-verbal, după cum urmează: Partidul Democrat din Moldova, Partidul 

Popular Creştin Democrat, Partidul „Alianţa «MOLDOVA NOASTRĂ»”, Partidul 

Comuniştilor din Republica Moldova, Partidul Social-Liberal. 

Ulterior, la examinarea pachetelor de documente, Consiliul a constatat că setul 

de documente prezentat de Partidul Democrat din Moldova este incomplet şi 

anume lipsesc: declaraţiile candidaţilor de a candida la funcţia de consilier, datele 

biografice, declaraţiile privind averea imobiliară şi procesul-verbal al şedinţei 

organului central sau teritorial al partidului, după cum se prevede la art. 44 alin. (1) 

lit. a) şi alin. (2) din Codul electoral.  

Ca urmare, Consiliul electoral a adoptat decizia de a respinge primirea 

documentelor pentru înregistrare din Partea Partidului Democrat din Moldova. 

        Propuneri şi obiecţii: 

Dl Vasile Gafton - este procesul-verbal care să confirme lipsa documentelor? 

Dl Valentin Vizant - da, este. 

Dl Iurie Ciocan - Comisia a efectuat tragerea la sorţi dintre 5 reprezentanţi ai 

partidelor, deşi unul dintre ei s-a dovedit că nu avea toate documentele necesare.  

Dl Nicolae Gîrbu - admitem cazul că nu au avut tot setul de documente, dar se 

dau 7 zile pentru examinarea documentelor şi dacă lipseşte ceva există posibilitatea 

de a completa pachetul. Cît este de legitimă excluderea reprezentanţilor din partea 

Partidului Democrat din Moldova? 

Dl Mihai Buşuleac - dacă nu au avut declaraţiile candidaţilor de a candida la 

funcţia de consilier, datele biografice, declaraţiile privind averea imobiliară şi 



procesul-verbal al şedinţei organului central sau teritorial al partidului, atunci ce au 

avut? 

Dl Valentin Vizant- demersul privind înregistrarea candidaţilor electorali 

înaintaţi din partea Partidului Democrat din Moldova, procesul-verbal al Biroului 

Executiv al organizaţiei Partidului Democrat din Moldova, lista candidaţilor la 

funcţia de consilieri ai Consiliului raional rezina din partea Partidului Democrat 

din Moldova, descrierea simbolului electoral al Partidului Democrat din Moldova 

şi simbolul Partidului Democrat din Moldova. 

Dl Mihai Buşuleac - practic au venit fără documente. Membrii consiliului nu 

sînt obligaţi să verifice existenţa setului necesar de documente. Ei au purces la 

direct la tragerea la sorţi bazîndu-se pe buna credinţă a reprezentaţilor partidelor. 

Dl Iurie Ciocan - există un astfel de precedent şi în municipiul Chişinău. La 

consiliu s-au prezentat 8 reprezentanţi pentru a depune actele dintre care la 7 nu li 

se primit documentele deoarece nu deţineau setul necesar de documente. Prin 

urmare setul de acte trebuia verificat, înainte de a purcede la tragerea la sorţi. 

Dl Nicolae Gîrbu - cu ce au greşit ceilalţi 4? Pentru că şansele lor ar fi crescut 

cu 5% daca unul din participanţi ar fi fost exclus de la tragerea la sorţi. 

Dl Iurie Ciocan - dar ceilalţi 4 au contestat? 

Dl Mihai Buşuleac - nu, prin urmare ei sînt mulţumiţi de rezultatele tragerii la 

sorţi. 

Dna Renata Lapti - ei au fost de acord să fie transferaţi cu un pas înainte. 

Dl Mihai Buşuleac - propun să respingem contestaţia iar hotărîrea consiliului 

să o considerăm valabilă. 

Dl Valentin Vizant - dar dacă trăgeau doar patru rezultatele ar fi fost altele. 

Dl Mihai Buşuleac - bine, dar ei nu contestează ei au fost de acord cu numărul 

de ordine. 

Dl Valentin Vizant - noi trebuie să corectăm şi hotărîrea consiliului. 

Dl Iurie Ciocan - conform solicitării respingem contestaţia pentru că nu a fost 

prezentat setul de documente necesar. 

Dl Valentin Vizant - este vorba despre competenţa membrilor consiliului. 

Dl Eugeniu Ştirbu – propune la şedinţa ordinară de operat unele modificări în 

Regulamentul privind stabilirea ordinii de primire a documentelor prin tragere la 

sorţi de la reprezentanţii partidelor, altor organizaţii social-politice, blocurilor 

electorale şi candidaţilor independenţi pentru înregistrare la organele electorale. 

Propunerea se acceptă unanim. 

Dl Iurie Ciocan - doresc să fac o precizare: acest fapt nu va avea efect 

retroactiv. 

Dl Eugeniu Ştirbu – supune votului proiectul hotărîrii propus de dl Valentin 

Vizant. 

În conformitate cu art. 26 şi art. 41 alin. (2) din Codul electoral nr. 1381-XIII 

din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală: 

1. Anulează deciziile Consiliului electoral privind primirea documentelor de 

la şi referitor la refuzul primirii documentelor din partea Partidului Democrat din 

Moldova şi restabilirea formaţiunii respective pe listele electorale a Consiliului 

electoral al circumscripţiei electorale raionale Rezina nr.26 ca fiind neîntemeiate.  



2. Consiliul electoral va organiza o nouă tragere la sorţi între  Partidul 

Popular Creştin Democrat, Partidul „Alianţa «MOLDOVA NOASTRĂ»”, Partidul 

Comuniştilor din Republica Moldova, Partidul Social-Liberal pentru determinarea 

ordinii depunerii documentelor. 

3. Consiliul electoral va aduce în concordanţă cu prezenta hotărîre toate 

deciziile adoptate şi alte documentele electorale. 

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

S-a votat:  

Pro – 1; 

       Contra – 6. 

 

Dl Mihai Buşuleac – propune partea rezolutivă a proiectului într-o redacţie 

nouă. 

Dl Eugeniu Ştirbu – supune votului proiectul propus de dl Mihai Buşuleac. 

În conformitate cu art. 26 şi art. 41 alin. (2) din Codul electoral nr. 1381-XIII 

din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală: 

1. Respinge contestaţia dlui A. Vacaru, preşedinte al Organizaţiei raionale 

Rezina a Partidului Democrat din Moldova asupra deciziei Consiliului electoral al 

circumscripţiei electorale raionale Rezina ca fiind neîntemeiată.  

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

S-a votat:  

Pro – 6; 

S-a abţinut – 1. 

 

 

 
 

 

Preşedintele                                                                    Eugeniu ŞTIRBU 

Comisiei Electorale Centrale  

 

Secretarul                                                                        Iurie CIOCAN 

Comisiei Electorale Centrale 

 
 

 

 

 

 

 

 
Ex.: Diana Railean 

       Mariana Musteaţă 


