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PROCES-VERBAL nr. 49
al şedinţei Comisiei Electorale Centrale
26 aprilie 2007
Ora: 15.00
mun. Chişinău, str.Vasile Alecsandri, 119

A prezidat:

Eugeniu Ştirbu, preşedintele
Comisiei Electorale Centrale

Au participat:

Renta Lapti, vicepreşedintele Comisiei
Iurie Ciocan, secretarul Comisiei

Membrii Comisiei:

Mihai Buşuleac
Vasile Gafton
Victor Kosteţki
Pavel Midrigan

Membrii reprezentanţi
cu vot consultativ:

Invitaţi:

Serghei Dihteriov din partea Blocului electoral
„PATRIA-РОДИНА-РАВНОПРАВИЕ”
Eugenia Barbaroşie din partea Partidului Popular
Republican
Elena Caraivanova din partea Partidului Social
Democrat din Moldova
Victor Zubcu din partea Partidului Democrat din
Moldova
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.

ORDINEA DE ZI:
1. Cu privire la completarea Regulamentului privind activitatea consiliului
electoral de circumscripţie.
2. Cu privire la modificarea Regulamentului privind stabilirea ordinii de
primire a documentelor prin tragere la sorţi de la reprezentanţii partidelor,
altor organizaţii social-politice, blocurilor electorale şi candidaţilor
independenţi pentru înregistrare la organele electorale.
3. Cu privire la confirmarea membrului reprezentant din partea Partidului
Liberal cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală pentru
alegerile locale generale din 3 iunie 2007.
4. Cu privire la confirmarea membrului reprezentant din partea Partidului
Comuniştilor din Republica Moldova cu drept de vot consultativ în Comisia
Electorală Centrală pentru alegerile locale generale din 3 iunie 2007.
5. Cu privire la confirmarea membrului reprezentant din partea Partidului
Democraţiei Sociale din Moldova cu drept de vot consultativ în Comisia
Electorală Centrală pentru alegerile locale generale din 3 iunie 2007.
6. Cu privire la confirmarea membrului reprezentant din partea Partidului
Alianţa „MOLDOVA NOASTRĂ” cu drept de vot consultativ în Comisia
Electorală Centrală pentru alegerile locale generale din 3 iunie 2007.
7. Cu privire la confirmarea membrului reprezentant din partea Partidului
Conservator cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală
pentru alegerile locale generale din 3 iunie 2007.
8. Cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţe pentru perioada
campaniei electorale la alegerile locale generale din 3 iunie 2007 din partea
Partidului Popular Republican.
9. Cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţe pentru perioada
campaniei electorale la alegerile locale generale din 3 iunie 2007 din partea
Partidului Umanist din Moldova.
10.Cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţe pentru perioada
campaniei electorale la alegerile locale generale din 3 iunie 2007 din partea
Partidului Social-Democrat din Moldova.
11.Cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţe pentru perioada
campaniei electorale la alegerile locale generale din 3 iunie 2007 din partea
Partidului Democraţiei Sociale din Moldova.
12.Cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţe pentru perioada
campaniei electorale la alegerile locale generale din 3 iunie 2007 din partea
Partidului Popular Creştin Democrat.
13.Cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţe pentru perioada
campaniei electorale la alegerile locale generale din 3 iunie 2007 din partea
Partidului Conservator.
14.Cu privire la confirmarea persoanei responsabile de finanţe pentru perioada
campaniei electorale la alegerile locale generale din 3 iunie 2007 din partea
Partidului Comuniştilor din Republica Moldova.

15.Privind modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr.464 din 11
aprilie 2007 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al
circumscripţiei electorale municipale Bălţi nr.2”.
16.Privind modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale Nr.509 din 18
aprilie 2007 „Cu privire la degrevarea şi convocarea unor membri ai
consiliilor electorale de circumscripţie de nivelul doi pentru efectuarea
alegerilor locale generale din 3 iunie 2007”.
17.Cu privire la degrevarea de la locul de muncă permanent a dnei Gavriluţa
Valentina secretar al Consiliului electoral al circumscripţiei raionale Anenii
Noi nr.4.
18.Cu privire la acreditarea observatorilor internaţionali din partea Oficiului
Organizaţiei pentru Securitate în Europa pentru Instituţiile Democratice şi
Drepturile Omului (OSCE/ODIHR) în vederea monitorizării alegerilor
locale generale din 3 iunie 2007.
19.Cu privire la acreditarea observatorilor naţionali din partea Academiei
Europene a Societăţii Civile în vederea monitorizării alegerilor locale
generale din 3 iunie 2007.
20.Cu privire la acreditarea observatorilor naţionali din partea Asociaţiei
„Primul Club al Consiliului Europei” în vederea monitorizării alegerilor
locale generale din 3 iunie 2007.
21.Cu privire la modelele de documente întocmite de birourile electorale ale
secţiilor de votare şi de consiliile electorale de circumscripţie la alegerile
locale generale din 3 iunie 2007.
22.Cu privire la modelele de invitaţii la votare, de ecusoane ale membrilor
birourilor electorale ale secţiilor de votare, ale observatorilor acreditaţi în
organele electorale şi ale interpreţilor la alegerile locale generale din 3 iunie
2007.
23.Cu privire la contestaţia dlui A.Chetraru, preşedinte al organizaţiei teritoriale
a Partidului Democrat din Moldova, dlui I.Gorgos, membru în Consiliul
electoral al circumscripţiei electorale raionale Hînceşti nr.20, din partea
Partidului Alianţa „MOLDOVA NOASTRĂ” şi dnei S.Fanari, preşedinte al
organizaţiei teritoriale a Partidului Popular Creştin Democrat.
24.Diverse.
Obiecţii şi propuneri nu sînt.
S-a votat:
Pro – 6;
Contra – 0.
La şedinţa Comisiei s-a alăturat dna Renata Lapti, vicepreşedintele Comisiei
Electorale Centrale.

S-a examinat: 1. Cu privire la completarea Regulamentului privind
activitatea consiliului electoral de circumscripţie.
A raportat: Eugeniu Ştirbu.
Propuneri şi obiecţii:
Dl Pavel Midrigan – propune de completat punctul 14 cu cuvintele „data” şi
„timpul”.
Propunerea se acceptă.
Dl Eugeniu Ştirbu - supune votului proiectul hotărîrii „Cu privire la
completarea Regulamentului privind activitatea consiliului electoral de
circumscripţie.”
În conformitate cu art.18, 22 şi 44 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21
noiembrie 1997, cu completările şi modificările ulterioare, Comisia Electorală
Centrală:
Completează Regulamentul privind activitatea consiliului electoral de
circumscripţie, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr.395 din 14
decembrie 2006, după cum urmează:
După pct.13 se introduce un nou punct, 14, cu următorul conţinut:
„14. Consiliul electoral de circumscripţie, în termen de 2 zile de la începerea
perioadei de desemnare a candidaţilor, face publică informaţia privind locul
(biroul), data şi ora primirii documentelor, adoptînd în acest sens o hotărîre.
Intervalul de timp dintre momentul adoptării hotărîrii şi ora stabilită pentru
primirea documentelor este de cel puţin 24 de ore.”;
Punctele 14-68 devin, respectiv, punctele 15-69.
Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.
S-a votat:
Pro – 7;
Contra – 0.
S-a examinat: 2. Cu privire la modificarea Regulamentului privind
stabilirea ordinii de primire a documentelor prin tragere la sorţi de la
reprezentanţii partidelor, altor organizaţii social-politice, blocurilor electorale
şi candidaţilor independenţi pentru înregistrare la organele electorale.
A raportat Eugeniu Ştirbu.
Propuneri şi obiecţii:
Dl Mihai Buşuleac – punctul 2 va avea redacţia punctului 14 din hotărîrea
„Cu privire la completarea Regulamentului privind activitatea consiliului electoral
de circumscripţie.”
Propunerea se acceptă.
Dl Mihai Buşuleac – Comisia trebuie să se determine în chestiunea privind
tragerea la sorţi concomitent pentru funcţiile de primar şi consilier ori această
procedură se efectuează aparte?
Dl Iurie Ciocan – tragerea la sorţi se face separat deoarece vor fi 2 buletine
de vot distincte.
Dl Eugeniu Ştirbu – trebuie să se tragă la sorţi pentru fiecare funcţie electivă
în parte şi propune de completat punctul 5 la final cu textul „În cazul alegerilor

locale generale tragerea la sorţi se efectuează pentru fiecare funcţie electivă
aparte”.
Propunerea se acceptă.
Alte propuneri şi obiecţii nu sînt.
Dl Eugeniu Ştirbu – supune votului proiectul hotărîrii ţinînd cont de
propunerile acceptate de membrii Comisiei.
În conformitate cu art.18, 22 şi 44 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21
noiembrie 1997, cu completările şi modificările ulterioare, Comisia Electorală
Centrală:
Modifică Regulamentul privind stabilirea ordinii de primire a documentelor
prin tragere la sorţi de la reprezentanţii partidelor, altor organizaţii social-politice,
blocurilor electorale şi candidaţilor independenţi pentru înregistrare la organele
electorale, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr.1337 din 4
octombrie 2005, după cum urmează:
În titlul Regulamentului, după cuvîntul „independenţi” se introduce cuvîntul
„depuse”, mai departe după text;
La pct.1, cuvintele „pentru înregistrare la organele electorale în cazul în care
aceştia se prezintă la organul electoral în acelaşi timp.” se substituie prin cuvintele
„în cazul în care aceştia depun în acelaşi timp toate documentele necesare pentru
înregistrare.”
Pct.2 se expune în redacţie nouă:
„2. În conformitate cu art.44 alin.(2) din Codul electoral, Comisia Electorală
Centrală, respectiv consiliile electorale de circumscripţie, în termen de 2 zile de la
începerea perioadei de desemnare a candidaţilor, fac publică informaţia privind
locul (biroul), data şi ora primirii documentelor, adoptînd în acest sens o hotărîre.
Intervalul de timp dintre momentul adoptării hotărîrii şi ora stabilită pentru
primirea documentelor este de cel puţin 24 de ore.”
Pct.5 se completează la final cu textul avînd următorul conţinut: „În cazul
alegerilor locale generale tragerea la sorţi se efectuează pentru fiecare funcţie
electivă aparte.”.
Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.
S-a votat:
Pro – 7;
Contra – 0.
S-a examinat: 3. Cu privire la confirmarea membrului reprezentant din
partea Partidului Liberal cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală
Centrală pentru alegerile locale generale din 3 iunie 2007.
A raportat: Iurie Ciocan.
Întrebări şi obiecţii nu sînt.
În conformitate cu art. 15 alin. (2) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21
noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală:
Confirmă pe dl Bogachi Dumitru în calitate de membru reprezentant din
partea Partidului 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.
S-a votat:
Pro – 7;
Contra – 0.
S-a examinat: 4. Cu privire la confirmarea membrului reprezentant din
partea Partidului Comuniştilor din Republica Moldova cu drept de vot
consultativ în Comisia Electorală Centrală pentru alegerile locale generale din
3 iunie 2007.
A raportat: Iurie Ciocan.
Întrebări şi obiecţii nu sînt.
În conformitate cu art. 15 alin. (2) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21
noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală:
Confirmă pe dl Manolache Adrian în calitate de membru reprezentant din
partea Partidului Comuniştilor din Republica 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.
S-a votat:
Pro – 7;
Contra – 0.
S-a examinat: 5. Cu privire la confirmarea membrului reprezentant din
partea Partidului Democraţiei Sociale din Moldova cu drept de vot consultativ
în Comisia Electorală Centrală pentru alegerile locale generale din 3 iunie
2007.
A raportat: Iurie Ciocan.
Întrebări şi obiecţii nu sînt.
În conformitate cu art. 15 alin. (2) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21
noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală:
Confirmă pe dl Ghenciu Nicolae în calitate de membru reprezentant din
partea Partidului Democraţiei Sociale 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.
S-a votat:
Pro – 7;
Contra – 0.
S-a examinat: 6. Cu privire la confirmarea membrului reprezentant din
partea Alianţei „MOLDOVA NOASTRĂ” cu drept de vot consultativ în
Comisia Electorală Centrală pentru alegerile locale generale din 3 iunie 2007.
A raportat: Iurie Ciocan.
Întrebări şi obiecţii nu sînt.

În conformitate cu art. 15 alin. (2) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21
noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală:
Confirmă pe dl Pleşca Ion în calitate de membru reprezentant din partea
Alianţei „MOLDOVA NOASTRĂ” 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.
S-a votat:
Pro – 7;
Contra – 0.
S-a examinat: 7. Cu privire la confirmarea membrului reprezentant din
partea Partidului Conservator cu drept de vot consultativ în Comisia
Electorală Centrală pentru alegerile locale generale din 3 iunie 2007.
A raportat: Iurie Ciocan.
Întrebări şi obiecţii nu sînt.
În conformitate cu art. 15 alin. (2) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21
noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală:
Confirmă pe dna Murzac Angela în calitate de membru reprezentant din
partea Partidului Conservator 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.
S-a votat:
Pro – 7;
Contra – 0.
S-a examinat: 8. Cu privire la confirmarea persoanei responsabile de
finanţe pentru perioada campaniei electorale la alegerile locale generale din 3
iunie 2007 din partea Partidului Popular Republican.
A raportat: Iurie Ciocan.
Întrebări şi obiecţii nu sînt.
În conformitate cu art. 38 alin. (3) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21
noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală:
Confirmă pe dl Jelamschi Dumitru în calitate de persoană responsabilă de
finanţe (trezorieră) pentru perioada campaniei electorale la alegerile locale
generale din 3 iunie 2007 din partea Partidului Popular Republican.
Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.
S-a votat:
Pro – 7;
Contra – 0.

S-a examinat: 9. Cu privire la confirmarea persoanei responsabile de
finanţe pentru perioada campaniei electorale la alegerile locale generale din 3
iunie 2007 din partea Partidului Umanist din Moldova.
A raportat: Iurie Ciocan.
Întrebări şi obiecţii nu sînt.
În conformitate cu art. 38 alin. (3) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21
noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală:
Confirmă pe dna Pantea Elvira în calitate de persoană responsabilă de
finanţe (trezorieră) pentru perioada campaniei electorale la alegerile locale
generale din 3 iunie 2007 din partea Partidului Umanist din Moldova.
Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.
S-a votat:
Pro – 7;
Contra – 0.
S-a examinat: 10. Cu privire la confirmarea persoanei responsabile de
finanţe pentru perioada campaniei electorale la alegerile locale generale din 3
iunie 2007 din partea Partidului Social-Democrat din Moldova.
A raportat: Iurie Ciocan.
Întrebări şi obiecţii nu sînt.
În conformitate cu art. 38 alin. (3) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21
noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală:
Confirmă pe dl Ciobanu Victor în calitate de persoană responsabilă de
finanţe (trezorieră) pentru perioada campaniei electorale la alegerile locale
generale din 3 iunie 2007 din partea Partidului Social-Democrat din Moldova.
Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.
S-a votat:
Pro – 7;
Contra-0.
S-a examinat: 11. Cu privire la confirmarea persoanei responsabile de
finanţe pentru perioada campaniei electorale la alegerile locale generale din 3
iunie 2007 din partea Partidului Democraţiei Sociale din Moldova.
A raportat: Iurie Ciocan.
Întrebări şi obiecţii nu sînt.
În conformitate cu art. 38 alin. (3) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21
noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală:
Confirmă pe dna Parea Oxana în calitate de persoană responsabilă de finanţe
(trezorieră) pentru perioada campaniei electorale la alegerile locale generale din 3
iunie 2007 din partea Partidului Democraţiei Sociale din Moldova.
Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.
S-a votat:
Pro – 7;
Contra-0.

S-a examinat: 12. Cu privire la confirmarea persoanei responsabile de
finanţe pentru perioada campaniei electorale la alegerile locale generale din 3
iunie 2007 din partea Partidului Popular Creştin Democrat.
A raportat: Iurie Ciocan.
Întrebări şi obiecţii nu sînt.
În conformitate cu art. 38 alin. (3) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21
noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală:
Confirmă pe dna Prodan Lucia în calitate de persoană responsabilă de
finanţe (trezorieră) pentru perioada campaniei electorale la alegerile locale
generale din 3 iunie 2007 din partea Partidului Popular Creştin Democrat.
Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.
S-a votat:
Pro – 7;
Contra-0.
S-a examinat: 13. Cu privire la confirmarea persoanei responsabile de
finanţe pentru perioada campaniei electorale la alegerile locale generale din 3
iunie 2007 din partea Partidului Conservator.
A raportat: Iurie Ciocan.
Întrebări şi obiecţii nu sînt.
În conformitate cu art. 38 alin. (3) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21
noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală:
Confirmă pe dl Baciu Victor în calitate de persoană responsabilă de finanţe
(trezorieră) pentru perioada campaniei electorale la alegerile locale generale din 3
iunie 2007 din partea Partidului Conservator.
Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.
S-a votat:
Pro – 7;
Contra-0.
S-a examinat: 14. Cu privire la confirmarea persoanei responsabile de
finanţe pentru perioada campaniei electorale la alegerile locale generale din 3
iunie 2007 din partea Partidului Comuniştilor din Republica Moldova.
A raportat: Iurie Ciocan.
Întrebări şi obiecţii nu sînt.
În conformitate cu art. 38 alin. (3) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21
noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală:
Confirmă pe dna Conovalenco Galina în calitate de persoană responsabilă de
finanţe (trezorieră) pentru perioada campaniei electorale la alegerile locale
generale din 3 iunie 2007 din partea Partidului Comuniştilor din Republica
Moldova.
Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.
S-a votat:
Pro – 7;
Contra-0.

S-a examinat: 15. Privind modificarea hotărîrii Comisiei Electorale
Centrale nr.464 din 11 aprilie 2007 „Cu privire la constituirea Consiliului
electoral al circumscripţiei electorale municipale Bălţi nr.2”.
A raportat: Iurie Ciocan.
Întrebări şi obiecţii nu sînt.
Consiliul municipal Bălţi a depus la Comisia Electorală Centrală un demers
prin care solicită excluderea dlui Reaboi Oleg, la cerere, din componenţa
Consiliului electoral al circumscripţiei electorale municipale Bălţi nr.2 şi
includerea dnei Ţornic Roza, din partea Consiliului municipal Bălţi.
În conformitate cu art. 26 şi 33 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21
noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală:
Modifică Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr.464 din 11 aprilie 2007
„Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale
municipale Bălţi nr.2, după cum urmează:
Exclude din componenţa Consiliului electoral al circumscripţiei electorale
municipal Bălţi nr.2 dl Reaboi Oleg, propus de Consiliul municipal Bălţi.
Include în componenţa Consiliului electoral al circumscripţiei electorale
municipale Bălţi nr.2 dna Ţornic Roza, temporar neangajată în cîmpul muncii, din
partea Consiliului municipal Bălţi.
Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.
S-a votat:
Pro – 7;
Contra-0.
S-a examinat: 16. Privind modificarea hotărîrii Comisiei Electorale
Centrale Nr.509 din 18 aprilie 2007 „Cu privire la degrevarea şi convocarea
unor membri ai consiliilor electorale de circumscripţie de nivelul doi pentru
efectuarea alegerilor locale generale din 3 iunie 2007”.
A raportat: Mihai Buşuleac.
Întrebări şi obiecţii nu sînt.
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:
Modifică Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale Nr.509 din 18 aprilie 2007
„Cu privire la degrevarea şi convocarea unor membri ai consiliilor electorale de
circumscripţie de nivelul doi pentru efectuarea alegerilor locale generale din 03
iunie 2007”, după cum urmează:
La pct.1:
- din poziţia „Consiliul electoral al circumscripţiei municipale Bălţi
nr.2” se exclude sintagma „Reaboi Oleg - membru”.
- din poziţia „Consiliul electoral al circumscripţiei raionale Anenii
Noi nr.4” se exclude sintagma „Bostan Tatiana - secretar”.
Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.
S-a votat:
Pro – 7;
Contra-0.

S-a examinat: 17. Cu privire la degrevarea de la locul de muncă
permanent a dnei Gavriluţa Valentina secretar al Consiliului electoral al
circumscripţiei raionale Anenii Noi nr.4.
A raportat: Mihai Buşuleac.
Întrebări şi obiecţii nu sînt.
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 dna Gavriluţa Valentina,
secretar al Consiliului electoral al circumscripţiei raionale Anenii Noi nr.4,
începînd cu 24 aprilie 2007.
Prezenta hotărîre în vigoare la data adoptării.
S-a votat:
Pro – 7;
Contra-0.
S-a examinat: 18. 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.
Întrebări şi obiecţii nu sînt.
Oficiul Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa pentru
Instituţiile Democratice şi Drepturile Omului (OSCE/ODIHR) a înaintat la
Comisia Electorală Centrală un demers privind acreditarea a 16 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): dna
Angela Ghilaşcu, dl Damir Malbasic, dl Valery Shirokov, dna Tatyana
Bogussevich (membri ai echipei de bază) şi dl Salvador Gine Lacasa, dl Nicolas
Heyum, dna Zuzanna Duda, dna Lia Lockert, dl Andrew Palmer, dl John
Desmond, dna Laure Du Teilhet de Lamothe, dl Finn Flensten Nielsen, dna
Ecaterine Siradze-Delaunay, dna Milena Zherdii, dna Masa Janusevic, dl Zoran
Dokovic (observatori pe termen lung) 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.
S-a votat:
Pro – 7;
Contra-0.
S-a examinat: 19. Cu privire la acreditarea observatorilor naţionali din
partea Academiei Europene a Societăţii Civile în vederea monitorizării
alegerilor locale generale din 3 iunie 2007.
A raportat: Victor Kosteţki.
Întrebări şi obiecţii nu sînt.
Academia Europeană a Societăţii Civile a înaintat la Comisia Electorală
Centrală un demers privind acreditarea a 11 (unsprezece) persoane în calitate de
observatori naţionali pentru monitorizarea alegerilor locale generale din 3 iunie
2007.
Comisia Electorală Centrală consideră că Academia Europeană a Societăţii
Civile este capabilă să exercite funcţii civice în alegerile locale generale din 3 iunie
2007.
În conformitate cu art. 18 şi 63 alin. (4) 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 naţionali: dna Renata Verejanu, dl
Vitalie Dvorean, dna Galina Codreanu, dna Elena Grajdian, dna Ala Telembici, dl
Alexandru Cupcea, dl Irii Parfionov, dna Elena Raţă, dl Nicolae Becciu, dna Lidia
Ungureanu şi dna Rodica Roşca în consiliile electorale de circumscripţie din partea
Academiei Europene a Societăţii Civile în vederea monitorizării alegerilor locale
generale din 3 iunie 2007.
În activitatea sa persoanele acreditate se vor călăuzi de Constituţia
Republicii Moldova, de Codul electoral, de 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 actele normative
internaţionale la care Republica Moldova este parte.
Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.
S-a votat:
Pro – 7;
Contra-0.

S-a examinat: 20. Cu privire la acreditarea observatorilor naţionali din
partea Asociaţiei „Primul Club al Consiliului Europei” în vederea
monitorizării alegerilor locale generale din 3 iunie 2007.
A raportat: Victor Kosteţki.
Întrebări şi obiecţii nu sînt.
Asociaţia „Primul Club al Consiliului Europei” a înaintat la Comisia
Electorală Centrală un demers privind acreditarea a 19 (nouăsprezece) persoane în
calitate de observatori naţionali pentru monitorizarea alegerilor locale generale din
3 iunie 2007.
Comisia Electorală Centrală consideră că Asociaţia „Primul Club al
Consiliului Europei” este capabilă să exercite funcţii civice în alegerile locale
generale din 3 iunie 2007.
În conformitate cu art. 18 şi 63 alin. (4) 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 naţionali: dl Dan Verejanu, dna Lilia
Brumaru, dna Alina Dragancea, dl Vitalie Savciuc, dl Valentin Tîmbur, dl Andrei
Bîzgu, dna Oxana Uncu, dl Valeriu Croitoru, dl Vladislav Trifon, dna Veronica
Gâra, dl Alexandru Donea, dna Viorica Oprea, dl Igor Rusu, dl Sergiu Lisevici, dl
Dumitru Oţel, dna Stela Plitoc, dl Sergiu Capbătut, dl Alexandru Stihii, dl Dumitru
Dvorean în consiliile electorale de circumscripţie din partea Asociaţiei „Primul
Club al Consiliului Europei” în vederea monitorizării alegerilor locale generale din
3 iunie 2007.
În activitatea sa persoanele acreditate se vor călăuzi de Constituţia
Republicii Moldova, de Codul electoral, de 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 actele normative
internaţionale la care Republica Moldova este parte.
Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.
S-a votat:
Pro – 7;
Contra-0.
S-a examinat: 21. Cu privire la modelele de documente întocmite de
birourile electorale ale secţiilor de votare şi de consiliile electorale de
circumscripţie la alegerile locale generale din 3 iunie 2007.
A raportat: Iurie Ciocan.
Întrebări şi obiecţii nu sînt.
În conformitate cu art. 26 lit. (f), art. 29, 55 lit. (i), art. 58, 59 şi 132 din
Codul electoral nr. 1381 – XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală
Centrală:
Aprobă următoarele modele de documente întocmite de birourile electorale
ale secţiilor de votare şi de consiliile electorale de circumscripţie la alegerile locale
generale din 3 iunie 2007 (modelele se anexează):

a) procesul-verbal privind pregătirea biroului electoral către efectuarea
votării în ziua alegerilor (pentru primul tur şi al doilea tur de scrutin);
b) formularul special pentru numărarea voturilor (pentru primul tur şi al
doilea tur de scrutin);
c) procesul-verbal al biroului electoral al secţiei de votare privind rezultatele
numărării voturilor la alegerea consilierilor;
d) procesul-verbal al biroului electoral al secţiei de votare privind rezultatele
numărării voturilor la alegerea primarului (pentru primul tur şi al doilea tur de
scrutin);
e) raportul biroului electoral al secţiei de votare (pentru primul tur şi al
doilea tur de scrutin);
f) procesul-verbal al consiliului electoral de circumscripţie privind
totalizarea rezultatelor votării la alegerea consilierilor;
g) procesul-verbal al consiliului electoral de circumscripţie privind
totalizarea rezultatelor votării la alegerea primarului (pentru primul tur şi al doilea
tur de scrutin);
h) raportul consiliului electoral de circumscripţie (pentru primul tur şi al
doilea tur de scrutin).
Documentele sus-menţionate se editează într-un tiraj conform calculelor
prezentate în anexă.
Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.
S-a votat:
Pro – 7;
Contra-0.
S-a examinat: 22. Cu privire la modelele de invitaţii la votare, de
ecusoane ale membrilor birourilor electorale ale secţiilor de votare, ale
observatorilor acreditaţi în organele electorale şi ale interpreţilor la alegerile
locale generale din 3 iunie 2007.
A raportat: Iurie Ciocan.
Întrebări şi obiecţii nu sînt.
În conformitate cu art. 26 lit. (f), art. 50 şi 63 din Codul electoral nr. 1381 –
XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală:
Aprobă modelele de invitaţii la votare, de ecusoane ale membrilor birourilor
electorale ale secţiilor de votare, ale observatorilor acreditaţi în organele electorale
şi ale interpreţilor la alegerile locale generale din 3 iunie 2007.
Formularele respective se editează într-un tiraj conform calculelor prezentate
în anexă.
Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.
S-a votat:
Pro – 7;
Contra-0.

S-a examinat: 23. Cu privire la contestaţiile dlui A.Chetraru, preşedinte
al organizaţiei teritoriale a Partidului Democrat din Moldova, dlui I.Gorgos,
membru din partea Alianţei „MOLDOVA NOASTRĂ” în Consiliul electoral
al circumscripţiei electorale raionale Hînceşti nr.20 şi dnei S.Fanari,
preşedinte al organizaţiei teritoriale a Partidului Popular Creştin Democrat.
A raportat: Pavel Midrigan.
Prin contestaţiile depuse de dl A.Chetraru, preşedinte al organizaţiei
teritoriale a Partidului Democrat din Moldova, dl I.Gorgos, membru din partea
Alianţei „MOLDOVA NOASTRĂ” în Consiliul electoral al circumscripţiei
electorale raionale Hînceşti nr.20 şi dna S.Fanari, preşedinte al organizaţiei
teritoriale a Partidului Popular Creştin Democrat se menţionează că acţiunile
Consiliului electoral al circumscripţiei raionale Hînceşti nr.20 contravin
prevederilor cuprinse la art. 44 alin. (2) ale Codului electoral privind modalitatea
de primire a documentelor din partea concurenţilor electorali, inclusiv ceea ce
priveşte afişarea informaţiei referitor la data, locul şi ora primirii documentelor. În
afară de aceasta, nu a fost efectuată tragerea la sorţi între reprezentanţii partidelor
politice care depun documentele în acelaşi timp.
Contestatarii, în afară de circumstanţele invocate, nu au prezentat alte probe
suplimentare, solicitate de Comisia Electorală Centrală conform art. 65 din Codul
electoral.
Examinînd materialele prezentate de contestatari, cît şi de Consiliul electoral
al circumscripţiei raionale Hînceşti nr.20, încălcări ale legislaţiei electorale nu au
fost stabilite.
Întrebări şi obiecţii:
Dna Renata Lapti – reieşind din faptul că şedinţa consiliului electoral de
circumscripţie a avut loc la ora 10.00, iar primirea documentelor a început la 11.00
care a fost modalitatea de a face publică informaţia privind stabilirea orei, datei şi
locului primirii documentelor pentru înregistratrea candidaţilor elelctorali?
Dl Pavel Midrigan – la şedinţă au fost prezenţi reprezentanţii partidelor
politice.
Dl Mihai Buşuleac – nu este posibil într-o oră să aduci la cunoştinţa publică
tuturor formaţiunilor politice din raion informaţia respectivă.
Dl Pave Midrigan – există nota informativă a consiliului, este o probă scrisă
cu 5 semnături. Dacă ar fi fost înregistrată vreo încălcare nu semnau. Am putea
amîna examinarea chestiunii, dar dacă nu sînt probe consider că nici nu trebuie
examinată.
Dna Renata Lapti – la cele spuse de dl Midrigan, vreau să ripostez că dacă
informaţia respectivă ar fi fost făcută publică în Chişinău era ceva normal dar în
Hînceşti trebuie mai mult timp pentru a aduce informaţia la cunoştinţa publică.
Dl Eugeniu Ştirbu – a fost totuşi afişată informaţia respectivă?
Dl Pavel Midrigan – eu nu pot să spun mai mult decît e scris. La şedinţă erau
prezenţi reprezentanţii partidelor. Dna Rusu a confirmat că informaţia a fost afişată
în localuri şi în exterior. Cu atît mai mult avem copia de pe registru, nu există
obiecţii la numărul de ordine pentru înregistrare din partea concurenţilor electorali.
Dl Vasile Gafton – în Hînceşti este vreun post de radio public?

Dl Iurie Ciocan – public nu este şi pînă în prezent la Comisia Electorală
Centrală nu a parvenit vreo informaţie despre existenţa vreunui post de radio privat
în Hînceşti.
Dl Pavel Midrigan – nu era cazul de a trage la sorţi, în registru concurenţii
elelctorali sînt înregistraţi la diferite intervale de timp.
Dna Renata Lapti – propun să amînăm examinarea contestaţiei pînă primim
careva probe din partea contestatarilor.
Dl Mihai Buşuleac – susţin propunerea dnei Lapti.
Dl Eugeniu Ştirbu – supunem votului proiectul propus de dl Midrigan, dacă
nu se acceptă amînăm examinarea.
În baza celor expuse şi în conformitate cu art. 44, 65-67 din Codul electoral
nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală:
Respinge contestaţiile dlui A.Chetraru, preşedinte al organizaţiei teritoriale a
Partidului Democrat din Moldova, dlui I.Gorgos, membru din partea Alianţei
„MOLDOVA NOASTRĂ” în Consiliul electoral al circumscripţiei electorale
raionale Hînceşti nr.20 şi dnei S.Fanari, preşedinte al organizaţiei teritoriale a
Partidului Popular Creştin Democrat ca fiind neîntemeiate.
Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.
S-a votat:
Pro – 5;
Contra-2.
S-a examinat: 24. Diverse.
A raportat: Iurie Ciocan.
1. Dl Iurie Ciocan – pînă în prezent la Comisie au parvenit 18 demersuri din
partea posturilor de televiziune şi 18 din partea posturilor de radio privind
participarea lor la reflectarea campaniei electorale. Dintre care 21 de posturi vor
organiza dezbateri între concurenţii electorali. Postul de radio „Sănătatea” a refuzat
să participe la reflectarea campaniei electorale. Propun ca pe data de 3 iunie, ora
12.00 să organizăm o şedinţă comună a Comisiei Electorale Centrale cu Consiliul
Coordonator al Audiovizualului la care să fie invitaţi titularii de licenţă de emisie
TV şi radio. În cadrul acestei şedinţe vom discuta despre reflectarea alegerilor
locale generale din 3 iunie 2007 şi despre organizarea dezbaterilor electorale în
conformitate cu prevederile Codului electoral, Regulamentul privind reflectarea în
mijloacele de informare în masă din Republica Moldova a campaniei electorale la
alegerile locale generale din 3 iunie 2007 şi Concepţia reflectării campaniei
electorale locale de către instituţiile audiovizualului din Republica Moldova.
Se ia act de informaţia dlui Ciocan.
2. Dl Iurie Ciocan – propune un proiect de circulară către consiliile
electorale de circumscripţie, partide, organizaţii social-politice privind aplicarea
uniformă de către consiliile electorale ale circumscripţiilor electorale de nivelul
întîi şi doi, a alin. (6) al art. 46, alin. (1) al art. 44 şi alin. (13) al art. 47 din Codul
electoral (se anexează).
Propuneri şi obiecţii.

Dna Renata Lapti – propune de completat circulara cu textul „Din momentul
depunerii la consiliile electorale respective a documentelor pentru înregistrarea
candidaţilor şi pînă la momentul înregistrării acestora pot fi operate orice
modificări şi completări în listele de candidaţi”.
Propunerea se acceptă.
Dl Mihai Buşuleac – propune să fie delimitate trei perioade de operare a
modificărilor în listele candidaţilor – prima propusă de dna Renata Lapti, a doua –
de la înregistrarea concurentului electoral pînă la 3 mai 2007 şi a treia – de la 4 mai
2007 pînă la 26 mai 2007, ora 24.00.
Propunerea se acceptă.
Dl Iurie Ciocan – propune de completat circulara cu un aliniat nou –
„Consiliile electorale de circumscripţie sînt obligate să solicite decizia de
suspendare de la consiliul respectiv”.
Propunerea se acceptă.
Dl Vasile Gafton – în aliniatul privind aplicarea art. 47, alin. (13) din Codul
electoral să fie exclus cuvintele „şi locurile”.
Propunerea se acceptă.
Dl Iurie Ciocan – propune de completat cu un aliniat nou „Concurenţii sînt
în drept să desfăşoare întîlniri cu alegătorii şi în alte localuri decît cele stabilite de
administraţia publică locală, în condiţii egale”.
Dl Eugeniu Ştirbu – propune de acceptat, deoarece administraţia publică
locală determină minimul de localuri pentru întîlnirile concurenţilor electorali cu
alegătorii.
Propunerea se acceptă.
Dl Dumitru Graur – propune Comisiei să adopte o hotărîre asupra chestiunii
examinate. Hotărîrea este un act normativ şi va fi executat de organele electorale şi
concurenţii electorali.
Dl Nicolae Gîrbu – susţine propunerea dlui Graur.
Dl Mihai Buşuleac – propune de amînat examinarea chestiunii, de pregătit
un proiect de hotărîre şi la şedinţa ordinară revenim.
Dl Eugeniu Ştirbu – dl Iurie Ciocan va pregăti proiectul hotărîrii asupra
chestiunii în cauză şi mîine, 27 aprilie 2007, se convoacă Comisia în şedinţă şi
adoptă hotărîrea.
S-a votat:
Pro – 7;
Contra-0.
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