HOTĂRÎRE
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 şi a persoanei
responsabile de finanţe (trezorierul)"
La 20 noiembrie 2014 Partidul Liberal 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. 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 şi a persoanei responsabile de finanţe (trezorierul)" se
modifică după cum urmează:
1) candidatul Tiho Ion de la poziţia 90 se exclude;
2) candidaţii de la poziţiile 2 – 89 se transferă corespunzător la poziţiile 3 – 90;
3) poziţia 2 va avea următorul cuprins:
"2. Chirtoacă Dorin, M, 1978, mun. Chişinău, PL, jurist, Primar general, primvicepreşedintele Partidului Liberal, Primăria mun. Chişinău";
4) candidatul Cosoi Petru de la poziţia 25 se transferă la poziţia 19;
5) candidaţii de la poziţiile 19 – 24 se transferă corespunzător la poziţiile 20 – 25;
6) candidatul Vlas Ştefan de la poziţia 25 se transferă la poziţia 18;
7) candidatul Ogor Oleg de la poziţia 18 se transferă la poziţia 25.
Ordinea de plasare a candidaţilor pe lista Partidului Liberal va corespunde modificărilor operate
prin prezenta hotărîre.
2. Se preavizează Partidul Liberal asupra obligaţiei candidaţilor de pe lista partidului de a-şi
suspenda activitatea în funcţiile care cad sub incidenţa prevederilor de la art. 13 alin. (3) din
Codul electoral cel tîrziu în două zile de la data apariţiei restricţiei. Actele de suspendare a
activităţii în funcţia deţinută se vor depune la Comisia Electorală Centrală în cel mult 2 zile
lucrătoare de la data emiterii dispoziţiei de suspendare.

3. 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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