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REPUBLICA MOLDOVA 

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

tel. 251-451, 232-597, fax 234-047 
www.cec.md, e-mail: info@cec.md 

PROCES-VERBAL nr. 229 

al şedinţei ordinare a Comisiei Electorale Centrale 

 

 

15 decembrie 2009  

ora: 16.00 

mun. Chişinău, str.Vasile Alecsandri, 119   

        

 

       A prezidat:                         Eugeniu Ştirbu, preşedintele Comisiei 

       Au participat:                     Renata Lapti, vicepreşedinte al Comisiei 

                                                  Iurie Ciocan, secretarul Comisiei 

                                                  Nicolae Gîrbu, membru 

                                                  Mihai Buşuleac, membru 

                                                  Victor Kosteţki, membru                                         

                                                   

 

 

 

Dl Eugeniu Ştirbu propune membrilor CEC de a începe şedinţa Comisiei. 

 

 Membrii Vasile Gafton, Pavel Midrigan şi Valentin Vizant lipsesc. 

 

  

AU VOTAT 

Pentru  ____6____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

 

Dl Iurie Ciocan – propun introducerea chestiunii Diverse, pentru a prezenta 

careva informaţii referitoare la com. Selişte, r. Orhei. 

Dl Eugeniu Ştirbu – propurea se acceptă.    

 

Dl Eugeniu Ştirbu supune votului proiectul ordinii de zi. 

 

 

AU VOTAT 

Pentru  ____6____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 
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ORDINEA DE ZI: 

 

1. Cu privire la rezultatele turului doi de scrutin pentru alegerea primarilor satelor 

Păpăuţi, raionul Rezina şi Fuzăuca, raionul Şoldăneşti, desfăşurat la 13 

decembrie 2009  

     Raportor: Eugeniu Ştirbu 

2. Cu privire la aprobarea Planului de activitate a Comisiei Electorale Centrale 

pentru anul 2010  

    Raportor: Eugeniu Ştirbu 

3. Cu privire la confecţionarea ştampilelor electorale de circumscripţie şi 

birourilor electorale ale secţiilor de votare  

         Raportor: Iurie Ciocan 

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

Lebedenco, raionul Cahul 

     Raportor: Iurie Ciocan 

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

raionul Edineţ 

     Raportor: Iurie Ciocan 

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

Raportor: Iurie Ciocan 

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

raionul Leova 

     Raportor: Iurie Ciocan 

8. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul sătesc Sărata-

Răzeni, raionul Leova  

     Raportor: Iurie Ciocan 

9. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul comunal Selişte, 

raionul Orhei 

          Raportor: Iurie Ciocan 

10. Cu privire la demisia dnei Artemii Axenia  

     Raportor: Eugeniu Ştirbu 

     Diverse 

 

1. Dl Eugeniu Ştirbu, preşedinte al Comisiei – În conformitate cu art. 134 din 

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

prin hotărîrea nr. 3027 din 1 decembrie 2009 a fixat data de 13 noiembrie 2009 pentru 

desfăşurarea turului doi de scrutin al alegerilor primarilor satelor Păpăuţi, raionul 

Rezina, şi Fuzăuca, raionul Şoldăneşti.   

În buletinul de vot pentru alegerea primarului satului Păpăuţi, raionul Rezina, au 

fost incluşi 2 concurenţi electorali: Stoler Oleg din partea Partidului Social Democrat 

şi Leşan Victor din partea Partidului Politic „Partidul Liberal”.   

În baza procesului-verbal privind rezultatele numărării voturilor la turul doi de 

scrutin al alegerilor primarului satului Păpăuţi, întocmit de biroul electoral al secţiei 

de votare nr. 28, şi a procesului-verbal privind totalizarea rezultatelor votării la turul 

doi de scrutin al alegerilor primarului, întocmit de Consiliul electoral al 

circumscripţiei electorale săteşti Păpăuţi nr. 17, s-a constatat: 
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în listele electorale au fost incluşi 1066 alegători, la votare au participat 568 

alegători sau 53,28 la sută, numărul de voturi valabil exprimate constituie 568. Pentru 

efectuarea alegerilor la funcţia de primar în circumscripţia electorală sătească Păpăuţi 

nr. 17, consiliul electoral a primit 1054 buletine de vot. Nu au fost utilizate 486 

buletine de vot. 

Candidaţii la funcţia de primar: Stoler Oleg din partea Partidului Social 

Democrat a obţinut 334 voturi valabil exprimate şi Leşan Victor din partea Partidului 

Politic „Partidul Liberal” – 234 voturi valabil exprimate. 

În buletinul de vot pentru alegerea primarului satului Fuzăuca, raionul 

Şoldaneşti, au fost incluşi 2 concurenţi electorali: Tcaci Sava, candidat independent, şi 

Botnari Oleg din partea Partidului Politic „Alianţa MOLDOVA NOASTRĂ”.     

În baza procesului-verbal privind rezultatele numărării voturilor la turul doi de 

scrutin al alegerilor primarului satului Fuzăuca, întocmit de biroul electoral al secţiei 

de votare nr.19, şi a procesului-verbal privind totalizarea rezultatelor votării la turul 

doi de scrutin pentru alegerea primarului, întocmit de Consiliul electoral al 

circumscripţiei electorale săteşti Fuzăuca nr. 9, s-a constatat: 

în listele electorale au fost incluşi 617 alegători, la votare au participat 384 

alegători sau 62,24 la sută, au fost declarate nevalabile 2 buletine de vot, numărul de 

voturi valabil exprimate constituie 382. Pentru efectuarea alegerilor la funcţia de 

primar în circumscripţia electorală sătească Fuzăuca nr. 9, consiliul electoral a primit 

595 buletine de vot. Nu au fost utilizate 211 buletine de vot.  

Candidaţii la funcţia de primar: Tcaci Sava, candidat independent, a obţinut 174 

voturi valabil exprimate şi Botnari Oleg din partea Partidului Politic „Alianţa 

MOLDOVA NOASTRĂ” – 208 voturi valabil exprimate. 

În conformitate cu art. 18, 26, 60, 132 şi 134 din Codul electoral nr.1381-XIII 

din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE: 

1.  Se ia act de rezultatele turului doi de scrutin al alegerilor primarilor satelor 

Păpăuţi, raionul Rezina, şi Fuzăuca, raionul Şoldăneşti, desfăşurat la 13 decembrie 

2009. 

2.  Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

  

AU VOTAT 

Pentru ____6____, Contra ____-____, S-au abţinut _____-_____ 

 

 

2. Dl Eugeniu Ştirbu, preşedinte al Comisiei - În conformitate cu art.18 şi 22 

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

HOTĂRĂŞTE: 

 

Se aprobă Planul de activitate a Comisiei Electorale Centrale pentru anul 2010 

(se anexează).  

 

  

AU VOTAT 

Pentru ____5____, Contra ____-_____, S-au abţinut _____1____ 
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3. Dl Iurie Ciocan, secretar al Comisiei - În scopul completării setului de 

ştampile care se  folosesc de către consiliile electorale de circumscripţie şi de birourile 

electorale ale secţiilor de votare la alegerile parlamentare, locale, precum şi 

referendumuri, în conformitate cu art. 18 şi 26 din Codul electoral  nr.1381-XIII din 

21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE: 

 

 1. Se vor confecţiona 36 ştampile de cauciuc ale consiliilor electorale de 

circumscripţie, 47 de ştampile de cauciuc şi 45 de metal ale birourilor electorale ale 

secţiilor de votare (conform anexei).  

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

 

AU VOTAT 

Pentru ____6_____, Contra ____-_____, S-au abţinut _____-____ 

 

 

4. Dl Iurie Ciocan, secretar al Comisiei - 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 Lebedenco, prin decizia nr. 3 din 24 octombrie 2008, parvenită la  

Comisia Electorală Centrală la 10 noiembrie 2009, a ridicat mandatul de consilier 

deţinut de dl Alavaţchi Ivan, la cerere, ales pe lista Blocului electoral „PATRIA-

РОДИНА-РАВНОПРАВИЕ”. 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 Lebedenco revine dlui Podgura 

Igor, candidat supleant pe lista Blocului electoral „PATRIA-РОДИНА-

РАВНОПРАВИЕ”, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Cahul din 14 iunie 2007. 

La atribuirea mandatului s-a ţinut cont de declaraţiile dlui Caprelov Victor, dnei 

Burucova Natalia şi Gaidarji Stepan, candidaţi supleanţi pe lista Blocului electoral 

„PATRIA-РОДИНА-РАВНОПРАВИЕ”, prin care refuză mandatul de consilier. 

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 

Lebedenco. 

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

Cahul, dlui Podgura Igor, candidat supleant pe lista Blocului electoral „PATRIA-

РОДИНА-РАВНОПРАВИЕ”. 

 

 

AU VOTAT 

Pentru ____6_____, Contra ____-_____, S-au abţinut _____-____ 

 

 

5. Dl Iurie Ciocan, secretar al Comisiei – 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) 



 5 

lit.d) din Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică 

locală, Consiliul sătesc Lopatnic, prin decizia nr. 5/5 din 10 noiembrie 2009, a ridicat 

mandatul de consilier deţinut de dna Roşca Svetlana, la cerere, aleasă 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 Lopatnic revine dlui Bordeian Ruslan, 

candidat supleant pe lista Partidului Popular Creştin Democrat, 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 unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Lopatnic. 

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

dlui Bordeian Ruslan, candidat supleant pe lista Partidului Popular Creştin Democrat. 

 

 

AU VOTAT 

Pentru ____6_____, Contra ____-_____, S-au abţinut _____-____ 

 

 

6. Dl Iurie Ciocan, secretar al Comisiei - 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 raional Leova, prin decizia nr. 6.15 din 10 decembrie 2009, a declarat vacant 

mandatul de consilier deţinut de Cioaric Svetlana, 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 raional Leova revine dnei Grinico Maria, candidat 

supleant pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, confirmată prin 

hotărîrea Judecătoriei Leova 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 raional Leova. 

          2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul raional Leova dnei Grinico 

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

 

AU VOTAT 

Pentru ____6_____, Contra ____-_____, S-au abţinut _____-____ 

 

 

7. Dl Iurie Ciocan, secretar al Comisiei - 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 Covurlui, prin decizia nr. 8/6 din 28 august 2009, a ridicat mandatul 
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de consilier deţinut de dl Antoniu Gheorghe, 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 Covurlui revine dnei Mocanu 

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

confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Leova 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 Covurlui. 

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

dnei Mocanu Elena, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din Republica 

Moldova. 

 

AU VOTAT 

Pentru ____6_____, Contra ____-_____, S-au abţinut _____-____ 

 

 

8. Dl Iurie Ciocan, secretar al Comisiei - 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 Sărata-Răzeşi, prin decizia nr. 04/05 din 12 noiembrie 2008, a ridicat 

mandatul de consilier deţinut de dl Bostan Serghei, 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 Sărata-Răzeşi revine dlui Micher Vasile, 

candidat supleant pe lista Partidului Popular Creştin Democrat, confirmată prin 

hotărîrea Judecătoriei Leova 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 Sărata-Răzeşi. 

        2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Sărata-Răzeşi, raionul 

Leova, dlui Micher Vasile, candidat supleant pe lista Partidului Popular Creştin 

Democrat. 

 

AU VOTAT 

Pentru ____6____, Contra ____-_____, S-au abţinut _____-____ 

 

 

9. Dl Iurie Ciocan, secretar al Comisiei - 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 Selişte, prin decizia nr. 02/2.2 din 10 martie 2009, a ridicat, la 

cerere, mandatul de consilier deţinut de dna Dodon Elena, aleasă pe lista Alianţei 
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„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 comunal Selişte revine dnei Potoraca Claudia, 

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

hotărîrea suplimentară a Judecătoriei Orhei din 7 septembrie 2007. La atribuirea 

mandatului s-a ţinut cont de declaraţiile dnelor Rusu Parascovia, Severin Ana, 

Bordiniuc Elena şi dlui Muntean Feodor, candidaţi supleanţi pe lista Alianţei 

„MOLDOVA NOASTRĂ”, prin care refuză mandatele de consilier. 

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 Selişte.  

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

dnei Potoraca Claudia, candidat supleant pe lista Alianţei „MOLDOVA NOASTRĂ”, 

actualmente Partidul Politic „Alianţa MOLDOVA NOASTRĂ”.  

 

 

AU VOTAT 

Pentru ____6____, Contra ____-_____, S-au abţinut _____-____ 

 

 

10. Dl Eugeniu Ştirbu, preşedinte al Comisiei - În temeiul cererii depuse şi în 

conformitate cu art. 18 şi 23 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, 

art. 42 alin. (3), art. 65 din Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia 

publică şi statutul funcţionarului public, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se acceptă demisia doamnei Artemii Axenia din funcţia de şef al aparatului 

Comisei Electorale Centrale de la data de 15 decembrie 2009. 

2. Direcţia financiară şi audit va asigura achitarea plăţilor ce se cuvin doamnei 

Artemii Axenia, inclusiv a indemnizaţiei unice în proporţie de 50 % din salariul 

funcţiei pentru 15 ani compleţi de activitate în serviciul public.  

3. Doamna Artemii Axenia va restitui Comisiei Electorale Centrale 

indemnizaţia pentru 2 zile de concediu folosite. 

4. Persoana responsabilă de cadre va elibera doamnei Artemii Axenia carnetul 

de muncă. 

5. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

 

AU VOTAT 

Pentru ____6____, Contra ____-_____, S-au abţinut _____-____ 
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Diverse. 

 

Dl Iurie Ciocan: 

      - a informat despre parvenirea deciziei nr. 11/21 din 23 noiembrie 2009 a 

Consiliului comunal Selişte, r. Orhei cu privire la organizarea alegerilor în această 

localitate. În acelaşi timp cauza se examinează în contencios admnistrativ la Curtea de 

Apel Chişinău. Prin consens s-a hotărît că Comisia se va pronunţa în acest sens după 

emiterea unei hotărîri a Curţii de Apel Chişinău; 

       - a informat despre deplasarea de serviciu la Bruxelles şi participarea sa la şedinţa 

comună PNUD-Comisia Europeană în cadrul proiectului „Suport Electoral pentru 

Moldova”. 

 

Dl Eugeniu Ştribu a adus la cunoştinţă despre finisarea controlului finisat de 

către Curtea de Conturi. 

 

                                                                                                            
 

Dl Eugeniu Ştirbu anunţă închisă şedinţa. 

 

 

 

Preşedintele                                                                         

Comisiei Electorale Centrale                                                       Eugeniu ŞTIRBU 

 

 

Secretarul                                                     

Comisiei Electorale Centrale                  Iurie CIOCAN 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Ex: Natalia Pătrunjel 

Tel: 57-89-90 


