
H O T Ă R Î R E
cu privire la modificarea şi completarea Listei candidaţilor la funcţia de 

deputat în Parlamentul Republicii Moldova  pentru alegerile parlamentare 
anticipate din 28 noiembrie 2010 din partea Partidului „Moldova Unită-

Eдиная Молдова”,  înregistrată  prin  hotărîrea  
Comisiei  Electorale  Centrale  nr. 3634 din  11 octombrie 2010

Partidul „Moldova Unită-Eдиная Молдова”, a depus la Comisia Electorală 
Centrală  extrasul din procesul-verbal al şedinţei Comitetului Executiv Politic al 
partidului din 27 octombrie 2010, prin care candidatura dlui Guzun Mihail 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 10 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  „Moldova Unită-Eдиная Молдова”, înregistrată prin 
hotărîrea  Comisiei  Electorale  Centrale  nr.  3634  din  11  octombrie,  după  cum 
urmează:

- se exclude candidatura dlui Guzun Mihail (nr. 18); 
-  începînd cu numărul 19, candidaţii se plasează cu un număr mai sus;
- se înregistrează în calitate de candidat la funcţia de deputat în Parlamentul 

Republicii Moldova şi se includ în lista candidaţilor următoarele persoane:
dl Vlaico Gheorghe (nr. 94), domiciliat în com. Lipnic, r-nul Ocniţa, a. n. 

1951, inginer-mecanic, profesor, Şcoala profesională, or. Ocniţa;
dl Munteanu Serghei (nr. 95), domiciliat  în or. Cahul,  a. n. 1974, inginer 

constructor,  şef adjunct, SA „Agronomontaj”, or. Cahul;
dl Diaconu Dinu (nr. 96), domiciliat în mun. Bălţi, a. n. 1977, magistru în 

pedagogie şi psihologie, licenţiat în drept, profesor, Şcoala profesională nr. 1, mun. 
Bălţi;

dna  Andronic  Valentina  (nr.  97),  domiciliată  în  or.  Orhei,  a.  n.  1992, 
studentă, Liceul Republican Universitar cu Profil Real, mun. Chişinău;

dl  Serbenco  Anatolie  (nr.  98),  domiciliat  în  mun.  Chişinău,  a.  n.  1953, 
medic, dr. hab., profesot universitar, vicedirector, Institutul de cercetări ştiinţifice 
în domeniul ocrotirii sănătăţii mamei şi a copilului, mun. Chişinău;

dl Grubîi Andrei (nr. 99), domiciliat în or. Donduşeni, a. n. 1960, pensionar 
MAI;

dl Ţurca Petru (nr.  100), domiciliat  în or.  Soroca, a.  n.  1982, licenţiat  în 
drept, director comercial, SRL „FMC-DUO”, or. Soroca;

dl Manole Valeriu (nr. 101), domiciliat în or. Drochia, a. n. 1958, inginer- 
electrician, director comercial, SRL „Pacioli”, or. Drochia;

dna Tîrnovan Alla (nr. 102), domiciliată în or. Briceni, a. n. 1974, lucrător 
comercial, antreprenor, or. Briceni;



dl Rînja Mihail (nr. 103), domiciliat în s. Colicăuţi,  r-nul Briceni, a. n. 1958, 
inginer-tehnolog, inginer, SRL „Edineţ-Gaz”, or. Edineţ.

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.     
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