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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. 298 

din 10.12.2010, ora 13.00      

 

Al şedinţei ordinare a 

COMISIEI ELECTORALE CENTRALE 

        

Vicepreşedinte:          Renata Lapti  

 

Secretar:                     Iurie Ciocan 

 

Membri:                     Mihai Buşuleac  

                                   Nicolae Gîrbu                                         

                                   Pavel Midrigan                                                 

                                   Vasile Gafton 

                                   Victor Kosteţki 

 

Dna Renata Lapti propune membrilor CEC de a începe şedinţa Comisiei. 

 

Preşedintele CEC Eugeniu Ştirbu şi membrul Valentin Vizant lipsesc motivat (dl E. 

Ştirbu se  află la Curtea Constituţională).  

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____7____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

 Dna Renata Lapti supune votului proiectul ordinii de zi. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____7____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

 

ORDINEA DE ZI: 

 

1. Cu privire la acreditarea observatorilor internaţionali din partea Congresului 

Puterilor Locale şi Regionale al Consiliului Europei (CPLRE) pentru 

monitorizarea alegerilor Guvernatorului (Başkanului) U.T.A. Găgăuzia din 12 

decembrie 2010 
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     Raportor: Iurie Ciocan 

2. Cu privire la acreditarea unui observator internaţional  din partea Asociaţiei 

Obşteşti „Reprezentanţa din Moldova a „International Republican Institute” din 

SUA” (IRI) pentru monitorizarea alegerilor Guvernatorului (Başkanului) 

U.T.A. Găgăuzia din 12 decembrie 2010 şi la înregistrarea unui interpret 

     Raportor: Iurie Ciocan 

3. Cu privire la acreditarea observatorilor internaţionali din partea Ambasadei 

Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova pentru monitorizarea 

alegerilor Guvernatorului (Başkanului) U.T.A. Găgăuzia din 12 decembrie 

2010 şi la înregistrarea interpreţilor  

     Raportor: Iurie Ciocan 

4. Cu privire la acreditarea observatorilor internaţionali din partea Ambasadei 

Republicii Turcia în Republica Moldova pentru monitorizarea alegerilor 

Guvernatorului (Başkanului) U.T.A. Găgăuzia din 12 decembrie 2010 

     Raportor: Iurie Ciocan 

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

Lebedenco, raionul Cahul 

     Raportor: Iurie Ciocan 

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

raionul Cantemir 

     Raportor: Iurie Ciocan 

7. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul comunal Taxobeni, 

raionul Făleşti 

     Raportor: Iurie Ciocan 

8. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul raional Floreşti  

     Raportor: Iurie Ciocan 

9. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul raional Edineţ 

     Raportor: Iurie Ciocan 

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

raionul Glodeni 

     Raportor: Iurie Ciocan 

11.  Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul comunal Sărata 

Galbenă, raionul Hînceşti 

     Raportor: Iurie Ciocan 

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

     Raportor: Iurie Ciocan 

13. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul sătesc Bolohan, 

raionul Orhei 

     Raportor: Iurie Ciocan 

14. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul comunal Cosăuţi, 

raionul Soroca  

     Raportor: Iurie Ciocan 

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

raionul Soroca  

     Raportor: Iurie Ciocan 
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16. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul orăşenesc Ştefan 

Vodă, raionul Ştefan Vodă 

     Raportor: Iurie Ciocan 

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

raionul Teleneşti 

     Raportor: Iurie Ciocan 

18. Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în Consiliul sătesc Sineşti, 

raionul Ungheni  

     Raportor: Iurie Ciocan 

19. Cu privire la executarea Deciziei Curţii Supreme de Justiţie din 9 noiembrie 

2010 (dosar nr. 3r-2360/10) 

      Raportor: Vasile Gafton 

20. Privind modificarea pct. 1 al hotărîrii nr. 3047 din 14 ianuarie 2010 „Cu privire 

la constituirea Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante” 

     Raportor: Iurie Ciocan 

 

1. S-A AUDIAT: 

Dl Iurie Ciocan, secretar al Comisiei - Congresul Puterilor Locale şi Regionale al 

Consiliului Europei a înaintat Comisiei Electorale Centrale un demers privind 

acreditarea a 5 persoane în calitate de observatori internaţionali pentru 

monitorizarea alegerilor Guvernatorului (Başkanului) U.T.A. Găgăuzia din 12 

decembrie 2010. 

În conformitate cu art. 18 şi 63 alin. (3) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 

21 noiembrie 1997 şi pct. 5 din 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 5 persoane în calitate de observatori internaţionali din partea 

Congresului Puterilor Locale şi Regionale al Consiliului Europei pentru 

monitorizarea alegerilor Guvernatorului (Başkanului) U.T.A. Găgăuzia din 12 

decembrie 2010, conform listei anexate. 

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

Republicii Moldova, Codul electoral şi 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 tratatele 

internaţionale, la care Republica Moldova este parte. 

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____7____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

2. S-A AUDIAT: 
Dl Iurie Ciocan, secretar al Comisiei – Asociaţia Obştească „Reprezentanţa din 

Moldova a „International Republican Institute” din SUA” (IRI) a înaintat Comisiei 

Electorale Centrale un demers privind acreditarea unei persoane în calitate de 

observator internaţional pentru monitorizarea alegerilor Guvernatorului 
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(Başkanului) U.T.A. Găgăuzia din 12 decembrie 2010 şi înregistrarea unui 

interpret. 

Asociaţia Obştească „Reprezentanţa din Moldova a „International Republican 

Institute” din SUA” (IRI) este o asociaţie calificată ce se ocupă, conform statutului 

ei, de apărarea drepturilor omului şi a valorilor democratice. 

 În conformitate cu art. 18 şi 63 alin. (3) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 

21 noiembrie 1997 şi pct. 5 şi 15 din 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 dl Steven Rader (cetăţean al Statelor Unite ale Americii) în 

calitate de observator internaţional din partea Asociaţiei Obşteşti „Reprezentanţa 

din Moldova a „International Republican Institute” din SUA” (IRI) pentru 

monitorizarea alegerilor Guvernatorului (Başkanului) U.T.A. Găgăuzia din 12 

decembrie 2010. 

2. Se înregistrează dna Nadejda Sacovici (BI-A03152588) în calitate de 

interpret din partea Asociaţiei Obşteşti „Reprezentanţa din Moldova a 

„International Republican Institute” din SUA” (IRI) pe parcursul alegerilor 

Guvernatorului (Başkanului) U.T.A. Găgăuzia din 12 decembrie 2010. 

3. În activitatea lor persoana acreditată şi persoana înregistrată se vor călăuzi 

de Constituţia Republicii Moldova, Codul electoral şi 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 tratatele 

internaţionale, la care Republica Moldova este parte. 

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____7____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

3. S-A AUDIAT: 

Dl Iurie Ciocan, secretar al Comisiei – Ambasada Statelor Unite ale Americii în 

Republica Moldova a înaintat Comisiei Electorale Centrale un demers privind 

acreditarea a 5 persoane în calitate de observatori internaţionali pentru 

monitorizarea alegerilor Guvernatorului (Başkanului) U.T.A. Găgăuzia din 12 

decembrie 2010 şi înregistrarea a 4 interpreţi. 

În conformitate cu art. 18 şi 63 alin. (3) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 

21 noiembrie 1997 şi pct. 5 şi 15 din 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 5 persoane în calitate de observatori internaţionali din partea 

Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova pentru monitorizarea 

alegerilor Guvernatorului (Başkanului) U.T.A. Găgăuzia din 12 decembrie 2010, 

conform anexei nr. 1. 

2. Se înregistrează 4 persoane în calitate de interpreţi din partea Ambasadei 

Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova pe parcursul alegerilor 
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Guvernatorului (Başkanului) U.T.A. Găgăuzia din 12 decembrie 2010, conform 

anexei nr. 2. 

 3. În activitatea lor persoanele acreditate şi înregistrate se vor călăuzi de 

Constituţia Republicii Moldova, Codul electoral şi 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 tratatele 

internaţionale, la care Republica Moldova este parte. 

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____7____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

4. S-A AUDIAT: 

Dl Iurie Ciocan, secretar al Comisiei – Ambasada Republicii Turcia în Republica 

Moldova a înaintat Comisiei Electorale Centrale un demers privind acreditarea a 7 

persoane în calitate de observatori internaţionali pentru monitorizarea alegerilor 

Guvernatorului (Başkanului) U.T.A. Găgăuzia din 12 decembrie 2010. 

În conformitate cu art. 18 şi 63 alin. (3) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 

21 noiembrie 1997 şi pct. 5 din 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 7 persoane în calitate de observatori internaţionali din partea 

Ambasadei Republicii Turcia în Republica Moldova pentru monitorizarea 

alegerilor Guvernatorului (Başkanului) U.T.A. Găgăuzia din 12 decembrie 2010, 

conform listei anexate. 

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

Republicii Moldova, Codul electoral şi 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 tratatele 

internaţionale, la care Republica Moldova este parte. 

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____7____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

5. S-A AUDIAT: 

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. 3/9 din 19 octombrie 

2010, a ridicat mandatul de consilier deţinut de dl Ivaşcişin Serghei, 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 comunal Lebedenco revine dlui 
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Chiţaniuc Gavril, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din Republica 

Moldova, confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Cahul 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 

Lebedenco. 

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

Cahul, dlui Chiţaniuc Gavril, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din 

Republica Moldova. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____7____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

6. S-A AUDIAT: 

Dl Iurie Ciocan, secretar al Comisiei - 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 sătesc Cociulia, prin decizia nr. 07/01-XXIV din 13 octombrie 

2010, a ridicat  mandatul de consilier deţinut de dl Sava Boris (şef-adjunct al 

Oficiului Teritorial Cahul al Cancelariei de Stat), 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 sătesc Cociulia revine dlui Ghelber 

Vitalie, candidat supleant pe lista Partidului Social-Liberal, 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 Cociulia. 

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

Cantemir, dlui Ghelber Vitalie, candidat supleant pe lista Partidului Social-Liberal, 

actualmente Partidul Democrat din Moldova. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____7____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-____ 

 

7. S-A AUDIAT: 

Dl Iurie Ciocan, secretar al Comisiei – Conform art. 5 alin. (2) lit. f) al Legii nr. 

768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local şi art. 24 alin. (1) lit. 

d) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică 

locală, Consiliul comunal Taxobeni, prin decizia nr. 07/02 din 18 octombrie 2010, 

a ridicat mandatul de consilier deţinut de dl Fuior Eugeniu, la cerere, ales pe lista 

Partidului Popular Creştin Democrat. Astfel, a devenit vacant un mandat de 

consilier atribuit formaţiunii nominalizate. 

În temeiul documentelor electorale parvenite în Comisia Electorală Centrală, 

mandatul de consilier în Consiliul comunal Taxobeni revine dnei Tiron Mariana, 
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candidat supleant pe lista Partidului Popular Creştin Democrat, confirmată prin 

hotărîrea Judecătoriei Făleşti 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 comunal 

Taxobeni. 

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

dnei Tiron Mariana, candidat supleant pe lista Partidului Popular Creştin 

Democrat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____7____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-____ 

 

8. S-A AUDIAT: 

Dl Iurie Ciocan, secretar al Comisiei – Conform art.5 alin.(2) lit.c) şi f) al Legii 

nr.768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local, art.24 alin.(1) lit.b) 

şi d) şi art.84 alin.(2) ale Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind 

administraţia publică locală, Consiliul raional Floreşti, prin deciziile nr.06/12 din 

16 iulie 2010 şi nr.08/04 din 10 noiembrie 2010, a ridicat mandatele de consilier 

deţinute de dnii Cernopischi Iurie (şef, direcţia generală educaţie), Rusu Petru (şef, 

direcţia asistenţă socială), aleşi pe lista Alianţei „MOLDOVA NOASTRĂ”, 

Cărbune Anatolie (vicepreşedintele raionului), ales pe lista Partidului Democraţiei 

Sociale din Moldova, şi Strelciuc Andrei (la cerere), ales pe lista Partidului 

Comuniştilor din Republica Moldova. Astfel, au devenit vacante patru mandate de 

consilier atribuite formaţiunilor nominalizate.  

În temeiul documentelor electorale parvenite în Comisia Electorală Centrală, 

mandatele de consilier în Consiliul raional Floreşti revin dlor Bogdan Ivan şi 

Ohoţchi Constantin, candidaţi supleanţi pe lista Alianţei „MOLDOVA 

NOASTRĂ”, dnei Mandalac Zinaida, candidat supleant pe lista Partidului 

Democraţiei Sociale din Moldova, şi dlui Romanciuc Grigorii, candidat supleant 

pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, confirmate prin hotărîrea 

Judecătoriei Floreşti din 2 iulie 2007. La atribuirea mandatelor s-a ţinut cont de 

declaraţiile dlui Vrabie Tudor, candidat supleant pe lista Alianţei „MOLDOVA 

NOASTRĂ”, dlui Leancă Stelian, candidat supleant pe lista Partidului Democraţiei 

Sociale din Moldova şi dnei Bodiu Aurica, candidat supleant pe lista Partidului 

Comuniştilor din Republica Moldova, prin care aceştia au refuzat mandatele de 

consilier, precum şi de certificatul primăriei satului Putineşti privind plecarea peste 

hotarele ţării a dlui Babin Vladimir, candidat supleant pe lista Alianţei 

„MOLDOVA NOASTRĂ”. 

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 patru mandate de consilier în Consiliul raional 

Floreşti. 

 2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul raional Floreşti dlor 

Bogdan Ivan şi Ohoţchi Constantin, candidaţi supleanţi pe lista Alianţei 

„MOLDOVA NOASTRĂ”, actualmente Partidul Politic „Alianţa MOLDOVA 
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NOASTRĂ”, dnei Mandalac Zinaida, candidat supleant pe lista Partidului 

Democraţiei Sociale din Moldova, actualmente Partidul Social Democrat şi dlui 

Romanciuc Grigorii, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din 

Republica Moldova. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____7____,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-_____ 

 

9. S-A AUDIAT: 

Dl Iurie Ciocan, secretar al Comisiei – Conform art.5 alin.(2) lit.g) al Legii nr. 

768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local şi art.24 alin.(3) al 

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

Consiliul raional Edineţ, prin decizia nr.29/2 din 5 octombrie 2010, a declarat 

vacant mandatul de consilier deţinut de Starosta Victor, 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 parvenite în Comisia Electorală Centrală, 

mandatul de consilier în Consiliul raional Edineţ revine dlui Fedorişin Boris, 

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 unui mandat de consilier în Consiliul raional Edineţ. 

 2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul raional Edineţ dlui Fedorişin 

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

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____7___,  Contra ____-_____, S-au abţinut ___-____ 

 

10. S-A AUDIAT: 

Dl Iurie Ciocan, secretar al Comisiei – Conform art.5 alin.(2) lit.g) al Legii 

nr.768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local şi art. 24 alin. (3) al 

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

Consiliul sătesc Cajba, prin decizia nr.10/2 din 25 octombrie 2010, a declarat 

vacant mandatul de consilier deţinut de Lupuşor Lidia, în legătură cu decesul 

acesteia, aleasă pe lista Alianţei „MOLDOVA NOASTRĂ”. Astfel, a devenit 

vacant un mandat de consilier atribuit formaţiunii nominalizate.  

În temeiul documentelor electorale parvenite în Comisia Electorală Centrală, 

mandatul de consilier în Consiliul sătesc Cajba revine dlui Neamţu Mihail, 

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

hotărîrea Judecătoriei Glodeni 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 Cajba. 
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 2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Cajba, raionul 

Glodeni, dlui Neamţu Mihail, candidat supleant pe lista Alianţei „MOLDOVA 

NOASTRĂ”, actualmente Partidul Politic „Alianţa MOLDOVA NOASTRĂ”. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____7____,  Contra ____-____, S-au abţinut ___-____ 

 

11. S-A AUDIAT: 

Dl Iurie Ciocan, secretar al Comisiei – Conform art.5 alin.(2) lit.g) al Legii 

nr.768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local şi art. 24 alin. (3) al 

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

Consiliul comunal Sărata Galbenă, prin decizia nr.7/03 din 27 iulie 2010, a declarat 

vacant mandatul de consilier deţinut de Mîţă Ion, în legătură cu decesul acestuia, 

ales pe lista Alianţei „MOLDOVA NOASTRĂ”. Astfel, a devenit vacant un 

mandat de consilier atribuit formaţiunii nominalizate.  

În temeiul documentelor electorale parvenite în Comisia Electorală Centrală, 

mandatul de consilier în Consiliul comunal Sărata Galbenă revine dnei Şterbeţ 

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

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 unui mandat de consilier în Consiliul comunal Sărata 

Galbenă. 

 2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Sărata Galbenă, 

raionul Hînceşti, dnei Şterbeţ Alina, candidat supleant pe lista Alianţei 

„MOLDOVA NOASTRĂ”, actualmente Partidul Politic „Alianţa MOLDOVA 

NOASTRĂ”. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____7___,  Contra ____-____, S-au abţinut ___-_____ 

 

12. S-A AUDIAT: 

Dl Iurie Ciocan, secretar al Comisiei - Conform art.5 alin.(2) lit.c) al Legii 

nr.768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local şi art. 24 alin.(1) 

lit.b) al Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică 

locală, Consiliul raional Leova, prin decizia nr.7.4 din 7 octombrie 2010, a ridicat 

mandatul de consilier al dlui Gospodinov Alexandru (şef, direcţia învăţămînt, 

tineret şi sport), ales pe lista Alianţei „MOLDOVA NOASTRĂ”. Astfel, mandatul 

de consilier, atribuit formaţiunii nominalizate, a devenit vacant.  

În temeiul documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatul de consilier în Consiliul raional Leova revine dlui Boiciuc 

Mihail, candidat supleant pe lista Alianţei „MOLDOVA NOASTRĂ”, 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.  
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2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul raional Leova dlui Boiciuc 

Mihail, candidat supleant pe lista Alianţei „MOLDOVA NOASTRĂ”, actualmente 

Partidul Politic „Alianţa MOLDOVA NOASTRĂ”. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____7___,  Contra ____-____, S-au abţinut ___-_____ 

 

13. S-A AUDIAT: 

Dl Iurie Ciocan, secretar al Comisiei - Conform art.5 alin.(2) lit.f) al Legii 

nr.768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local şi art. 24 alin. (1) 

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

locală, Consiliul sătesc Şeptelici, prin decizia nr. 7/2 din 27 octombrie 2010, a 

declarat vacant mandatul de consilier deţinut de dl Timoftica Vasile, în legătură cu 

decesul acestuia, ales pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova. 

Astfel, mandatul de consilier atribuit formaţiunii nominalizate a devenit vacant.   

În temeiul documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatul de consilier în Consiliul sătesc Şeptelici revine dnei Cepurneac 

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

confirmată prin hotărîrea Judecătoriei Soroca din 11 iunie 2007. La atribuirea 

acestui mandat s-a ţinut cont de declaraţiile dlor Coţofană Igor, Şcerbacenco 

Serghei şi a dnei Şuşu Raisa, candidaţi supleanţi pe lista Partidului Comuniştilor 

din Republica Moldova, prin care au refuzat 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 sătesc Şeptelici, 

raionul Soroca. 

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

Soroca, dnei Cepurneac Raisa, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor 

din Republica Moldova. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____7___,  Contra ____-____, S-au abţinut ___-_____ 

 

14. S-A AUDIAT: 

Dl Iurie Ciocan, secretar al Comisiei - Conform art.5 alin.(2) lit.f) al Legii 

nr.768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local şi art. 24 alin. (1) 

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

locală, Consiliul orăşenesc Ştefan Vodă, prin decizia nr. 9/24 din 21 octombrie 

2010, a declarat vacant mandatul de consilier deţinut de dl Bojonca Valentin, în 

legătură cu decesul acestuia, ales pe lista Partidului Popular Creştin Democrat. 

Astfel, mandatul de consilier atribuit formaţiunii nominalizate a devenit vacant.   

În temeiul documentelor electorale parvenite la Comisia Electorală Centrală, 

mandatul de consilier în Consiliul orăşenesc Ştefan Vodă revine dnei Caşcaval 

Zinaida, candidat supleant pe lista Partidului Popular Creştin Democrat, confirmată 

prin hotărîrea Judecătoriei Ştefan Vodă din 11 iunie 2007.  
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 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 Ştefan 

Vodă, raionul Ştefan Vodă. 

 2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul orăşenesc Ştefan Vodă, 

raionul  Ştefan Vodă dnei Caşcaval Zinaida, candidat supleant pe lista Partidului 

Popular Creştin Democrat. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____7___,  Contra ____-____, S-au abţinut ___-_____ 

 

15. S-A AUDIAT: 

Dl Iurie Ciocan, secretar al Comisiei - Conform  art.5 alin.(2) lit.c) al Legii 

nr.768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local, art.24 alin.(1) lit.b) 

şi art.84 ale Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică 

locală, Consiliul sătesc Crăsnăşeni, prin decizia nr.7/3 din 26 octombrie 2010, a 

ridicat, la cerere, mandatul de consilier deţinut de dl Moraru Mihail, ales pe lista 

Partidului Democrat din Moldova şi, astfel, un mandat de consilier atribuit 

formaţiunii nominalizate a devenit vacant.  

În temeiul documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală 

Centrală, mandatul de consilier în Consiliul sătesc Crăsnăşeni revine dlui Ilescu 

Anatolie, candidat supleant pe lista Partidului Democrat din Moldova, confirmată 

prin hotărîrea Judecătoriei Teleneşti din 8 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 Crăsnăşeni, 

raionul Teleneşti. 

       2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătes Crăsnăşeni, raionul 

Teleneşti, dlui Ilescu Anatolie, candidat supleant pe lista Partidului Democrat din 

Moldova. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____7___,  Contra ____-____, S-au abţinut ___-_____ 

 

16. S-A AUDIAT: 

Dl Iurie Ciocan, secretar al Comisiei - Conform art.5 alin.(2) lit.f) al Legii 

nr.768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local şi art. 24 alin. (1) 

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

locală, Consiliul sătesc Sineşti, prin decizia nr. 6/5 din 25 octombrie 2010, a 

declarat vacant mandatul de consilier deţinut de dl Gorea Vasile, în legătură cu 

decesul acestuia, ales pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova. 

Astfel, mandatul de consilier atribuit formaţiunii nominalizate a devenit vacant.   

În temeiul documentelor electorale parvenite la Comisia Electorală Centrală, 

mandatul de consilier în Consiliul sătesc Sineşti revine dlui Gorea Stepan, candidat 

supleant pe lista Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, confirmată prin 

hotărîrea Judecătoriei Ungheni din 14 iunie 2007.  
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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 Sineşti, 

raionul Ungheni. 

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

Ungheni, dlui Gorea Stepan, candidat supleant pe lista Partidului Comuniştilor din 

Republica Moldova. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____7___,  Contra ____-____, S-au abţinut ___-_____ 

 

17. S-A AUDIAT: 

Dl Vasile Gafton, membru al Comisiei - În şedinţa Comisiei Electorale Centrale 

din 3 septembrie 2010 a fost examinat demersul nr.3230 din 2 septembrie din 

partea Comisariatului de poliţie al raionului Donduşeni din cadrul Ministerului 

Afacerilor Interne referitor la încălcările de către reprezentanţii PCRM a 

prevederilor art.641 alin.(6) din Codul electoral.  

În cadrul şedinţei s-a prezentat un proiect de hotărîre prin care s-a propus 

aplicarea sancţiunii de avertizare a PCRM pentru încălcarea prevederilor legale 

menţionate. Fiind supus spre aprobare acest proiect de hotărîre nu a întrunit 

numărul necesar de voturi ale membrilor CEC pentru a fi adoptat.  

Ulterior, la cererea cetăţeanului Arseni Vladimir, prin Decizia Curţii 

Supreme de Justiţie din 9 noiembrie 2010 (dosar nr.3r-2360/10), CEC a fost 

obligată de a include în ordinea de zi a şedinţei şi de a examina demersul 

Comisariatului de poliţie al raionului Donduşeni cu privire la încălcarea legislaţiei 

electorale în perioada desfăşurării referendumului republican constituţional de 

către PCRM.   

Astfel, urmare a examinării demersului se constată că încălcarea constă în 

răspîndirea de către cetăţeanul Reşetnic Afanasie, a materialelor publicitare cu 

caracter electoral prin care se îndeamnă cetăţenii să nu participe la referendumul 

republican constituţional, conţinutul acestor materiale de agitaţie electorală nefiind 

corespunzător prevederilor art.641 alin.(6) şi anume fără indicarea denumirii 

participantului la referendum. Demersul a fost transmis pentru examinare şi 

apreciere a legalităţii răspîndirii materialelor publicitare arătate. 

În acest sens, examinînd conţinutul materialului publicitar al PCRM Comisia 

Electorală Centrală constată lipsa datei tipăririi şi, respectiv, încălcarea art.641 

alin.(6) din Codul electoral. 

 

A propus:  

În această ordine de idei, Comisia Electorală Centrală în temeiul art.18, 26 

lit.b) şi g), art.641 alin.(6), 69 alin.(2) şi (3) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 

noiembrie 1997 şi art.120 din Constituţia Republicii Moldova, Comisia Electorală 

Centrală HOTĂRĂŞTE: 

 1. Se ia act de demersul nr.3230 din partea Comisariatului de poliţie al 

raionului Donduşeni din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 
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2. Se constată încălcarea prevederilor art.641 alin.(6) din Codul electoral de 

către Partidul Comuniştilor din Republica Moldova în calitatea sa de participant la 

referendum, în cadrul campaniei electorale pentru referendumul republican 

constituţional din 5 septembrie 2010. 

3. Se avertizează Partidul Comuniştilor din Republica Moldova pentru 

încălcarea prevederilor art.641 alin.(6) din Codul electoral.  

4.  Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

AU LUAT CUVÎNTUL: 

 

Dl Nicolae Gîrbu – consideră că nu este necesară avertizarea PCRM, pentru 

că acest caz este epuizat şi nu are rost aplicarea sancţiunii. Susţine că CEC a 

încălcat regulamentul propriu cu privire la activitatea sa, iar această problemă ţine 

de competenţa MAI.  

Dl Vasile Gafton – a menţionat că acest subiect a fost examinat la şedinţa 

din 3 septembrie 2010, în cadrul referendumului republican constituţional din 5 

septembrie 2010, care la data respectivă a fost amînat pentru o altă şedinţă, pentru 

că nu a întrunit numărul necesar de voturi. Abia acum s-a revenit la acesta, 

deoarece există hotărîrea Curţii Supreme de Justiţie prin care obligă CEC de a 

include cererea dlui Vl. Arseni în ordinea de zi a şedinţei CEC.  

Dl Pavel Midrigan – este de acord cu dl N. Gîrbu referitor la încălcarea 

Regulamentului cu privire la activitatea CEC de către Comisie. Consideră că este 

de competenţa MAI de a examina cazul respectiv. CEC nu poate avertiza PCRM, 

cu atît mai mult că acesta nu este prezent în şedinţa CEC pentru a-şi expune opinia 

vizavi de aceasta. Susţine că Curtea Supremă de Justiţie nu obligă CEC să 

avertizeze PCRM, ci să examineze cazul. Proiectul de hotărîre este nefondat 

juridic. 

Dl Nicolae Gîrbu – a propus să se constate încălcarea prevederilor art.641 

alin.(6) din Codul electoral şi remiterea materialelor către MAI pentru a întreprinde 

măsurile respective conform Codului administrativ.  

Dl Mihai Buşuleac – a propus amînarea proiectului de hotărîre pentru o altă 

şedinţă, pentru a solicita de la Comisariatul de poliţie al raionului Donduşeni 

informaţii privind pedepsirea persoanei vinovate, iar în dependenţă de aceasta se 

va putea adopta o hotărîre. A propus ca informaţia respectivă să fie solicitată de 

către dl N. Gîrbu.  

Dl Vasile Gafton – a menţionat că reprezentantul PCRM, dl Serghei Sîrbu, a 

recunoscut în şedinţa CEC din 3 septembrie 2010, că pliantul respectiv aparţine 

PCRM. Totodată, a modificat partea hotărîtoare, renuţînd la avertizarea PCRM în 

acest caz. 

 

Dna Renata Lapti supune votului proiectul de hotărîre de bază cu 

modificările propuse de către dl V. Gafton. 

   

AU VOTAT: 

Pentru  ____3___,  Contra ____4____, S-au abţinut ___-_____ 
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Proiectul de hotărîre a fost amînat pentru o şedinţă ulterioară. Dl Nicolae 

Gîrbu a fost desemnat raportor.  

 

18. S-A AUDIAT: 

Dl Iurie Ciocan, secretar al Comisiei - În legătură cu reîncadrarea în funcţia 

publică a dnei Liliana Tarlev, precum şi în conformitate cu art. 18 din Codul 

electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, art. 29 din Legea nr.158-XVI din 4 

iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public şi pct. 59 

din Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, 

aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Comisia Electorală 

Centrală HOTĂRĂŞTE: 

1. Pct. 1 al Hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 3047 din 14 ianuarie 

2010, cu privire la constituirea Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiilor 

publice vacante, se modifică în partea referitoare la secretarul Comisei de concurs, 

prin înlocuirea dnei Ludmila Bârsa, consultant principal al Direcţiei juridice şi 

relaţii cu publicul, cu dna Liliana Tarlev, consultant al Direcţiei juridice şi relaţii 

cu publicul (persoana cu atribuţii în domeniul resurselor umane). 

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării. 

 

AU VOTAT: 

Pentru  ____7___,  Contra ____-____, S-au abţinut ___-_____ 

 

 

Diverse. 

 

Dl Iurie Ciocan: 

-  a informat membrii CEC despre publicarea anunţului privind funcţiile vacante în 

Direcţia informatizare şi Secţia alegeri şi referendumuri în Monitorul Oficial; 

- a anunţat rezultatele concursului Cîntă, lume! lansat pe pagina web 

www.lume.md şi desfăşurat în perioada 01-28 noiembrie 2010; 

- a informat despre situaţia creată în Consiliul orăşenesc Rîşcani, care nu s-a 

întrunit în şedinţe o perioadă mai mare de 6 luni. A menţionat că CEC trebuie să ia 

atititudine şi să examineze acest caz. 

 

 

Vicepreşedintele  

Comisiei Electorale Centrale                                                  Renata LAPTI 

 

Secretarul 
Comisiei Electorale Centrale                                                  Iurie CIOCAN 
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