
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 Naţional Liberal, înregistrată prin 

hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3625 din 11 octombrie 2010, 
modificată prin hotărîrea nr. 3646 din 13 octombrie 2010

Partidul Naţional Liberal a depus la Comisia Electorală Centrală procesul-
verbal nr. 9 din 26 octombrie 2010 al şedinţei Biroului Permanent Central al PNL, 
prin care candidatura dnei Melniciuc Vera 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 
candidaturile dlui Ciocoi Ruslan şi dnei Tabanschi Galina, iar ordinea de plasare în 
listă a 3 candidaţi a fost modificată.

În conformitate cu art. 18, 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  Naţional Liberal,  înregistrată prin hotărîrea Comisiei 
Electorale Centrale nr. 3625 din 11 octombrie 2010,  modificată prin hotărîrea nr. 
3646 din 13 octombrie 2010, după cum urmează:

- se exclude candidatura dnei Melniciuc Vera (nr. 50);
- candidatura dlui Bulat  Alexei se transferă  de la nr.  25 la nr.  50, a dlui 

Cojocaru Ion -  de la nr. 100 la nr. 101, dnei  Alexei Rodica - de la nr. 101 la nr. 
102, şi a dlui Lebedenco Ion - de la nr. 102 la nr. 103;

se înregistrează în calitate de candidat la funcţia de deputat în Parlamentul 
Republicii Moldova şi se includ în lista candidaţilor următoarele persoane:

dl Ciocoi Ruslan (nr. 25), domiciliat în s. Tuzara, r-nul Călăraşi, a. n. 1981, 
licenţiat în drept, director, RCVM-consulting, mun. Chişinău;

dna  Tabanschi  Galina  (nr.  100),  domiciliată  în  or.  Edineţ,  a.  n.  1951, 
vînzătoare, pensionară;
     2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.  
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