
H O T Ă R Î R E
cu privire la modificarea Listei candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul 

Republicii Moldova pentru alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 
din partea Partidului Politic Partidul Liberal, înregistrată prin hotărîrea Comisiei 

Electorale Centrale nr. 3628 din 11 octombrie 2010

Partidul Politic Partidul Liberal a depus la Comisia Electorală Centrală procesul-
verbal al şedinţei Consiliului Central al PL din 16 octombrie 2010, prin care candidatura 
dlui Tulbu Ion a fost retrasă din lista candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul 
Republicii Moldova pentru alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010, au 
fost  propuse  spre  înregistrare  alte  5  persoane,  iar  ordinea  de  plasare  în  listă  a  unor 
candidaţi a fost modificată.

În conformitate cu art. 18, 44, 46 şi 80 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 
noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE:

1. Se modifică Lista candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii 
Moldova  pentru  alegerile  parlamentare  anticipate  din  28  noiembrie  2010  din  partea 
Partidului Politic Partidul Liberal, înregistrată prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale 
nr. 3628 din 11 octombrie, după cum urmează:

- se exclude candidatura dlui Tulbu Ion (nr. 85);
-  se  înregistrează  în  calitate  de  candidat  la  funcţia  de  deputat  în  Parlamentul 

Republicii Moldova şi se includ în lista candidaţilor următoarele persoane:
dl Sîrbu Ion (nr. 85), domiciliat în s. Buţeni, r-nul Hînceşti, a. n. 1959, agronom, 

director  executiv,  organizaţia  raională  Hînceşti,  Federaţia  Naţională  a  Fermierilor  din 
Moldova;

dna Colin Valentina (nr. 44), domiciliată în or. Rîşcani, a. n. 1958, economist, şef, 
Inspectoratul fiscal Rîşcani;

- începînd cu poziţia „Roşca Violeta", candidaţii se plasează cu un număr mai jos;
dl Căpăstru Victor (nr. 61), domiciliat în s. Bălăureşti, r-nul Nisporeni, a. n. 1966, 

zootehnician-inginer,  preşedinte,  Cooperativa  agricolă  de  întreprinzător 
"VEGETALCOM", s. Bălăureşti, r-nul Nisporeni;

- începînd cu poziţia „Ştirbu Alina", candidaţii se plasează cu un număr mai jos;
dna Chişca Valentina (nr. 102), domiciliată în s. Paustova, r-nul Ocniţa, a. n. 1952, 

matematician, temporar neangajată în cîmpul muncii;
dl Gălăţeanu Octavian (nr. 103), domiciliat în s. Boghiceni, r-nul Hînceşti, a. n. 

1985,  inginer,  manager  în  domeniul  transporturi  internaţionale,  maistru,  Regia 
transporturi electrice, mun. Chişinău.

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.
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