
H O T Ă R Î R E
pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 

2738 din 10 octombrie 2014 "Cu privire la înregistrarea 
candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii 

Moldova din partea Partidului Politic Partidul Liberal 
Reformator, a simbolului electoral şi confirmarea 

reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia 
Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanţe 

(trezorierul)"

La 10 octombrie 2014 printr-o scrisoare, înregistrată la Comisie sub nr. CEC 7/8607, Ministerul 
Justiţiei  informează  Comisia  Electorală  Centrală  despre  rezultatele  verificării  listelor  de 
candidaţi  înaintaţi  la funcţia de deputat  în Parlament din partea partidelor şi altor organizaţii 
social-politice la alegerile din 30 noiembrie 2014. Sub aspectul existenţei restricţiilor prevăzute 
la art. 13 alin. (2) lit. c) din Codul electoral, Ministerul a stabilit că în lista candidaţilor înaintaţi 
din  partea  Partidului  Politic  Partidul  Liberal  Reformator  figurează  o  persoană (cet.  Severin 
Alexandru, a.n. 1988) care se află la evidenţa Biroului de probaţiune Botanica, condamnat în 
baza art. 187 alin. (2) din Codul penal la 3 ani închisoare, cu aplicarea conform art. 90 din Codul 
penal a suspendării condiţionate a executării pedepsei pe un termen de probă de 3 ani. Perioada 
de evidenţă a fost stabilită cu începere de la 10 iunie 2013 şi pînă la 10 iunie 2016.

În baza celor expuse, în temeiul art. 13 alin. (2) lit. c), 18, 44 din Codul electoral nr. 1381-XIII 
din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:  

1.  Se  modifică  hotărîrea  Comisiei  Electorale  Centrale  nr.  2738 din  10  octombrie  2014 "Cu 
privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din 
partea  Partidului  Politic  Partidul  Liberal  Reformator,  a  simbolului  electoral  şi  confirmarea 
reprezentantului  cu  drept  de  vot  consultativ  în  Comisia  Electorală  Centrală  şi  a  persoanei 
responsabile de finanţe (trezorierul)", după cum urmează:

1) la pct. 1 din hotărîre, numărul "101" se înlocuieşte cu numărul "100";

2) în anexa la hotărîre:

- poziţia "89. Severin Alexandru" se exclude;

- începînd cu poziţia "90. Ciubataia Marina" şi pînă la poziţia "101. Botnarenco Cristian", 
candidaţii se plasează cu un număr mai sus.

Ordinea  de  plasare  a  candidaţilor  pe  lista  Partidului  Politic  Partidul  Liberal  Reformator  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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