REPUBLICA MOLDOVA
COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ
str.Vasile Alecsandri nr.119, MD 2012 Chişinău, Republica Moldova
tel. 251-451, 251-459, fax 232-258
www.cec.md, e-mail: cec@molddata.md

PROCES-VERBAL nr. 112
al şedinţei extraordinare a Comisiei Electorale Centrale
16 decembrie 2007
Ora: 10.00
mun. Chişinău, str.Vasile Alecsandri, 119

A prezidat:

Eugeniu Ştirbu, preşedintele Comisiei

Au participat:

Renata Lapti, vicepreşedintele Comisiei
Iurie Ciocan, secretarul Comisiei

Membrii Comisiei:

Mihai Buşuleac
Nicolae Gîrbu
Vasile Gafton
Victor Kosteţki /absenţă motivată/
Valentin Vizant /absenţă motivată/

Lipsesc:

Dl Eugeniu Ştirbu - propune membrilor Comisiei Electorale Centrale de a
începe şedinţa extraordinară a Comisiei.
S-a votat:
Pro – 6;
Contra – 0.
Dl Eugeniu Ştirbu – propune spre examinare proiectul ordinii de zi.
Propunerea se acceptă unanim.
ORDINEA DE ZI:
1. Cu privire la situaţia creată în s. Buţeni, raionul Hînceşti în ziua votării
repetate la funcţia de primar din 16 decembrie 2007
Raportor: Eugeniu ŞTIRBU
S-a examinat: 1. Cu privire la situaţia creată în s. Buţeni, raionul
Hînceşti în ziua votării repetate la funcţia de primar din 16 decembrie 2007.
A raportat: Eugeniu Ştirbu
Dl Pavel Midrigan, membrul Comisiei, s-a alăturat şedinţei Comisiei.

Comisia Electorală Centrală prin hotărîrea nr.1359 din 27 noiembrie 2007 a
fixat pentru 16 decembrie 2007 data votării repetate pentru alegerea primarului în
circumscripţia electorală sătească Buţeni nr.20/14.
În ziua votării pe data de 16 decembrie 2007 ora 9.45, la Comisia Electorală
Centrală au parvenit procesele-verbale nr.2, 3 şi 4, din conţinutul cărora rezultă
următoarele: Consiliul electoral al circumscripţiei electorale săteşti Buţeni nr.20/7
a suspendat deschiderea secţiei de votare pentru timpul examinării contestaţiilor
parvenite în dimineaţa zilei de 16 decembrie 2007 ora 6.30, ulterior a luat act de
aceste contestaţii şi le-a transmis spre examinare Judecătoriei Hînceşti.
Prin procesul-verbal nr.4, în legătură cu situaţia creată în jurul secţiei de
votare şi anume blocarea accesului la aceasta de către un grup de cetăţeni ai s.
Buţeni, Consiliul electoral al circumscripţiei electorale săteşti Buţeni nr.20/7
hotărăşte de a nu apela la forţele Ministerului Afacerilor Interne pentru asigurarea
forţată a accesului la secţia de votare şi a considera drept imposibilă desfăşurarea
votării repetate din 16 decembrie 2007 pentru alegerea primarului s. Buţeni.
De asemenea dl raportor a menţionat că dl Ion Garbuz, preşedintele
Consiliului electoral al circumscripţiei electorale săteşti Buţeni nr. 20/7, a fost
invitat la Comisia Electorală Centrală. La această consfătuire au participat dnele
Renata Lapti, Axenia Artemi şi dl Iurie Ciocan. De asemenea, a asistat şi dl Vasile
Gafton, membrul Comisiei.
Dl Eugeniu Ştirbu – buletinele de vot au fost aduse la Buţeni la orele 15.00. Iam spus lui Garbuz să depoziteze buletinele în secţia de votare, conform cerinţelor
Codului electoral. Însă ei au hotărît să le păstreze la Consiliul electoral, adică în
sediul primăriei. La orele 16.00, le-am indicat, prin fax şi am insistat să transfere
buletinele de vot în secţia de votare, aceste discuţii continuînd pînă la orele 18.00.
Pe la orele 7.00 dl Garbuz a informat că în preajma şcolii, adică a secţiei de votare
sînt aproximativ 500 de persoane care au blocat secţia de votare. Am sunat la secţia
de votare şi a răspuns doar paznicul care a confirmat că şcoala este înconjurată.
Toţi membrii Consiliului electoral erau prezenţi la faţa locului. Cînd au revenit în
primărie au întocmit procese-verbale şi le-au trimis, prin fax, la CEC. Le aveţi la
dispoziţia dumneavoastră. I-am spus dlui Garbuz că trebuie să adopte şi hotărîrile
respective, căci nu votăm prin procese-verbale. Trebuie să-i instruim să
întocmească corect un document. Dl Garbuz a spus că le-a zis tuturor să rămînă pe
loc pînă nu le declară decizia luată aceasta, după părerea mea, n-ar fi trebuit să
spună ca oamenii să aştepte. Dumnealui consideră că şi-a îndeplinit toate
atribuţiile, la această afirmaţie răspunzîndu-i, că conform prevederilor art. 28 şi 29
alin. (7) din Codul electoral, nu şi-a realizat atribuţiile integral. Aceasta este
situaţia existentă în satul Buţeni. Părerea mea este că decizia Comisiei Electorale
Centrale nu poate fi decît s-a luat act de situaţia creată în această localitate. Verbal
am fost informaţi că la faţa locului sînt prezenţi 4 deputaţi în persoana dlor
Vladimir Filat, Adrian Chiriac, Vasile Balan şi Ion Timofei Guţu. A fost prezentă
şi un automobil cu numere diplomatice. Era şi preşedintele combatanţilor din raion.
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Dl Eugeniu Ştirbu – anunţă o pauză de 10 minute, pînă la orele 1100 pentru
studierea materialelor prezentate.
După pauză, dl Eugeniu Ştirbu anunţă continuarea şedinţei Comisiei.
Propuneri, întrebări şi obiecţii.
Dl Eugeniu Ştirbu – ultimul proces-verbal al şedinţei Consiliului electoral de
circumscripţie, parvenit prin fax, se referă la activitatea de mai departe a
Consiliului respectiv. Pornind de la situaţia creată în localitate şi activitatea lungă a
Consiliului, membrii lui, în întreaga componenţă, au hotărît să demisioneze.
Dl Vasile Gafton – membrii Consiliului nu pot fi impuşi cu forţa să activeze
în continuare. Îi duce mintea să restituie cele 2500 buletine de vot, ştampilele ş. a.
Dl Iurie Ciocan – susţin ideea dlui Ştirbu de a lua act de situaţia creată în satul
Buţeni, raionul Hînceşti.
Dl Mihai Buşuleac – susţin propunerea dlui Ştirbu.
Dl Eugeniu Ştirbu – primul punct din hotărîre este clar: se ia act de situaţia
creată în localitatea Buţeni. Care va fi al 2-lea punct din hotărîrea Comisiei?
Dl Nicolae Gîrbu – deci, luăm act de starea creată, iar cu problema: ce facem
în continuare revenim la următoarea şedinţă.
Dl Eugeniu Ştirbu – problema constă nu numai în imposibilitatea desfăşurării
votării repetate ci şi cea ce ţine de Consiliul electoral al circumscripţiei electorale
săteşti Buţeni nr. 20/7 care, prin procesul-verbal din 16 decembrie curent au hotărît
să demisioneze. În asemenea situaţie divizăm aceste probleme prin întocmirea a
două hotărîri? Problema ce ţine de Consiliul electoral trebuie soluţionată astăzi,
căci ei aşteaptă hotărîrea CEC.
Dl Nicolae Gîrbu – este una şi aceeaşi problemă şi nu-i neapărat să fie
divizată.
Dna Renata Lapti – Consiliul electoral Buţeni este obligat să returneze
buletinele de vot, ştampilele etc.
Dl Vasile Gafton – nu sîntem în drept să-i obligăm să returneze buletinele de
vot, ştampilele.
Dl Iurie Ciocan – sînt obligaţi să remită Comisiei Electorale Centrale
buletinele de vot, ştampilele şi alte atribute primite de la CEC. Conform art. 70,
alin. (3) „Răspunderea penală” din Codul electoral, fiind persoană cu funcţie de
răspundere, sînt obligat să informez organele procuraturii despre cazurile
respective care mi-au devenit cunoscute. Propun să emitem un document oficial şi
să-l remitem procuraturii. Dacă membrii Comisiei refuză eu, în calitate de persoană
oficială, voi remite acest document.
Dl Nicolae Gîrbu – dle preşedinte, am solicitat transport pentru a mă deplasa
la Buţeni. Dacă eram acolo a-şi fi analizat situaţia şi poate şi votam ce spune dl
Ciocan. Însă acum formele şi măsurile de constrîngere nu mai merg.
Dl Iurie Ciocan – aţi auzit fraza constrîngere ori „dosar penal”? Sînt organe de
anchetă care au obligaţia de a stabili circumstanţele şi aprecia gradul de vinovăţie a
celor implicaţi. În calitate de persoană cu funcţie de răspundere şi în baza art. 70,
alin. (3) eu vă informez despre lucrurile cunoscute.
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Dna Renata Lapti – dl Ciocan vrea să facă aceasta de sine stătător. Important
şi mult mai serios este ce facem mai departe.
Dl Eugeniu Ştirbu – într-adevăr am luat act de situaţia creată, iar mai departe
care-s acţiunile noastre şi cum procedăm în continuare?
Dl Iurie Ciocan – cred oportună remiterea la Procuratura Generală a unui
demers din numele CEC. Dacă colegii nu susţin această idee eu voi face-o din
numele propriu, conform legii. Consider că este suficient să luăm act de situaţia
creată în localitatea Buţeni. Secţia de votare nu a activat, respectiv buletinele de
vot nu trebuie strînse şi nici procesele-verbale privind totalizarea votării repetate.
Dl Vasile Gafton – propun să revenim şi să analizăm procesul-verbal al
Consiliului electoral Buţeni privind demisionarea acestui.
Dl Eugeniu Ştirbu – în procesul-verbal nr. 4, pct. 1: „de a considera imposibil
desfăşurarea votării repetate” nu este clar explicat cauza imposibilităţii desfăşurării
votării repetate. Este important ultimul proces-verbal din 16 decembrie 2007
privind demisionarea, în întreaga componenţă, a Consiliului electoral al
circumscripţiei electorale săteşti Buţeni nr. 20/7.
Dl Nicolae Gîrbu – ei n-au scris clar, dar au luat o decizie foarte corectă
pentru a evita vărsări de sînge. Această şedinţă trebuia să aibă loc la Buţeni. Nu am
fost asigurat cu transport.
Dl Iurie Ciocan – dră greşiţi cînd susţineţi că CEC are obligaţia să VĂ asigure
cu transport.
Dl Mihai Buşuleac – avem o hotărîre privind imposibilitatea desfăşurării
votării repetate şi alta referitoare la demisionarea Consiliului electoral Buţeni. Este
evident că trebuie să aibă loc alegerile la Buţeni. Acum luăm act de imposibilitatea
desfăşurării votării repetate. Privitor la Consiliul electoral: să propunem
Consiliului respectiv şi partidelor din Parlament să înainteze candidaturi pentru un
nou Consiliu electoral de circumscripţie.
Dl Iurie Ciocan – ceea ce propune dl Buşuleac este logic. Alăturat la aceasta
putem să propunem candidaturi şi din rezerva CEC.
Dl Mihai Buşuleac – dacă partidele nu propune candidaturile lor, atunci îi
înaintăm din rezerva Comisiei.
Dl Iurie Ciocan – deci, luăm act atît de imposibilitatea desfăşurării votării
repetate, cît şi de demisionarea Consiliului electoral al circumscripţiei electorale
săteşti Buţeni nr. 20/7.
Dl Pavel Midrigan – referitor la demisie. Preşedintele şi membrii Consiliului
electoral trebuie invitaţi la Comisie şi să ne explice lucrurile, căci de unde să ştim,
poate au fost presaţi de cineva. Deci, referitor la demisie nu trebuie să ne expunem
acum, ci doar să luăm act de aceasta pînă nu ne clarificăm. Dl Garbuz nu apelează
la organele de poliţie în cazul încălcării ordinii publice şi nu este clar de ce nu o
face. Nici în procesele-verbale prezentate nu sînt indicate măsurile întreprinse de dl
Garbuz privind crearea condiţiilor necesare pentru alegeri. Am studiat toate
materialele cu privire la Buţeni, cunosc problema de la geneza ei, ştiu toate
mişcările şi pentru mine hotărîrile instanţelor de judecată au valoare juridică. Deci
luăm act privitor la demisionarea Consiliului şi atît. Treptat ne vom clarifica.
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Astăzi nu este cazul să grăbim lucrurile. Nu este pregătită întrebarea respectivă de
aceea, propun să fie discutată la şedinţa următoare.
Dl Eugeniu Ştirbu – Consiliul electoral mai mult aşteaptă hotărîrea CEC
privitor la demisia Consiliului respectiv.
Dl Pavel Midrigan – ei aşteaptă să le acceptăm demisia şi apoi să plece fără a
face anumite explicaţii de rigoare. Nu, aşa nu va fi. Au fost două propuneri, să le
supunem votului.
Dl Nicolae Gîrbu – Comisia trebuie să reacţioneze la prezentul proces-verbal
privind demisionarea Consiliului electoral, de aceea se acceptă de a lua act de
demisia Consiliului respectiv.
Dl Eugeniu Ştirbu – am scris o dispoziţie prin care am dispus dlui Ion Garbuz,
preşedintele Consiliului Electoral de Circumscripţie Buţeni nr. 20/7, să transfere
urgent buletinele de vot din localul primăriei în incinta secţiei de votare (în şcoală)
în safeul amplasat anume pentru depozitarea lor.
Dna Renata Lapti – în cadrul următoarei şedinţe ordinare se va examina şi
această problemă. Propun să elaborăm o dispoziţie prin care dispunem să aducă la
CEC toate buletinele de vot, ştampilele şi alte atribute.
Dl Eugeniu Ştirbu – propun să întocmim o scrisoare prin intermediul căreia îi
informăm că chestiunea privind demisionarea Consiliului electoral al
circumscripţiei electorale săteşti Buţeni nr. 20/7 va fi examinată marţi, 18
decembrie în cadrul şedinţei ordinare CEC. Propun: 1. să luăm act de situaţia
creată la Buţeni şi imposibilitatea votării repetate şi 2. hotărîrea intră în vigoare la
data adoptării.
În conformitate cu art.18 şi art.26 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21
noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE:
1. Se ia act de situaţia creată în jurul secţiei de votare şi de imposibilitatea
desfăşurării votării repetate pentru alegerea primarului s. Buţeni din 16 decembrie
2007.
2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.
S-a votat:
Pro – 7;
Contra – 0.
Dl Eugeniu Ştirbu – anunţă închisă şedinţa Comisiei.
Preşedintele
Comisiei Electorale Centrale

Eugeniu ŞTIRBU

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale

Iurie CIOCAN

Executor: Angela Furtună
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