
H O T Ă R Î R E
pentru modificarea anexei la hotărîrea Comisiei Electorale 

Centrale nr. 2737 din 10 octombrie 2014 "Cu privire la 
înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul 

Republicii Moldova din partea Partidului Liberal Democrat 
din Moldova, a simbolului electoral şi confirmarea 

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

(trezorierul)"

La 8 şi, respectiv, 10 noiembrie 2014 Partidul Liberal Democrat din Moldova a depus la Comisia 
Electorală Centrală un demers, prin care solicită modificarea listei de candidaţi.

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

1. Anexa la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2737 din 10 octombrie 2014 "Cu privire la 
înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea 
Partidului Liberal Democrat din Moldova, a simbolului electoral şi confirmarea reprezentantului 
cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanţe 
(trezorierul)" se modifică după cum urmează:

- poziţia 4 va avea următorul cuprins:

"4. Gherman Natalia, F, 1969, mun. Chişinău, PLDM, diplomat, viceprim-ministru, 
ministru al afacerilor externe şi integrării europene";

- candidatul Platon Ion de la poziţia 68 se exclude;

- candidaţii, începînd cu poziţia 4 "Sandu Maia" şi pînă la poziţia 67 "Scurtu Livia", se 
plasează cu un număr mai jos.

Ordinea de plasare a candidaţilor pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova 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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