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PROCES-VERBAL nr. 69 

al şedinţei Comisiei Electorale Centrale 
 

3 iunie 2007  

Ora: 8:35 

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 membrilor Comisiei de a transmite prin telefon 

proiectul textului hotărîrii biroului secţiei de votare întru executarea hotărîrii Curţii 

de Apel Cahul din 01.06.2007.  

 

 

ORDINEA DE ZI: 

 

1. Cu privire la textul hotărîrii biroului secţiei de votare din comuna Chioselia, 

raionul Cantemir întru executarea hotărîrii Curţii de Apel Cahul din 01.06.2007. 

Obiecţii şi propuneri nu sînt. 

Dl Eugeniu Ştirbu – supune votului ordinea de zi. 

S-a votat:  

Pro – 5; 

Contra – 0. 

 

   

 



S-a examinat: 1. Cu privire la textul hotărîrii biroului secţiei de votare din 

comuna Chioselia, raionul Cantemir întru executarea hotărîrii Curţii de Apel 

Cahul din 01.06.2007. 

În cadrul şedinţei de lucru a Comisiei Electorale Centrale dl Mihai Buşuleac 

a comunicat prin telefon dlui Mihai Tataru, preşedinte al Consiliului electoral al 

circumscripţiei comunale Chioselia, raionul Cantemir proiectul textului hotărîrii 

biroului secţiei de votare din comuna Chioselia, raionul Cantemir: 

În vederea executării hotărîrii Curţii de Apel Cahul din 01.06.2007 biroul 

electoral al secţiei de votare din comuna Chioselia, raionul Cantemir 

HOTĂRĂŞTE: 

1. Se stopează procesul-electoral în secţia de votare nr. 8/10. 

2. Se deschid urnele de vot, se retrag buletinele de vot din urne, se numără 

şi se anulează printr-un process-verbal separat, semnat de toţi membrii şi 

membrii reprezentanţi ai partidelor politice. 

3. Urnele goale se sigilează din nou, iar în buletinele neutilizate, în dreptul 

familiei Curcenco Dumitru se aplică ştampila retras şi se începe din nou 

procesul de votare. 

4. Persoanele care au votat pînă la momentul adoptării prezentei hotărîri se 

înscriu într-o listă separată şi li se comunică posibilitatea votării repetate 

din motivul anulării buletinelor de vot în baza cărora au votat anterior. 

5. Prezenta hotărîre intră în vigoare la ora şi data adoptării. 

 

Dl Mihai Buşuleac – l-a atenţionat pe dl Mihai Tataru, preşedinte al 

Consiliului electoral al circumscripţiei comunale Chioselia, raionul Cantemir, că 

acţiunile electorale indicate în hotărîre urmează a fi efectuate în prezenţa 

observatorilor şi ulterior copia hotărîrii respective să fie afişată pe panoul electoral 

al secţiilor de votare.  

Propunerea se acceptă unanim. 

 

 

Preşedintele                                                                Eugeniu ŞTIRBU 

Comisiei Electorale Centrale  

 

Membrul                                                                     Mihai Buşuleac 

Comisiei Electorale Centrale 

 


