
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 Comuniştilor 

din Republica Moldova,  înregistrată  prin  hotărîrea  Comisiei  
Electorale  Centrale nr. 3627 din  11 octombrie 2010

 
Pe data de 12 noiembrie 2010 Partidul Comuniştilor din Republica Moldova 

a depus la Comisia Electorală Centrală   hotărîrea Comitetului Executiv Politic al 
Comitetului Central al PCRM din 10 noiembrie 2010, prin care două persoane au 
fost excluse din Lista candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii 
Moldova pentru alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 şi au fost 
propuse pentru a fi incluse în listă alte două persoane, iar ordinea de plasare în listă 
a unor 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 Comuniştilor din Republica Moldova, înregistrată prin 
hotărîrea  Comisiei  Electorale  Centrale  nr.  3627  din  11  octombrie,  după  cum 
urmează:

-  se  exclud  candidaturile  dlui  Cernavca  Nicolae  (nr.  85)  şi  a  dnei 
Cogîlniceanu Maria (nr. 97);

- se includ următoarele persoane:
dl Caraseni Demian (nr. 51), domiciliat în s. Congaz, UTA Găgăuzia, a. n. 

1966,  pedagog,   magistru  în  relaţii  internaţionale  şi  drept,  prim-vicepreşedinte, 
Adunarea Populară a Găgăuziei;

dl Ţveatcov Nicolai (nr. 86), domiciliat în s. Valea Perjei, r-nul Taraclia, a. 
n. 1983, politolog, dr. în ştiinţe politice,  secretarul comitetului raional al PCRM, 
sectorul Buiucani, mun. Chişinău;

-   începînd cu poziţia „nr.  51 Bogatico Victor” şi  pînă la poziţia  „nr.  84 
Stancev Gheorghe” şi,  respectiv,  începînd cu poziţia „nr.  86 Filipenco Olga” şi 
pînă la poziţia „nr. 96 Groapă Veaceslav”, candidaţii se plasează cu un număr mai 
jos.

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.     
 
Preşedintele
Comisiei Electorale Centrale  Eugeniu ŞTIRBU

Secretarul
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