
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 Naţional Liberal,
înregistraţi prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale

nr. 3625 din 11 octombrie 2010, cu modificările ulterioare

Pe 20 noiembrie 2010 Partidul Naţional Liberal a depus la Comisia Electorală Centrală procesul-
verbal nr. 2 al şedinţei Biroului Permanent Central al partidului din 19 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, 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 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 Naţional Liberal, 
înregistraţi prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3625 din 11 octombrie 2010, 
modificată prin hotărîrile nr. 3646 din 13 octombrie 2010, nr. 3719 din 29 octombrie 2010 şi nr. 
3836 din 16 noiembrie 2010,după cum urmează:

- se exclud dnii Cupeţ Igor (nr. 2) şi Ciocoi Ruslan (nr. 24);

- poziţiile "nr. 3. Revenco Anatolie", "nr. 4. Can Alexandra", "nr. 7. Vidraşcu Anatol", "nr. 16. 
Morteanu Mihail", "nr. 17. Cociu Roman" şi "nr. 25. Perjovschii Nicolai" se plasează cu un 
număr mai sus;

- se transferă:

dl Iuri-Apostol Andrei de la nr. 6 – la nr. 4;
dl Josan Anatolie de la nr. 9 – la nr. 17;
dl Creangă Mihail de la nr. 15 – la nr. 9;
dl Bulat Alexei de la nr. 49 – la nr. 25;

- începînd cu poziţia "nr. 50. Grama Mihail" şi pînă la poziţia "nr. 60. Beşliu Svetlana" candidaţii 
se plasează cu un număr mai sus;

- se includ în sus-numita listă a candidaţilor la funcţia de deputat în Parlament următoarele 
persoane:

dl Caşcaval Ion (nr. 7), domiciliat în s. Hirişeni, r-nul Teleneşti, a. n. 1966, jurist, pensionar 
MAI;

dna Druţa Svetlana (nr. 60), domiciliată în or. Căuşeni, a. n. 1955, economist, pensionară.

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



2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.
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