
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 Mişcării Social-Politice a Romilor din Republica Moldova,  înregistrată  
prin  hotărîrea  nr. 3704 din  26 octombrie 2010 şi confirmarea noului reprezentant 

cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală
 

Mişcarea Social-Politică a Romilor din Republica Moldova  a depus la Comisia 
Electorală Centrală  hotărîrea Consiliului Politic Naţional nr. 08/2 din 3 noiembrie 2010, 
prin care au fost retrase candidaturile a trei persoane din Lista candidaţilor la funcţia de 
deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru alegerile parlamentare anticipate din 
28 noiembrie 2010, au fost propuse pentru a fi incluse în listă trei persoane, alte trei fiind 
transferate  de  la  un  număr  la  altul.  Prin  hotărîrea  nr.   08/3  din  aceeaşi  dată  a  fost 
desemnat în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ al partidului în Comisia 
Electorală Centrală, dl Doroftei Roman în locul dlui Dodon Sergiu. 

 În conformitate cu art. 15, 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 
Mişcării  Social-Politice  a  Romilor  din  Republica  Moldova,  înregistrată  prin  hotărîrea 
Comisiei Electorale Centrale nr. 3704 din 26 octombrie 2010, după cum urmează:

se exclud candidaturile dlor Raducan Gheorghe (nr. 22), Pletescu Nicolae (nr. 44) 
şi Creciun Vasile (nr. 55);

 candidatura  dlui  Răducan  Mihail  se  transferă  de  la  nr.  15  la  nr.  22,  a  dlui 
Baranciuc Nicolae – de la nr. 20 la nr. 44 şi a dlui Ala Gheorghe Petru – de la nr. 16 la 
nr. 55;

se includ:  
dl  Midari  Vladimir  (nr.  15),  domiciliat  în  mun.  Chişinău,  a.  n.  1958,  arhitect, 

director, SRL „VTV-LOCO”, mun. Chişinău;
dl Dodon Sergiu (nr. 16), domiciliat în mun. Chişinău, a. n. 1982, drept public, 

administrator, SC „Dornat & Com” SRL, mun. Chişinău;
dl  Stanciu Gheorghe (nr.  20),  domiciliat  în s.  Micleuşeni,  r-nul Nisporeni (это 

село в Страшенах), a. n. 1970, şofer mecanic, temporar neangajat în cîmpul muncii.
2. În locul dlui Dodon Sergiu se confirmă în calitate de reprezentant al Mişcării 

Social-Politice a Romilor din Republica Moldova cu drept de vot consultativ în Comisia 
Electorală Centrală pe perioada campaniei, dl Doroftei Roman.
           3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.     
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