
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,  înregistraţi 

prin  hotărîrea  nr. 3704 din  26 octombrie 2010( modificată prin  hotărîrile nr. 3772 
din 5 noiembrie 2010 şi nr. 3818 din 12 noiembrie 2010)

Mişcarea Social-Politică a Romilor din Republica Moldova a depus la Comisia 
Electorală Centrală  hotărîrile Consiliului Politic Naţional nr. 10/2 din 16 noiembrie 2010 
şi nr. 11/2 din 18 noiembrie 2010, prin care candidaturile a două persoane au fost retrase 
din Lista candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii  Moldova pentru 
alegerile  parlamentare  anticipate  din  28  noiembrie  2010,  fiind  înlocuite  cu  alte  două 
candidaturi, 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 
Mişcării  Social-Politice  a  Romilor  din  Republica  Moldova,  înregistraţi  prin  hotărîrea 
Comisiei Electorale Centrale nr. 3704 din 26 octombrie 2010 (modificată prin  hotărîrile 
nr. 3772 din 5 noiembrie 2010 şi nr. 3818 din 12 noiembrie 2010), după cum urmează: 

se exclud candidaturile dnei Deadiuc Olga (nr. 69) şi a dlui Arapu Ilie Ilie (nr. 97);
candidatura dlui  Dodon Sergiu se transferă  de la  nr.  16 la  nr.  2,  a  dlui  Cerari 

Robert - de la nr. 2 la nr. 7,  dlui Scripcari Ruslan - de la nr. 7 la nr. 16, dlui Banda Vasilii 
-  de la  nr.  10 la  nr.  13;  a  dlui  Baranciuc Petru -  de  la  nr.  3  la  nr.  24,   dlui  Gulian 
Veaceslav - de la nr. 13 la nr. 3, dlui  Sigalus Alexandr - de la nr. 64 la nr. 18, a dlui 
Preida Ion - de la nr. 18 la nr. 8,  dlui Bucila Ivan - de la nr. 8 la nr. 11, dlui, a dlui Digori 
Tudor - de la nr. 14 la nr. 25,  Digori Ion – de la nr.11 la nr. 10, dlui Midari Vladimir - de 
la nr. 15 la nr. 9, dlui Ala Gheorghe - de la nr. 9 la nr. 14, dnei Panic Lilia - de la nr. 24 la 
nr. 64, dlui Enachi Maxim - de la nr. 25 la nr. 15, a dnei Dubovicenco Oxana - de la nr. 
19 la nr. 69,  dnei Baranciuc Elena - de la nr. 37 la nr. 73, dnei Acopean Feodora - de la 
nr. 73 la nr. 37, a dlui Baranciuc Nicolae - de la nr. 44 la nr. 97; 

 se includ candidaturile dlor:  
Untilă Eugeniu (nr. 19), domiciliat în mun. Chişinău, a. n. 1984, manager,  SRL 

„Arturus Prim”, mun. Cişinău;
Podurean Ivan (nr. 44), domiciliat în s. Suruceni, r-nul Ialoveni, a. n. 1966, sudor, 

administrator, SRL “Fraţii Pica”, s. Suruceni, r-nul Ialoveni.
           2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.     
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