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PROCES-VERBAL nr. 70 

al şedinţei Comisiei Electorale Centrale 
 

3 iunie 2007  

Ora: 11.00 

mun. Chişinău, str.Vasile Alecsandri, 119 

  

        A prezidat:                        Eugeniu Ştirbu, preşedintele  

Comisiei Electorale Centrale 
 

            

 

       Membrii Comisiei:          Mihai Buşuleac 

 Nicolae Gîrbu 

                                                  Victor Kosteţki 

                                                   Pavel Midrigan 

                                                    

  

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 contestaţia nr.CEC 7/144 din 3 iunie 2007 a dlui Popa 

Gheorghe, prim-secretar al CR Cantemir al PCRM. 

Obiecţii şi propuneri nu sînt. 

Dl Eugeniu Ştirbu – supune votului ordinea de zi. 

S-a votat:  

Pro – 6; 

Contra – 0. 

 

S-a examinat: 1. Cu privire la contestaţia nr.CEC 7/144 din 3 iunie 2007 

a dlui Popa Gheorghe, prim-secretar al CR Cantemir al PCRM. 

A raportat: Mihai Buşuleac. 

Dl Mihai Buşuleac – am discutat la ora 6.45 cu preşedintele Consiliului 

electoral al circumscripţiei raionale Cantemir să stopeze procesul votării în satul 

Chioselia. Ulterior am expediat o scrisoare cu acelaşi conţinut, însă la moment 

continuă votarea. Este o neglijenţă totală a hotărîrii Curţii de Apel Cahul. 

Propuneri şi obiecţii: 



Dl Iurie Ciocan – propun ca această secţie să fie închisă, să fie dizolvat 

consiliul electoral şi să creăm altul nou. În loc de turul doi vom face alegeri 

repetate.  

Dna Renata Lapti – să facem alegeri doar la funcţia de primar, deoarece 

cetăţenii votează legal pentru consilierii locali şi raionali.  

Dl Pavel Midrigan – cui i s-au dat indicaţii de a exclude pe dl Curcenco 

Dumitru din lista concurenţilor electorali la funcţia de primar al satului Chioselia, 

raionul Cantemir? 

Dl Pavel Buşuleac – preşedintelui Consiliului electoral al circumscripţiei 

raionale Cantemir şi preşedintelui Consiliului electoral al circumscripţiei săteşti 

Chioselia. 

Dna Renata Lapti – propun să continue votarea cu trei buletine de vot. 

Dl Nicolae Gîrbu – se neglijează executarea hotărîrii Comisiei. 

Dl Pavel Midrigan – propun să nu dăm indicaţii acuma, să lăsăm ca procesul 

electoral să decurgă mai departe. Prin art. 137 din Codul electoral alegerile vor fi 

declarate nule, să invităm Consiliul electoral şi birourile electorale ale secţiilor de 

votare la CEC, facem un grup de anchetă în cadrul Comisiei şi ulterior să-i 

dizolvăm. 

Dl Eugeniu Ştirbu – există o contestaţie şi trebuie să o admitem sau nu. 

Supun votării proiectul hotărîrii: 

 

În temeiul art. 18 şi 26 alin.(1) lit.b din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 

noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE:  

 

1. Se admite contestaţia nr.CEC 7/144 din 3 iunie 2007 a dlui Popa 

Gheorghe, prim-secretar al CR Cantemir al PCRM. 

2.    Se constată neexecutarea de către Consiliul electoral al circumscripţiei 

rationale Cantemir, Consiliul electoral al circumscripţiei săteşti Chioselia şi 

secţiilor de votare din această circumscripţie a deciziei Curţii de Apel Cahul din 1 

iunie 2007 cu privire la excluderea dlui Curcenco Dumitru din lista concurenţilor 

electorali la funcţia de primar al satului Chioselia, r-nul Cantemir. 

3. Din momentul adoptării prezentei hotărîri secţiile de votare din 

circumscripţia sătească Chioselia vor continua eliberarea buletinelor de vot pentru 

alegerea primarului satului Chioselia cu aplicarea ştampilei “retras” în dreptul 

candidatului Curcenco Dumitru din partea Partidului Democrat din Moldova. 

S-a votat:  

Pro – 6; 

Contra – 0. 

 

Preşedintele                                                                Eugeniu ŞTIRBU 

Comisiei Electorale Centrale  

 

Secretarul                                                                     Iurie CIOCAN 

Comisiei Electorale Centrale 

 


