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PROCES-VERBAL nr. 74 

al şedinţei Comisiei Electorale Centrale 
 

 

8 iunie 2007  

Ora: 16.00 

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 

 Victor Kosteţki 

 Nicolae Gîrbu 

 

Dl Eugeniu Ştirbu – propune membrilor Comisiei Electorale Centrale de a 

începe şedinţa. 

Propunerea se acceptă unanim. 

Dl Eugeniu Ştirbu – propune spre examinare proiectul ordinii de zi. 

 

 

ORDINEA DE ZI: 

 

1. Cu privire la fixarea datei pentru votarea repetată în Circumscripţia 

electorală comunală Chioselia, raionul Cantemir. 

Dl Eugeniu Ştirbu – supune votului proiectul ordinii de zi. 

S-a votat:  

Pro – 7; 

Contra – 0. 

 

 



S-a examinat: 1. Cu privire la fixarea datei pentru votarea repetată în 

Circumscripţia electorală comunală Chioselia, raionul Cantemir. 

A raportat: Mihai Buşuleac. 

Întrebări şi obiecţii: 

Dl Eugeniu Ştirbu – ce facem cu membrii Consiliului electoral comunal 

Chioselia? 

Dl Mihai Buşuleac – dacă au fost încălcări consider că putem dizolva 

consiliul electoral, dar ţinînd cont de faptul că au rămas doar 5 zile pînă la ziua 

alegerilor propun să-i lăsăm să activeze în aceeaşi componenţa. 

Dl Eugeniu Ştirbu – s-ar putea. 

Dl Mihai Buşuleac – consider că nu este oportun. 

  Propunerea se acceptă unanim. 

Dl Mihai Buşuleac – dă citire proiectului hotărîrii: 

Judecătoria raionului Cantemir prin hotărîrea din 8 iunie 2007 a declarat 

nule alegerile locale generale din 3 iunie 2007 pentru alegerea primarului comunei 

Chioselia din motiv că consiliul electoral al circumscripţiei comunale Chioselia nu 

l-a exclus din buletinul de vot, conform deciziei Curţii de Apel Cahul din 1 iunie 

2007, pe Curcenco Dumitru, candidat la funcţia de primar din partea Partidului 

democrat din Moldova. Acest fapt a influenţat rezultatele alegerilor la funcţia de 

primar al comunei Chioselia. 

În conformitate cu art.137 şi 138 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală: 

1. Declară nule alegerile primarului comunei Chioselia, raionul Cantemir din 

3 iunie 2007, în circumscripţia electorală comunală Chioselia, raionul Cantemir. 

2. Fixează pentru data de 17 iunie 2007 votarea repetată pentru alegerea 

primarului comunei Chioselia, raionul Cantemir. Votarea repetată se va efectua pe 

baza aceloraşi liste electorale, cu participarea aceluiaşi consiliu electoral şi 

aceloraşi birouri electorale ale secţiilor de votare. Din buletinul de vot se exclude 

Curcenco Dumitru, candidat la funcţia de primar din partea Partidului Democrat 

din Moldova. 

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.  

S-a votat:  

Pro – 7; 

Contra – 0. 

   

Dl Nicolae Gîrbu – doresc să informez membrii Comisiei că dispun de 

informaţie că în comuna Micăuţi, r-nul Străşeni instanţa de judecată va declara 

alegerile nule. Deoarece Consiliul electoral comunal Micăuţi a prezentat 

documentele privind alegerile din localitatea respectivă fără a aplica pe ele 

ştampila. Propun să pregătiţi o scrisoare oficială care să cuprindă toate încălcările 

sesizate şi s-o expediem prin fax în adresa instanţei de judecată.  

Dl Eugeniu Ştirbu – propune să fie invitat dl Mîrzencu Dumitru, preşedintele 

Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Străşeni, şi împreună cu 

aparatul Comisiei să se efectueze un control suplimentar asupra documentelor 



electorale privind totalizarea rezultatelor alegerilor şi numai după aceea Comisia 

va decide privind expedierea unei scrisori în instanţa de judecată. 

Propunerea se acceptă. 

 

 

 

   Preşedintele                                                                Eugeniu ŞTIRBU 

Comisiei Electorale Centrale  

 

 

Secretarul                                                                   Iurie CIOCAN 

Comisiei Electorale Centrale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex.: Diana Railean 


