
H O T Ă R Î R E

pentru modificarea anexei la hotărîrea Comisiei Electorale 
Centrale nr. 2747 din 10 octombrie 2014 "Cu privire la 

înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în 
Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului 

Liberal, a simbolului electoral şi confirmarea 
reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia 

Electorală Centrală"

La 10 octombrie şi, respectiv, 14 octombrie 2014 Partidul Liberal a depus la Comisia Electorală 
Centrală procesele-verbale nr. 40 şi 42 ale şedinţelor Biroului Politic al Partidului Liberal din 9 
octombrie şi, respectiv, 13 octombrie 2014, prin care solicită modificarea listei de candidaţi.

În conformitate cu 18, 46, 75 şi 80 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, 
Comisia Electorală Centrală h o t ă r e ş t e:

1. Se modifică anexa la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale
nr. 2747 din 10 octombrie 2014 "Cu privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în 
Parlamentul  Republicii  Moldova  din  partea  Partidului  Liberal,  a  simbolului  electoral  şi 
confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală", după 
cum urmează:

- se exclud poziţiile: "2. Chirtoacă Dorin", "20. Lipca Natalia", "27. Eremei Ana" şi "36. 
Pîntea Dorin";

- începînd cu poziţia "3. Şalaru Anatolie" şi pînă la poziţia "19. Zotea Alina", candidaţii se 
plasează cu un număr mai sus;

- poziţia "26. Gutium Artur" se transferă la poziţia "19";

- începînd cu poziţia "21. Bejan Valerian" şi pînă la poziţia "25. Cosoi Petru", candidaţii se 
plasează cu un număr mai sus;

- începînd  cu  poziţia  "28.  Sofroni  Roman"  şi  pînă  la  poziţia  "35.  Cîrnu  Anatolie", 
candidaţii se plasează cu 3 numere mai sus;

- poziţia "37. Turtureanu Iurie" se transferă la poziţia "33";

- începînd cu poziţia "38. Paierele Leonid" şi pînă la poziţia "88. Cîrja Natalia", candidaţii 
se plasează cu 4 numere mai sus;

- se include poziţia "85. Vacarciuc Vadim, M, 1978, mun. Chişinău, or. Vatra, PL, inginer, 
director-interimar,  Întreprinderea  Municipală  pentru  Gestionarea  Fondului  Locativ  nr. 
18";



- începînd cu poziţia "89. Pavalachi Valeriu" şi pînă la poziţia "91. Burlac-Tanas Onorina", 
candidaţii se plasează cu 3 numere mai sus;

- se include poziţia "89. Gîrlă Jana, F, 1976, r. Drochia, s. Sofia, PL, pedagog, profesoară, 
Liceul Teoretic "V. Cantemir", s. Sofia";

- începînd cu poziţia "92. Tiho Ion" şi pînă la poziţia "102. Schidu Ştefan", candidaţii se 
plasează cu 2 numere mai sus;

- se includ poziţiile:

- "101.  Taran  Pavel,  M,  1990,  r.  Căuşeni,  s.  Cîrnăţeni,  PL,  economist, 
manager în servicii de informare şi reclamă, SRL "DARSIMID";

- "102.  Bacal  Iuri,  M,  1989,  mun.  Chişinău,  com.  Stăuceni,  PL,  inginer, 
manager vînzări, SRL "Dansicons"".

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

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării,  se publică pe site-ul oficial al Comisiei 
Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
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