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

PROCES-VERBAL nr. 47
al şedinţei Comisiei Electorale Centrale
23 aprilie 2007
Ora: 14.00
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
Victor Kosteţki
Pavel Midrigan
Valentin Vizant

Invitaţi:

Lista se anexează

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.
Obiecţii şi propuneri:
Dl Vasile Gafton – deoarece contestatarii nu au prezentat probe, punctele 9 şi
10 din ordinea de zi se transferă pentru şedinţa următoare.
Propunerea se acceptă unanim.
Dl Eugeniu Ştirbu - supune votului proiectul ordinii de zi ţinîd cont de
propunerile şi obiecţiile acceptate de membrii Comisiei.
ORDINEA DE ZI:
1. Cu privire la aprobarea modelelor buletinelor de vot pentru alegerile locale
generale din 3 iunie 2007.

2. Cu privire la confirmarea membrului reprezentant al Partidului Umanist din
Moldova cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală pentru
alegerile locale generale din 3 iunie 2007.
3. Cu privire la confirmarea membrului reprezentant al Partidului Popular
Creştin Democrat cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală pentru
alegerile locale generale din 3 iunie 2007.
4. Cu privire la confirmarea membrului reprezentant al Partidului SocialLiberal cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală pentru alegerile
locale generale din 3 iunie 2007.
5. Privind modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale Nr.509 din 18
aprilie2007 „Cu privire la degrevarea şi convocarea unor membrii ai consiliilor
electorale de circumscripţie de nivelul doi pentru efectuarea alegerilor locale
generale din 3 iunie 2007”.
6. Cu privire la degrevarea de la locul de muncă permanent a dnei Zabunov
Iulia secretar al Consiliului electoral al circumscripţiei raionale Străşeni nr.30.
7. Cu privire la acreditarea observatorilor internaţionali din partea Oficiului
Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa pentru Instituţiile
Democratice şi Drepturile Omului (OSCE/ODIHR) în vederea monitorizării
alegerilor locale generale din 3 iunie 2007.
8. Cu privire la contestaţia Partidului Popular Republican, Partidului
Democraţiei Sociale şi dnei Balan Liuba, candidată independentă la funcţia de
consilier în consiliul raional.
S-a votat:
Pro – 9;
Contra – 0.
Ordinea de zi se acceptă unanim cu excluderea punctelor 9 şi 10.
S-a examinat: 1. Cu privire la aprobarea modelelor buletinelor de vot
pentru alegerile locale generale din 3 iunie 2007.
A raportat: Iurie Ciocan.
Propuneri şi obiecţii:
Dl Mihai Buşuleac – în varianta rusă a buletinelor de vot abrevierile SRL, SA
să fie traduse în limba rusă.
Propunerea se acceptă.
Dna Renata Lapti – propune în proiectul hotărîrii de inclus un punct nou :
„Buletinele de vot se vor tipări pe hîrtie opacă (mată).”
Propunerea se acceptă.
Dl Mihai Buşuleac – în proiectul hotărîrii trebuie de făcut trimitere la art. 130
al Codului electoral deoarece prevede buletinele de vot pentru alegerile locale
generale şi de exclus art. 83 al Codului electoral.
Propunerea se acceptă.
Alte propuneri şi obiecţii nu sînt.
Dl Eugeniu Ştirbu – supune votului proiectul hotărîrii ţinîd cont de
propunerile şi obiecţiile acceptate de membrii Comisiei.

În conformitate cu art.26 alin.(1) lit.f), art.48, 49 şi art.130 din Codul electoral
nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală:
Aprobă modelele buletinelor de vot, pentru alegerile locale generale din 3
iunie 2007. Buletinul de vot este divizat în patrulatere, numărul cărora va
corespunde numărului de concurenţi electorali înregistraţi. Dimensiunile fiecărui
patrulater sînt de 16,5 cm x 2,5 cm. Lăţimea buletinului este de 17,5 cm, lungimea
va corespunde numărului de patrulatere.
În patrulater, în partea stîngă, se imprimă semnul sau simbolul concurentului
electoral cu dimensiunile 15 mm x 15 mm; în centru se înscrie:
- denumirea partidului, blocului electoral, mişcării social-politice;
- numele şi prenumele candidatului independent, anul naşterii, profesia
(ocupaţia), funcţia, locul de muncă, urmat de cuvintele „candidat independent”;
- numele şi prenumele candidatului, anul naşterii, profesia (ocupaţia), funcţia,
locul de muncă, urmat de cuvintele „din partea partidului, altei organizaţii socialpolitice, blocului electoral” care a înaintat candidatul respectiv la funcţia de primar
general al municipiului Chişinău, primar al oraşului (municipiului), satului
(comunei).
În partea dreaptă se imprimă un cerc cu diametrul de 15 mm, în care
alegătorul va aplica ştampila cu inscripţia „Votat”.
Distanţa dintre patrulatere este de 2,5 mm.
Buletinele de vot se vor deosebi după culoare:
- pentru alegerea primarului satului (comunei), oraşului (municipiului) – albă;
- pentru alegerea primarului general al municipiului Chişinău – verde
deschisă;
- pentru alegerea consilierilor în consiliile săteşti (comunale), orăşeneşti
(municipale) – albastru-azur;
- pentru alegerea consilierilor în consiliile raionale (municipale) – bej.
Modelele buletinelor de vot se anexează.
Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.
S-a votat:
Pro – 9;
Contra – 0.
S-a examinat: 2. Cu privire la confirmarea membrului reprezentant al
Partidului Umanist din Moldova cu drept de vot consultativ în Comisia
Electorală Centrală pentru alegerile locale generale din 3 iunie 2007.
A raportat: Vasile Gafton.
În conformitate cu art. 15 alin. (2) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21
noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală:
Confirmă pe dnul Gujuman Teodor în calitate de membru reprezentant al
Partidului Umanist din Moldova cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală
Centrală pentru perioada campaniei electorale la alegerile locale generale din 3
iunie 2007.

Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.
Propuneri şi obiecţii nu sînt.
S-a votat:
Pro – 9;
Contra – 0.
S-a examinat: 3. Cu privire la confirmarea membrului reprezentant al
Partidului Popular Creştin Democrat cu drept de vot consultativ în Comisia
Electorală Centrală pentru alegerile locale generale din 3 iunie 2007.
A raportat: Vasile Gafton.
În conformitate cu art. 15 alin. (2) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21
noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală:
Confirmă pe dnul Banari Andrei în calitate de membru reprezentant al
Partidului Popular Creştin Democrat cu drept de vot consultativ în Comisia
Electorală Centrală pentru perioada campaniei electorale la alegerile locale
generale din 3 iunie 2007.
Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.
Propuneri şi obiecţii nu sînt.
S-a votat:
Pro – 9;
Contra – 0.
S-a examinat: 4. Cu privire la confirmarea membrului reprezentant al
Partidului Social-Liberal cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală
Centrală pentru alegerile locale generale din 3 iunie 2007.
A raportat: Mihai Buşuleac.
În conformitate cu art. 15 alin. (2) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21
noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală:
Confirmă pe dnul Cazacu Iurie în calitate de membru reprezentant al
Partidului Social-Liberal cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală
pentru perioada campaniei electorale la alegerile locale generale din 3 iunie 2007.
Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.
Propuneri şi obiecţii nu sînt.
S-a votat:
Pro – 9;
Contra – 0.
S-a examinat: 5. Privind modificarea hotărîrei Comisiei Electorale
Centrale Nr.509 din 18 aprilie 2007 „Cu privire la degrevarea şi convocarea
unor membrii ai consiliilor electorale de circumscripţie de nivelul doi pentru
efectuarea alegerilor locale generale din 3 iunie 2007”.
A raportat: Victor Kosteţki.
Consiliul electoral al circumscripţiei raionale Străşeni nr.30 în baza hotărîrei
nr. 4/1 şi 4/2, solicită Comisiei Electorale Centrale excluderea dnei Bocan Viorica,

fost secretar al Consiliului, din rîndul membrilor degrevaţi de la locul de muncă
permanent din partea Consiliului electoral al circumscripţiei raionale Străşeni
nr.30.
În temeiul art. 26 alin.(1) lit. m), art.27 alin.(9) şi art.32 alin.(4) din Codul
electoral nr.1381 – XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală:
Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale Nr.509 din 18 aprilie 2007 „Cu privire
la degrevarea şi convocarea unor membrii ai consiliilor electorale de circumscripţie
de nivelul doi pentru efectuarea alegerilor locale generale din 03 iunie 2007”,
modifică după cum urmează:
La pct.1, din poziţia „Consiliul electoral al circumscripţiei raionale Străşeni
nr.30” se exclude sintagma „Bocan Viorica - secretar”.
Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.
Propuneri şi obiecţii nu sînt.
S-a votat:
Pro – 9;
Contra – 0.
S-a examinat: 6. Cu privire la degrevarea de la locul de muncă permanent
a dnei Zabunov Iulia secretar al Consiliului electoral al circumscripţiei
raionale Străşeni nr.30.
A raportat: Victor Kosteţki.
În temeiul art. 26 alin.(1) lit. m), art.27 alin.(9) şi art.32 alin.(4) din Codul
electoral nr.1381 – XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală:
Degrevează de la locul de muncă permanent pe dna Zabunov Iulia, secretar al
Consiliului electoral al circumscripţiei raionale Străşeni nr.30, începînd cu 23
aprilie 2007.
Prezenta hotărîre în vigoare la data adoptării.
Propuneri şi obiecţii nu sînt.
S-a votat:
Pro – 9;
Contra – 0.
S-a examinat: 7. Cu privire la acreditarea observatorilor internaţionali
din partea Oficiului Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa
pentru Instituţiile Democratice şi Drepturile Omului (OSCE/ODIHR) în
vederea monitorizării alegerilor locale generale din 3 iunie 2007.
A raportat: Victor Kosteţki.
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova a
înaintat la Comisia Electorală Centrală un demers privind solicitarea Oficiului
Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa pentru Instituţiile
Democratice şi Drepturile Omului (OSCE/ODIHR) în vederea acreditării a 10
persoane în calitate de observatori internaţionali (experţi electorali) pentru
monitorizarea alegerilor locale generale din 3 iunie 2007.
Comisia Electorală Centrală consideră că Misiunea OSCE/ODIHR este
capabilă să exercite funcţii civice în alegerile locale generale din 3 iunie 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:
Acreditează în calitate de observatori internaţionali (experţi electorali): dl
Dieter Boden, dl Laurent Marie Marion, dl Lucian Raul Mureşan, dl Stefan
Krause, dna Poline Maria Lemos, dna Cathryn Ann Upshon, dl Rastislav Kuzel,
dna Eirini Maria Gounari, dl Emilian Jan Pyrich, dna Marla Joy Morry în consiliile
electorale de circumscripţie din partea Oficiului OSCE pentru Instituţiile
Democratice şi Drepturile Omului (OSCE/ODIHR) în vederea monitorizării
alegerilor locale generale din 3 iunie 2007.
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.
Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.
Propuneri şi obiecţii nu sînt.
S-a votat:
Pro – 9;
Contra – 0.
S-a examinat: 8. Cu privire la contestaţiile Partidului Popular Republican
şi Partidului Democraţiei Sociale din Moldova.
A raportat: Mihai Buşuleac – dna Balan Liuba, candidată independentă şi-a
retras contestaţia depusă la Comisia Electorală Centrală. Propune să fie exclusă din
denumirea proiectului de hotărîre sintagma „şi dnei Balan Liba, cadidată
independentă la funcţia de consilier în consiliul raional”.
Propunerea se acceptă.
Dl Mihai Buşuleac – sintagma sus-menţionată se propune de exclus şi din
chestiunea sub numărul 8 a ordinii de zi.
Propunerea se acceptă.
Dl Mihai Buşuleac – pe data de 19 aprilie 2007 la Comisia Electorală Centrală
a parvenit o contestaţie din partea Partidului Popular Republican şi Partidului
Democraţiei Sociale din Moldova, în care se solicită anularea ordinii de
înregistrare a concurenţilor electorali de către Consiliul electoral al circumscripţiei
electorale raionale Căuşeni şi obligarea acesteia de a aplica procedura de tragere la
sorţi pentru candidaţii care s-au prezentat concomitent pe data de 17 aprilie curent
la ora 8.00 la sediul Consiliului.
În contestaţie se menţionează că la data şi ora indicată în incinta Consiliului
au fost prezenţi reprezentanţii PCRM, PDM, PPCD, PDSM, PPR şi AMN.
Examinînd argumentele expuse în contestaţie în context cu materialele
prezentate de Consiliul electoral al circumscripţiei electorale raionale Căuşeni,
Comisia Electorală Centrală constată următoarele.

Procedura de primire şi înregistrare a documentelor a fost efectuată potrivit
prevederilor Codului electoral. Primele 5 partide care au depus documentele nu
contestă ordinea depunerii lor. Ordinea este contestată numai de către Partidul
Popular Republican şi Partidul Democraţiei Sociale din Moldova, care au depus
documentele la orele 11.36, respectiv 11.45, adică peste o oră după depunerea
documentelor de către PCRM, AMN, PDM, PSDM şi PPCD.
Contrar prevederilor art.65 alin.(2) din Codul electoral Partidul Popular
Republican şi Partidul Democraţiei Sociale din Moldova nu au anexat nici o probă
ce ar confirma motivele contestaţiei.
Propuneri şi obiecţii:
Dl Vasile Gafton – care era intervalul de timp între cele două partide?
Dl Mihai Buşuleac – Partidul Popular Republican a depus documentele la ora
11.36, iar Partidul Democraţiei Sociale 11.45.
Alte propuneri şi obiecţii nu sînt.
Dl Eugeniu Ştirbu - supune votului proiectul hotărîrii.
În baza celor expuse şi în conformitate cu art.44 şi art.65-67 din Codul
electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală:
Respinge contestaţia Partidului Popular Republican şi Partidului Democraţiei
Sociale din Moldova nr.cec 7/407 ca fiind nefondată.
Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.
S-a votat:
Pro – 9;
Contra-0.

Preşedintele
Comisiei Electorale Centrale

Eugeniu ŞTIRBU

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale

Iurie CIOCAN

Ex.: Diana Railean
Mariana Musteaţă

