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A prezidat:

Eugeniu Ştirbu, preşedintele
Comisiei Electorale Centrale

Au participat:

Renata Lapti, vicepreşedintele Comisiei

Membrii Comisiei:

Mihai Buşuleac
Vasile Gafton
Nicolae Gîrbu
Victor Kosteţki
Pavel Midrigan

Invitaţi:

Corneliu Mihalachi, preşedintele Consiliului
Coordonator al Audiovizualului

Mass-media:

lista se anexează

Dl Eugeniu Ştirbu – propune membrilor Comisiei Electorale Centrale de a
începe şedinţa Comisiei.
Propunerea se acceptă unanim.
Dl Eugeniu Ştirbu – dl Iurie Ciocan, secretarul Comisiei se află în deplasare.
Trebuie să ne determinăm cine va semna procesul-verbal al şedinţei de astăzi şi
hotărîrile adoptate de membrii Comisiei.
Dl Pavel Midrigan – propune candidatura dlui Nicolae Gîrbu.
Propunerea se acceptă unanim.
Dl Eugeniu Ştirbu – propune spre examinare proiectul ordinii de zi.
Obiecţii şi propuneri nu sunt.
Dl Eugeniu Ştirbu – supune votului proiectul ordinii de zi.

ORDINEA DE ZI:
1. Cu privire la proiectul Concepţiei reflectării campaniei electorale de către
instituţiile audiovizualului din Republica Moldova.
2. Cu privire la degrevarea membrilor care nu activează permanent în
Comisia Electorală Centrală.
3. Cu privire la convocarea dlui Nicolae Gîrbu, membru al Comisiei
Electorale Centrale.
4. Cu privire la aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea
acţiunilor prevăzute de Codul electoral privind organizarea şi desfăşurarea
alegerilor locale generale din 3 iunie 2007.
5. Cu privire la constituirea circumscripţiilor electorale de nivelul doi în
unităţile administrativ-teritoriale ale Republicii Moldova.
6. Cu privire la aprobarea Devizului de cheltuieli pentru organizarea şi
desfăşurarea alegerilor locale generale din 3 iunie 2007.
7. Cu privire la stabilirea plafonului mijloacelor financiare ce pot fi virate în
Fondul electoral al concurentului la alegerile locale generale din 3 iunie 2007.
8. Cu privire la stabilirea cuantumului creditului pentru concurenţii electorali
la alegerile locale generale din 3 iunie 2007.
9. Cu privire la lista partidelor şi organizaţiilor social-politice cu dreptul de a
participa la alegerile locale generale din 3 iunie 2007.
10. Cu privire la modelele listelor electorale pentru alegerile locale generale
din 3 iunie 2007.
11. Cu privire la angajare.
12. Diverse.
S-a votat:
Pro – 7;
Contra – 0.
S-a examinat: 1. Cu privire la proiectul Concepţiei reflectării campaniei
electorale de către instituţiile audiovizualului din Republica Moldova.
Dl Eugeniu Ştirbu – Comisia Electorală Centrală a participat pe data de 29
martie curent, la şedinţa Consiliului Coordonator al Audiovizualului, unde s-a
discutat proiectul Concepţiei reflectării campaniei electorale de către instituţiile
audiovizualului din republică. Astăzi, la şedinţa Comisiei, este invitat dl Corneliu
Mihalachi, preşedintele Consiliului Coordonator al Audiovizualului. Proiectul
concepţiei a fost distribuit membrilor Comisiei pentru propuneri şi obiecţii.
Propuneri şi obiecţii:
Dl Nicolae Gîrbu – art.40 din Codul Audiovizualului stipulează că adoptarea
Concepţiei de reflectare a campaniei electorale pentru alegerile parlamentare şi
locale intră în atribuţiile Consiliului Coordonator al Audiovizualului.
Dl Vasile Gafton – art.64 din Codul electoral prevede că în perioada
electorală, mijloacele de informare în masă reflectă desfăşurarea alegerilor
conform regulamentului aprobat în acest scop de către Comisia Electorală
Centrală.

Dl Nicolae Gîrbu – în conformitate cu art.47 din Codul electoral, instituţiile
publice ale audiovizualului acordă gratuit concurenţilor electorali timpii de antenă
pentru dezbateri publice în perioada campaniei electorale în limetele stabilite de
Comisia Electorală Centrală. Propune Comisiei să adopte o hotărîre privind
stabilirea timpilor de antenă pentru concurenţii electorali.
Dl Pavel Midrigan – există două noţiuni în limba de stat; noţiunea de
„concepţie” şi noţiunea de „regulament”. Concepţia, conform Codului
Audiovizualului, va fi adoptată de Consiliul Coordonatr, iar regulamentul – de
Comisia Electorală Centrală, cum prevede Codul electoral. În regulament vor fi
stabiliţi timpii de antenă pentru dezbateri publice.
Dl Corneliu Mihalachi – Consiliul Coordonator al Audiovizualului a
elaborat Concepţia reflectării campaniei electorale de către instituţiile
audiovizualului. Azi, la şedinţa Comisiei, propun să o examinăm, să discutăm
propunerile şi obiecţiile membrilor Comisiei. Între aceste două instituţii, Consiliul
Coordonator al Audiovizualului şi Comisia Electorală Centrală, trebuie să fie o
coordonare, o conlucrare pentru ca concepţia şi regulamentul să nu să se cotrapună.
Dl Mihai Buşuleac – regulamentul nu trebuie să contravină cu concepţia. Cu
atît mai mult, la elaborarea regulamentului, Comisia trebuie să ţină cont de grila de
emisie a fiecărui post de televiziune. Membrii Comisiei au nevoie de timp pentru a
examina concepţia şi a veni apoi cu propuneri şi obiecţii. Propune chestiunea în
cauză să fie amînată pentru şedinţa următoare.
Dl Eugeniu Ştirbu – propune de luat act de proiectul Concepţiei reflectării
campaniei electorale de către instituţiile audiovizualului din Republica Moldova.
La şedinţa comună a Comisiei Electorale Centrale şi a Consiliului Coordonator al
Audiovizualului din 5 aprilie 2007 se v-a examina proiectul regulamentului.
Propunerea se acceptă unanim.
S-a examinat: 2. Cu privire la degrevarea membrilor care nu activează
permanent în Comisia Electorală Centrală.
A raportat: Eugeniu Ştirbu.
Parlamentul Republicii Moldova prin Hotărîrea nr.77-XVI din 23 martie
2007 a fixat data de 3 iunie 2007 pentru desfăşurarea alegerilor locale generale. În
conformitate cu art.21 alin.(1) şi (3) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21
noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală:
1. Degrevează de atribuţiile de serviciu de la locul de muncă permanent
membrii care nu activează permanent în Comisia Electorală Centrală, începînd cu
10 aprilie 2007:
Mihai Buşuleac
manager
general
adjunct,
Compania
Internaţională de Asigurări „QBE ASITO"
S.A.;
Vasile Gafton
consultant, Fracţiunea Parlamentară a
Partidului Democrat din Moldova;
Victor Kosteţki
rector, Universitatea Slavonă din Republica
Moldova;

Pavel Midrigan

şef al Departamentului juridic, Întreprinderea
cu Capital Străin ”Mold Itera Energy”
S.R.L.;
Valentin Vizant
director general, Administraţia de Stat a
Aviaţiei Civile.
2. Remunerarea membrilor Comisiei Electorale Centrale degrevaţi de
atribuţiile de serviciu de la locul de muncă permanent se efectuează conform
legislaţiei în vigoare.
S-a votat:
Pro – 7;
Contra – 0.
S-a examinat: 3. Cu privire la convocarea dlui Nicolae Gîrbu, membru
al Comisiei Electorale Centrale.
A raportat: Eugeniu Ştirbu.
Parlamentul Republicii Moldova prin Hotărîrea nr.77-XVI din 23 martie
2007 a fixat data de 3 iunie 2007 pentru desfăşurarea alegerilor locale generale. În
conformitate cu art.18 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997,
Comisia Electorală Centrală:
1. Convoacă pentru activitate în Comisia Electorală Centrală dl Nicolae
Gîrbu, începînd cu 10 aprilie 2007.
2. Salarizarea dlui Nicolae Gîrbu se va efectua conform legislaţiei în
vigoare.
S-a votat:
Pro – 7;
Contra – 0.
S-a examinat: 4. Cu privire la aprobarea Programului calendaristic
pentru realizarea acţiunilor prevăzute de Codul electoral privind organizarea
şi desfăşurarea alegerilor locale generale din 3 iunie 2007.
A raportat: Renata Lapti.
Propuneri şi obiecţii:
Dl Nicolae Gîrbu – propune de inclus un punct nou – elaborarea
Regulamentul privind modalitatea plasării publicităţii electorale pe panourile
publicitare, inclusiv pe cele aflate în proprietate privată. Termen de realizare – pînă
la 10 aprilie curent.
Propunerea se acceptă unanim.
Dl Mihai Buşuleac – propune la pct.6 de exclus sintagma (raionale,
municipale Chişinău, Bălţi, Bender, UTA Găgăuzia, localităţile din stînga
Nistrului) deoarece Codul electoral clar stipulează constituirea circumscripţiilor
electorale care corespund hotarelor unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul II.
Acestea la rîndul său vor fi menţionate în hotărîrea Comisiei.
Propunerea se acceptă unanim.
Alte propuneri şi obiecţii nu sunt.

Dl Eugeniu Ştirbu – supune votului proiectul hotărîrii ţinînd cont de
propunerile membrilor Comisiei.
În conformitate cu art.26 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie
1997, Comisia Electorală Centrală:
Aprobă Programul calendaristic pentru realizarea acţiunilor prevăzute de
Codul electoral privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale generale din 3
iunie 2007 (se anexează).
S-a votat:
Pro – 7;
Contra – 0.
S-a examinat: 5. Cu privire la constituirea circumscripţiilor electorale de
nivelul doi în unităţile administrativ-teritoriale ale Republicii Moldova.
A raportat: Renata Lapti.
Propuneri şi obiecţii:
Dna Renata Lapti – este prea devreme, astăzi, să constituim circumscripţiile
electorale de nivelul II. Conform prevederilor Codului electoral, acestea se
constituie cu 55 de zile înainte de ziua alegerilor. Prin urmare, Comisia are termen
pînă la data de 9 aprilie curent.
Dl Nicolae Gîrbu – Comisia constituie Circumscripţia electorală pentru
localităţile din stînga Nistrului, nr. 37. Unde va fi amplasată circumscripţia
respectivă?
Dl Eugeniu Ştirbu – organele din unitatea administrativ-teritorială din stînga
Nistrului nu ne permit să constituim circumscripţia în cauză, de facto, ea nu se
constituie, dar din punct de vedere constituţional, Comisia nu poate priva alegătorii
din localităţile din stînga Nistrului de dreptul să voteze. Trebuie s-o constituim.
Alte propuneri şi obiecţii nu sunt.
Dl Eugeniu Ştirbu – supune votului proiectul hotărîrii prezentat de raportor.
Parlamentul Republicii Moldova prin Hotărîrea nr.77-XVI din 23 martie
2007 a fixat data de 3 iunie 2007 pentru desfăşurarea alegerilor locale generale.
În conformitate cu art.27 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie
1997, Comisia Electorală Centrală:
1. Constituie circumscripţiile electorale de nivelul doi pentru alegerile locale
generale din 3 iunie 2007, după cum urmează:
Circumscripţia electorală municipală Chişinău, nr. 1
Circumscripţia electorală municipală Bălţi, nr. 2
Circumscripţia electorală municipală Bender, nr. 3
Circumscripţia electorală raională Anenii Noi, nr. 4
Circumscripţia electorală raională Basarabeasca, nr. 5
Circumscripţia electorală raională Briceni, nr. 6
Circumscripţia electorală raională Cahul, nr. 7
Circumscripţia electorală raională Cantemir, nr. 8
Circumscripţia electorală raională Călăraşi, nr. 9
Circumscripţia electorală raională Căuşeni, nr. 10
Circumscripţia electorală raională Cimişlia, nr. 11

Circumscripţia electorală raională Criuleni, nr. 12
Circumscripţia electorală raională Donduşeni, nr. 13
Circumscripţia electorală raională Drochia, nr. 14
Circumscripţia electorală raională Dubăsari, nr. 15
Circumscripţia electorală raională Edineţ, nr. 16
Circumscripţia electorală raională Făleşti, nr. 17
Circumscripţia electorală raională Floreşti, nr.18
Circumscripţia electorală raională Glodeni, nr. 19
Circumscripţia electorală raională Hînceşti, nr. 20
Circumscripţia electorală raională Ialoveni, nr. 21
Circumscripţia electorală raională Leova, nr. 22
Circumscripţia electorală raională Nisporeni, nr. 23
Circumscripţia electorală raională Ocniţa, nr. 24
Circumscripţia electorală raională Orhei, nr. 25
Circumscripţia electorală raională Rezina, nr. 26
Circumscripţia electorală raională Rîşcani, nr. 27
Circumscripţia electorală raională Sîngerei, nr. 28
Circumscripţia electorală raională Soroca, nr. 29
Circumscripţia electorală raională Străşeni, nr. 30
Circumscripţia electorală raională Şoldăneşti, nr. 31
Circumscripţia electorală raională Ştefan Vodă, nr. 32
Circumscripţia electorală raională Taraclia, nr. 33
Circumscripţia electorală raională Teleneşti, nr. 34
Circumscripţia electorală raională Ungheni, nr. 35
Circumscripţia electorală a U.T.A. Găgăuzia, nr. 36
Circumscripţia electorală pentru localităţile din stînga Nistrului, nr. 37
2. Circumscripţiile electorale ale municipiilor Bălţi şi Bender, avînd în
componenţa lor localităţi administrativ-teritoriale de nivelul întîi, se echivalează cu
circumscripţiile electorale ale unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul doi.
3. 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.
S-a votat:
Pro – 7;
Contra – 0.
S-a examinat: 6. Cu privire la aprobarea Devizului de cheltuieli pentru
organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale generale din 3 iunie 2007.
A raportat: Eugeniu Ştirbu.
În conformitate cu art. 35 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie
1997, Comisia Electorală Centrală:
1. Se aprobă Devizul de cheltuieli în sumă de 33 933 122 lei pentru pregătirea
şi desfăşurarea alegerilor locale din 3 iunie 2007, inclusiv:

- conform Legii bugetului nr.348 –XVI din 23 noiembrie 2006 - 18 500 000
lei,
- deficitul mijloacelor financiare constituie 15 433 122 lei.
2. Comisia Electorală Centrală va înainta Guvernului spre examinare deficitul
financiar pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale generale din 3 iunie şi
va solicita urgentarea aprobării finanţării suplimentare în sumă de – 15 433 122 lei.
S-a votat:
Pro – 7;
Contra – 0.
S-a examinat: 7. Cu privire la stabilirea plafonului mijloacelor
financiare ce pot fi virate în Fondul electoral al concurentului la alegerile
locale generale din 3 iunie 2007.
A raportat: Eugeniu Ştirbu.
Propuneri şi obiecţii:
Dl Vasile Gafton – Comisia trebuie să stabilească sume reale pentru plafonul
mijloacelor financiare pentru toţi concurenţii electorali.
Dl Mihai Buşuleac – propune membrilor Comisiei să consulte partidele şi
alte organizaţii social-politice ce ţine de sumele plafonului mijloacelor financiare.
Chestiunea în cauză să fie amînată pentru şedinţa ordinară a Comisiei. Termen de
realizare – pînă la 16 aprilie curent.
Dl Eugeniu Ştirbu – e de dorit ca pînă la înregistrarea concurenţilor
electorali de către consiliile electorale de circumscripţie, partidele, alte organizaţii
social-politice, candidaţii independenţi să depună la Comisie propunerile sale cu
privire la stabilirea plafonului mijloacelor financiare ce pot fi virate în Fondul
electoral. Propune de amînat examinarea pentru altă şedinţă
Dna Renata Lapti – propune ca proiectul hotărîrii în cauză să fie plasat pe
SITE-ul CEC pentru propuneri şi obiecţii din partea formaţiunilor politice şi
candidaţilor independenţi.
Propunerile membrilor Comisiei se acceptă unanim.
S-a examinat: 8. Cu privire la stabilirea cuantumului creditului pentru
concurenţii electorali la alegerile locale generale din 3 iunie 2007.
A raportat: Eugeniu Ştirbu.
Propuneri şi obiecţii:
Dl Mihai Buşuleac – hotărîrile cu privire la stabilirea cuantumului creditului
şi plafonului mijloacelor financiare sunt legate una de alta. Propune să fie amînată
şi chestiunea în cauză.
Propunerea se acceptă unanim.
S-a examinat: 9. Cu privire la lista partidelor şi organizaţiilor socialpolitice cu dreptul de a participa la alegerile locale generale din 3 iunie 2007.
A raportat: Renata Lapti.
Propuneri şi obiecţii:

Dl Mihai Buşuleac – conform prevederilor Codului electoral, înregistrarea
candidaţilor electorali se termină cel mai tîrziu cu 30 de zile înainte de ziua
alegerilor. Propune la pct.3 din proiectul hotărîrii să fie prelungit termenul
prezentării la Comisia Electorală Centrală a semnelor şi simbolurilor electorale al
partidelor, organizaţiilor social-politice şi blocurilor electorale înregistrate în
calitate de concurenţi electorali de la 15 aprilie pînă la 2 mai 2007.
Propunerea se acceptă unanim.
Alte propuneri şi obiecţii nu sunt.
Dl Eugeniu Ştirbu – supune votului proiectul hotărîrii ţinînd cont de
propunerea domnului Buşuleac.
În conformitate cu art.15, 26 alin.(1) lit.d), 41 alin.(2) lit.a), b) şi art.48
alin.(4) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia
Electorală Centrală:
1. Dă publicităţii Lista partidelor şi organizaţiilor social-politice, înregistrate
de Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova pînă la stabilirea datei alegerilor, care
conform statutelor, au dreptul să participe (în mod independent sau în bloc) la
alegerile locale generale din 3 iunie 2007, conform anexei nr.1.
2. Partidele, organizaţiile social-politice şi blocurile electorale care iau parte
la scrutin pot desemna cîte un reprezentant cu drept de vot consultativ în Comisia
Electorală Centrală, în consiliile şi birourile electorale care au înregistrat
concurenţii electorali.
3. Partidele, organizaţiile social-politice şi blocurile electorale înregistrate în
calitate de concurenţi electorali vor prezenta Comisiei Electorale Centrale semnele
şi simbolurile electorale, cu descrierea acestora, pînă la 2 mai 2007.
S-a votat:
Pro – 7;
Contra – 0.
S-a examinat: 10. Cu privire la modelele listelor electorale pentru
alegerile locale generale din 3 iunie 2007.
A raportat: Renata Lapti.
Propuneri şi obiecţii:
Dl Victor Kosteţki – în rubrica a 5-a sintagma „Reşedinţa şi termenul ei de
valabilitate” este corect tradusă în limba rusă „Место временного проживания и
срок». Dacă ne uităm în partea de jos a listei (la subsol) vedem o traducere (în
rusă) incorectă «Включаются избирателиб которые в соответствии с чс.(8)
ст.39 Кодекса о выборах имеют место нахождения в радиусе избирательного
участка.»
Dna Renata Lapti – noţiunea în cauză este tradusă cuvînt în cuvînt din Codul
electoral, versiunea rusă. Este o greşeală în traducere în limba rusă.
Dl Victor Kosteţki – propune în partea de jos a listei (la subsol) după
cuvintele „место нахождения” de completat cu cuvintele („временного
проживания)”.
Propunerea se acceptă unanim.
Alte propuneri şi obiecţii nu sunt.

Dl Eugeniu Ştirbu – supune votului proiectul hotărîrii ţinînd cont de
propunerea domnului Kosteţki.
În conformitate cu art.26 şi 39 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21
noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală:
Aprobă modelele listelor electorale pentru alegerile locale generale din 3
iunie 2007 (modelele listelor şi calculele tirajului se anexează).
S-a votat:
Pro – 7;
Contra – 0.
S-a examinat: 11. Cu privire la angajare.
A raportat: Eugeniu Ştirbu.
La 29 martie 2007 s-a desfăşurat concursul pentru ocuparea funcţiilor
publice vacante în aparatul Comisiei Electorale Centrale sub formă de interviu. În
baza rezultatelor obţinute, comisia pentru organizarea şi desfăşurarea concursului a
desemnat drept învingători ai concursului următorii candidaţi: dna Mazur Nadejda,
dna Bezede Vasilisa şi dl Cobzaru Alexandru.
Întrebări şi obiecţii nu sunt.
Reieşind din cele expuse şi în conformitate cu art. 14 din Legea serviciului
public nr. 443-XIII din 4 mai 1995, Hotărîrea Guvernului nr. 192 din 1 martie 2004
„Despre aprobarea Regulamentului cu privire la ocuparea prin concurs a funcţiilor
publice vacante”, art. 23 alin. (1) din Codul electoral şi în baza procesului-verbal
din 29 martie 2007 al comisiei de concurs, Comisia Electorală Centrală:
1. Angajează de la data de 2 aprilie 2007 în Direcţia management alegeri:
- Secţia alegeri şi referendumuri:
dna Bezede Vasilisa în funcţia de consultant principal (deţine gradul de
calificare de rangul doi – consilier de stat de clasa I);
dna Mazur Nadejda în funcţia de consultant;
dl Cobzaru Alexandru în funcţia de consultant (deţine gradul de calificare
de rangul doi – consilier de stat de clasa I);
2. Salarizarea se va efectua conform legislaţiei în vigoare.
S-a votat:
Pro – 7;
Contra – 0.
S-a examinat: 12. Diverse.
1) Dl Eugeniu Ştirbu – informează membrii Comisiei despre repartizarea
atribuţiilor de serviciu între membrii CEC în perioada electorală:
E. Ştirbu – conlucrarea cu APL, coordonarea activităţii Oficiului protocol;
R. Lapti – informarea populaţiei privind alegerile locale generale şi procedura de
vot, coordonarea programului privind ridicarea activităţii participative a populaţiei;
I. Ciocan – coordonarea activităţilor privind îndeplinirea planului calendaristic,
registrul alegătorului;

M. Buşuleac – coordonarea în comun cu Consiliul Coordonator al Audiovizualului
a aplicării Concepţiei şi Regulamentului de reflectare a campaniei electorale;
V. Gafton – examinarea contestaţiilor, reprezentarea în instanţa de judecată;
N. Gîrbu –examinarea contestaţiilor, instruirea funcţionarilor electorali;
V. Kosteţki – acreditarea observatorilor internaţionali, coordonarea activităţii
consiliilor electorale de circumscripţie privind înregistrarea observatorilor
electorali;
P. Midrigan – controlul financiar asupra concurenţilor electorali, reprezentarea în
instanţa de judecată;
V. Vizant – coordonarea activităţii consiliilor electorale de nivelul I şi II privind
înregistrarea concurenţilor electorali din partea partidelor, organizaţiilor socialpolitice, blocurilor electorale şi candidaţilor independenţi.
Fiecare membru al CEC este responsabil pentru pregătirea de tipar a
buletinelor de vot şi distribuirea lor organelor electorale respective, va coordona
operaţiunile electorale în activitatea a 2 concurenţi electorali din partea partidelor,
organizaţiilor social-politice, blocurilor electorale.
Coordonarea activităţii consiliilor electorale de nivelul II:
R. Lapti – municipal Chişinău;
I. Ciocan – municipal Bălţi;
M. Buşuleac – raionale: Anenii Noi, Basarabeasca, Căuşeni, Cantemir, Dubăsari,
Ştefan Vodă;
M. Gafton – raionale: Briceni, Drochia, Edineţ, Glodeni, Rîşcani, Ocniţa;
N. Gîrbu – raionale: Donduşeni, Făleşti, Floreşti, Sîngerei, Soroca, Şoldăneşti;
V. Kosteţki – raionale: Străşeni, Taraclia şi al UTA Găgăuzia;
P. Midrigan – raionale: Cahul, Cimişlia, Hînceşti, Ialoveni, Leova, Ungheni;
V. Vizant – raionale: Călăraşi, Criuleni, Nisporeni, Orhei, Rezina, Teleneşti.
Se ia act de informaţia prezentată de dl Eugeniu Ştirbu.
2) dl Eugeniu Ştirbu – dă citire Informaţiei privind începerea perioadei
electorale pentru alegerile locale generale din 3 iunie 2007.
Parlamentul Republicii Moldova prin Hotărîrea nr.77-XVI din 23 martie
2007, publicată în Monitorul Oficial nr.43-46 din 30 martie 2007, art.202, a fixat
data de 3 iunie 2007 pentru desfăşurarea alegerilor locale generale.
Perioada electorală pentru alegerile locale generale din 3 iunie 2007 începe
la 30 martie 2007.
Sediul Comisiei Electorale Centrale se află pe adresa:
mun.Chişinău, str.Vasile Alecsandri, nr.119.
Telefoane de contact:

251-451
251-459
251-464
251-466
251-469
Se ia act de informaţia prezentată de dl Eugeniu Ştirbu.

3) Dl Nicolae Gîrbu – unele partide şi alte organizaţii social-politice nu au
ştampila formaţiunii în teritoriu. Cum procedăm în cazul cînd o anumită
formaţiune politică prezintă documentele necesare pentru a fi înregistrat în calitate
de concurent electoral la alegerile din 3 iunie curent fără ştampila respectivă?
Dl Eugeniu Ştirbu – propune membrilor Comisiei de consultat problema
apărută cu partidele şi alte organizaţii social-politice.
Dl Nicolae Gîrbu – propune de elaborat o modalitate privind depunerea
documentelor din partea structurilor teritoriale care nu dispun de ştampila
partidelor, organizaţiilor social-politice.
Dl Eugeniu Ştirbu – se ia act de propunerea domnului Gîrbu. Către şedinţa
ordinară a Comisiei, în comun cu organizaţiile social-poiltice, se va găsi o
modalitate de soluţionare a problemei în cauză.
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Ex.: __________________

