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PROCESUL-VERBAL nr. 104 

al şedinţei Comisiei Electorale Centrale 

 

 

14 octombrie 2007  

Ora: 10.30 

mun. Chişinău, str.Vasile Alecsandri, 119 

 

     

       A prezidat:                         Eugeniu Ştirbu, preşedintele Comisiei 

 

       Au participat:                     Iurie Ciocan, secretarul Comisiei 

                                                 

       Membrii Comisiei:             Mihai Buşuleac 

 Nicolae Gîrbu  

                                        Pavel Midrigan 

                                        Valentin Vizant 

 

       Lipsesc:                              Lapti Renata - motivat 

                                                  Vasile Gafton - motivat 

                                                  Victor Kosteţki - motivat 

        

        

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. 

Propuneri şi obiecţii nu sînt. 

Dl Eugeniu Ştirbu – supune votului proiectul ordinii de zi. 

 

ORDINEA DE ZI: 

 

1. Cu privire la imposibilitatea desfăşurării votării repetate pentru alegerile 

primarului satului Buţeni, raionul Hînceşti.  

S-a votat:  

Pro – 6; 

Contra – 0. 
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S-a examinat: 1. Cu privire la imposibilitatea desfăşurării votării 

repetate pentru alegerile primarului satului Buţeni, raionul Hînceşti.  

A raportat: Iurie Ciocan. 

Întrebări şi obiecţii: 

Dl Eugeniu Ştirbu – vreau să Vă informez că şi eu am discutat cu dl Ion 

Garbuz, preşedintele Consiliul electoral al circumscripţiei săteşti Buţeni nr.20/7 şi i-

am sugerat conform Codului electoral să încerce să găsească un alt local pentru 

secţia de votare. Procesul-verbal nr. 3  al şedinţei Consiliului electoral confirmă 

imposibilitatea pregătirii unui alt local pentru desfăşurarea votării repetate, deoarece 

urnele şi cabinele de vot nu pot fi scoase din sediul secţiei de votare. Totodată, l-am 

întrebat pe dl Garbuz, dacă aş veni eu personal în Buţeni aceasta va schimba 

situaţia? Dl preşedinte a zis că nu. 

Dl Mihai Buşuleac – propun în partea motivantă a hotărîrii să menţionăm că 

s-au întreprins măsuri concrete pentru deblocarea situaţiei, care nu s-au încununat cu 

succes. 

Dl Iurie Ciocan – se acceptă.  

Dă citire proiectului hotărîrii cu modificările propuse: 

 

Prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1190 din 25 septembrie 2007 

a fost fixată desfăşurarea votării repetate pentru alegerea primarului satului Buţeni, 

raionul Hînceşti din data de 14 octombrie 2007. Conform art.48, 49, 58 şi 59 din 

Codul electoral, Comisia Electorală Centrală a asigurat Consiliul electoral al 

circumscripţiei săteşti Buţeni nr.20/7 cu numărul necesar de buletine de vot şi 

documentaţia electorală privind totalizarea rezultatelor alegerilor. 

La Comisia Electorală Centrală au parvenit în ziua de 14 octombrie curent la 

ora 9.25 două procese-verbale ale consiliului electoral privind blocarea secţiei de 

votare de către cetăţenii satului Buţeni şi starea tensionată din jurul acesteia. 

Consiliul a amînat deschiderea secţiei de votare pînă la ameliorarea situaţiei. 

Totodată biroul secţiei de votare a întreprins măsuri concrete pentru asigurarea 

desfăşurării procesului de votare care nu s-au încununat cu succes. În acest temei, 

consiliul electoral a solicitat Comisiei Electorale Centrale să suspendeze 

desfăşurarea votării repetate pentru alegerea primarului Buţeni fixată pentru data de 

14 octombrie 2007. 

Reieşind din cele expuse şi în conformitate cu art.18 din Codul electoral nr. 

1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se ia act de procesele-verbale ale Consiliului electoral al circumscripţiei 

săteşti Buţeni nr. 20/7 privind imposibilitatea desfăşurării votării repetate pentru 

alegerile primarului satului Buţeni.  

 

2. Se suspendează desfăşurarea votării repetate pentru alegerile primarului 

satului Buţeni fixată pentru data de 14 octombrie 2007. Data desfăşurării alegerilor 

va fi stabilită ulterior. 
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3. Se solicită Procuraturii Generale investigarea cauzelor ce au dus la 

imposibilitatea desfăşurării votării repetate.  

 

4.   Prezenata hotărîre intră în vigoare la data adoptării.     

     

S-a votat: 

Pro - 6; 

          Contra - 0. 
 

 

 

Preşedintele                                                         

Comisiei Electorale Centrale                                           Eugeniu Ştirbu 

 

Secretarul                                                                   

Comisiei Electorale Centrale                                           Iurie CIOCAN 

 

 

 

 
Ex.: Diana Railean 


