
 
H O T Ă R Î R E 

Cu privire la aprobarea Mesajului de recunoştinţă al Comisiei Electorale Centrale 
 

Luînd în considerare că perioada electorală pentru alegerile locale generale din 2007 s-a 
finalizat, iar funcţionarii electorali din consiliile electorale de circumscripţie de nivelul întîi şi 
doi, precum şi din cele 1934 de birouri electorale ale secţiilor de votare au activat în deplină 
conformitate cu prevederile Constituţiei Republicii Moldova şi ale Codului electoral, Comisia 
Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE: 
 

1.     Se aprobă Mesajul de recunoştinţă al Comisiei Electorale Centrale (se anexează). 
2.     Mesajul de recunoştinţă al Comisiei Electorale Centrale se expediază consiliilor raionale 

şi municipale, se difuzează mijloacelor de informare în masă. 
 
 
Chişinău, 3 iulie 2007 
Nr.784 
 

Anexă la hotărîrea 
Comisiei Electorale Centrale 

nr.784 din 3 iulie 2007 
 

 
Mesaj de recunoştinţă al  

Comisiei Electorale Centrale 
 

Comisia Electorală Centrală exprimă recunoştinţă membrilor consiliilor electorale de 
circumscripţie de nivelul întîi şi doi şi birourilor electorale ale secţiilor de votare, autorităţilor 
administraţiei publice centrale şi locale pentru dedicare în îndeplinirea atribuţiilor electorale 
delegate la organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale generale din 2007.   
 

Comisia Electorală Centrală constată că organizarea alegerilor locale generale din acest 
an a solicitat un efort suplimentar din partea tuturor celor implicaţi datorită modificării relativ 
recente a legislaţiei electorale. Deşi în îndeplinirea procedurilor electorale au fost semnalate 
anumite abateri, acestea nu au fost de natură să pericliteze desfăşurarea alegerilor în mod liber, 
democratic şi transparent.  

 
Exprimăm recunoştinţa Comisiei Electorale Centrale pentru colaborare întru asigurarea 

exercitării dreptului constituţional al fiecărui cetăţean al Republicii Moldova de a alege şi a fi 
ales.  

 
Comisia Electorală Centrală exprimă gratitudine observatorilor naţionali şi internaţionali, 

în speţă Coaliţiei 2007, Oficiului Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa pentru 
Instituţiile Democratice şi Drepturile Omului (OSCE/ODIHR) şi Congresului Puterilor Locale şi 
Regionale al Consiliului Europei, care au contribuit semnificativ la monitorizarea scrutinului din 
iunie 2007.     


