
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 Democrat din Moldova, înregistraţi prin hotărîrea Comisiei Electorale 

Centrale nr. 3633 din 11 octombrie 2010 şi modificată prin hotărîreanr. 3686 din 22 
octombrie 2010

Pe 20 noiembrie 2010 Partidul Democrat din Moldova a depus la Comisia Electorală Centrală 
hotărîrea Consiliului Executiv Politic al partidului nr. 17/1 din 19 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 trei 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 Democrat din 
Moldova, înregistraţi prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3633 din 11 octombrie 
2010şi modificată prin hotărîreanr. 3686 din 22 octombrie 2010,după cum urmează:

- se exclud dnii Timotin Victor (nr. 12), Carp Iurie (nr. 14) şi Rotaru Vladimir (nr. 23);

- se transferă:

dl Lazăr Valeriu de la nr. 2 – la nr. 3;
dl Candu Andrian de la nr. 3 – la nr. 7;
dl Filip Pavel de la nr. 4 – la nr. 9;
dna Apolschii Raisa de la nr. 7 – la nr. 12;
dl Corman Igor de la nr. 8 – la nr. 4;
dl Botnari Vasile de la nr. 9 – la nr. 10;
dna Buliga Valentina de la nr. 10 – la nr. 8;
dl Tatarciuc Alexandru de la nr. 53 – la nr. 88;
dl Bohlin Arcadie de la nr. 88 – la nr. 53;

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

dl Plahotniuc Vladimir (nr. 2), domiciliat în mun. Chişinău, a. n. 1966, inginer, magistru în 
administrarea afacerilor, licenţiat în drept, preşedinte, Consiliul de Administraţie, BC 
,,Victoriabank" SA, vicepreşedinte, Consiliul ÎCS ,,Petrom Moldova" SA;

dl Guma Valeriu (nr. 14), domiciliat în mun. Chişinău, a. n. 1964, economist, deputat, 
Parlamentul Republicii Moldova;

dl Stratulat Ion (nr. 23), domiciliat în or. Orhei, a. n. 1946, inginer-economist, primarul oraşului 
Orhei.

Ordinea de plasare a candidaţilor pe lista Partidului Democrat din Moldova 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 24 noiembrie 2010.

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.  
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