
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 Liberal, 

înregistraţi  prin  hotărîrea  Comisiei  Electorale  Centrale nr. 3628 
din  11 octombrie 2010, modificată prin hotărîrile nr. 3705 din 

26 octombrie 2010 şi nr. 3794 din 9 noiembrie 2010 

Pe  17  noiembrie  2010  Partidul  Liberal  a  depus  la  Comisia  Electorală 
Centrală  procesul-verbal al şedinţei Biroului Politic al PL din 16 noiembrie 2010, 
prin care patru persoane au fost excluse din Lista candidaţilor la funcţia de deputat 
în Parlamentul Republicii Moldova pentru alegerile parlamentare anticipate din 28 
noiembrie 2010, alte patru persoane au fost propuse pentru a fi incluse în această 
listă, iar ordinea de plasare a unor candidaţi a fost modificată.

În conformitate  cu  art.  13 alin.  (3),  18,  46,  75 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 Liberal, înregistraţi prin hotărîrea Comisiei Electorale 
Centrale nr. 3628 din 11 octombrie 2010, modificată prin hotărîrile nr. 3705 din 26 
octombrie 2010 şi nr. 3794 din 9 noiembrie 2010, după cum urmează:

- se exclud dna Jocot Nina (nr. 100), dl Lai Victor (nr. 101), dna Chişca 
Valentina (nr. 102) şi dl Gălăţeanu Octavian (nr. 103);

-  începînd  cu  poziţia  „nr.  2.  Fusu  Corina”  şi  pînă  la  poziţia  „nr.  17. 
Vacarciuc Vadim”, candidaţii se plasează cu un număr mai jos;

- se transferă: 
dl Berezovschi Valentin de la nr. 18 – la nr. 27;
dl Moldovanu Mihail de la nr. 21 – la nr. 25;
dl Casian Ion de la nr. 22 – la nr. 21;
dl Arseni Alexandru de la nr. 23 – la nr. 26;
dl Vătămanu Vasile de la nr. 42 – la nr. 35;
- începînd cu poziţia „nr. 43. Ivasi Boris” şi pînă la poziţia „nr. 99. Spînu 

Dumitru” şi, respectiv,  începînd cu poziţia „nr. 24. Varta Ion” şi pînă la poziţia 
„nr.  30. Chitoroagă Ştefan” candidaţii  se plasează cu patru numere mai  jos,  iar 
începînd cu poziţia „nr. 31. Amoaşii Ilie” şi pînă la poziţia „nr. 41. Huzun Maria” 
– cu cinci numere mai jos;

 
-  se  includ  în  sus-numita  listă  a  candidaţilor  la  funcţia  de  deputat  în 

Parlament următoarele persoane:
dl Şalaru Anatolie (nr. 2), domiciliat în mun. Chişinău, a. n. 1962, medic, 

ministru, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor;
dl Şalaru Gheorghe (nr. 22), domiciliat în com. Gradişte, r-nul Cimişlia, a. n. 

1961, pedagog, ministru, Ministerul Mediului;



dl Marinuţa Vitalie (nr. 23), domiciliat în s. Holercani, r-nul Dubăsari, a. n. 
1970, traducător, militar, magistru, ministru, Ministerul Apărării;

dl Cebanu Ion (nr. 24), domiciliat în mun. Chişinău, a. n. 1984, jurist, master 
în drept, ministru, Ministerul Tineretului şi Sportului.

Ordinea de plasare a candidaţilor pe lista Partidului Liberal va corespunde 
modificărilor operate prin prezenta hotărîre.

2. Candidaţii la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, care 
cad sub incidenţa prevederilor art. 13 alin. (3) din Codul electoral, vor depune la 
Comisia Electorală Centrală  actele de suspendare a activităţii în funcţia deţinută 
pînă la 23 noiembrie 2010. 

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.     
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