
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 Republican din Moldova,  înregistraţi  

prin  hotărîrea  nr. 3624  din 11 octombrie 2010

Partidul Republican din Moldova a depus la Comisia Electorală Centrală  procesul-verbal 
nr.  7 al  şedinţei  Consiliului  Coordonator al  PRM din 13 noiembrie  2010, prin care din lista 
candidaţilor  la  funcţia  de  deputat  în  Parlamentul  Republicii  Moldova  pentru  alegerile 
parlamentare  anticipate  din  28  noiembrie  2010  au  fost  retrase  10  persoane  şi  propuse  spre 
includere alte 10 persoane, iar ordinea de plasare în listă a 4 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 Republican 
din Moldova, înregistraţi prin hotărîrea nr. 3624 din 11 octombrie 2010, după cum urmează:

-  se  exclud  candidaturile  dlor   Croitoru  Pavel  (nr.  19),  Sidorenco  Maxim  (nr.  47), 
Gordelean Alexandru (nr. 51), Savcenco Valeriu (nr. 53), Moga Igor (nr. 72), dnei Lipnevici Ana 
(nr. 81), dlor Veste Radu (nr. 83), Jalbu Tudor (nr. 84), Marian Dumitru (nr. 85) şi Paladi Andrei 
(nr. 101); 

-  candidatura  dlui  Postica  Vladimir  se  transferă  de  la  nr.  28  la  nr.  85,  a  dlui  Şveţ 
Alexandru - de la nr. 52 la nr. 81,  dnei Nederiţa Paulina - de la nr. 66 la nr. 87, şi a dlui Plotnic 
Vasile - de la nr. 87 la nr. 101;

- se includ candidaturile:
dlui  Gorincioi  Mihail  (nr.  19),  domiciliat  în  mun.  Chişinău,  a.  n.  1949,  jurist,  şef, 

departamentul securitate, SRL „Olimp”;
dlui Stînga  Gheorghe (nr. 28), domiciliat în mun. Chişinău, a. n. 1958, specialist în teoria 

şi administrarea publică, director, SRL „Clavicula”, mun. Chişinău;
 dnei Sîrbu Svetlana (nr. 47), domiciliată în com. Marinici, r-nul Nisporeni, a. n. 1990, 

studentă, Colegiul de medicină, or. Ungheni;
dnei Munteanu Taia (nr. 51), domiciliată în mun. Chişinău, a. n. 1988, turism şi servicii 

hoteliere, manager, SRL „Cristas – M”, mun. Chişinău;
dnei Grecicovscaia  Tatiana (nr. 52), domiciliată în com. Vălcineţ, r-nul Ocniţa,  a. n. 

1973, contabil, specialist în domeniul vamal, SRL „Aliner-Service”;
dnei Şova Liliana (nr. 53), domiciliată în mun. Chişinău, a. n. 1988, turism şi servicii 

hoteliere, manager, SRL „Cristas – M”, mun. Chişinău;
dlui Mărgineanu Anatolie (nr. 66), domiciliat în or. Străşeni, a. n. 1972, jurist, temporar 

neangajat în cîmpul muncii;
dlui Sîrbu Ion (nr. 72), domiciliat în mun. Chişinău, a. n. 1968, biologie şi pedologie, 

director, SRL „Autocomserv”, mun. Chişinău;
dlui  Grebenev  Nicolai  (nr.  83),  domiciliat  în  mun.  Chişinău,  a.  n.  1990,  student, 

Academia de Studii Economice, mun. Chişinău;
dlui Pascal Alexandru (nr. 84), domiciliat în mun. Chişinău, a. n. 1983, jurist, temporar 

neangajat în cîmpul muncii.
2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.     
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