
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 Umanist
din Moldova, înregistraţi prin hotărîrea Comisiei Electorale

Centrale nr. 3635 din 11 octombrie 2010

Pe  17  noiembrie  2010  Partidul  Umanist  din  Moldova  a  depus  la  Comisia 
Electorală  Centrală  procesul-verbal  al  Consiliului  Naţional  al  PUM din 15 noiembrie 
2010, prin care trei persoane au fost excluse din Lista candidaţilor la funcţia de deputat în 
Parlamentul  Republicii  Moldova  pentru  alegerile  parlamentare  anticipate  din  28 
noiembrie 2010, alte două 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. 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 Umanist din Moldova, înregistraţi prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale 
nr. 3635 din 11 octombrie 2010, după cum urmează:

- se exclud dnii Buzu Ion (nr. 27), Cuciaş Valentin (nr. 53) şi Voloceai Vasile (nr. 
59);

- se transferă: dl Zaporojan Ion de la nr. 9 – la nr. 16, dl Creţu Ion de la nr. 10 – la 
nr. 15, dna Rogojină Elena de la nr. 11 – la nr. 13, dl Mihail Sorin de la nr. 13 – la nr. 19, 
dna Corlatean Victoria de la nr. 14 – la nr. 11, dnii Danu Dumitru de la nr. 15 – la nr. 17, 
Marinov Ştefan de la nr. 16 – la nr. 18, Ponomariov Alexandru de la nr. 17– la nr. 92, 
Cîşlari Igor de la nr. 54 – la nr. 30, Cuicioglo Nicolai de la nr. 71 – la nr. 10 şi Mardari 
Nicolai de la nr. 93 – la nr. 20;

- poziţia "nr. 6. Guboglo Anatol" se plasează cu un număr mai jos;
- se includ în sus-numita listă a candidaţilor la funcţia de deputat în Parlament 

următoarele persoane:
dl Volneanschi Leonid (nr. 6), domiciliat în mun. Chişinău, a. n. 1954, inginer-

electrician, preşedinte, Consiliul ÎM "Elat" SA;
dl Ivanes Victor (nr. 14), domiciliat în or. Rîbniţa, a. n. 1976, inginer, director 

financiar, SRL "Vilivi", or. Rîbniţa;
-  ordinea de plasare a candidaţilor pe lista  Partidului  Umanist  din Moldova va 

corespunde modificărilor operate prin prezenta hotărîre.
2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.  
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