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

2026 din 2 ianuarie 2019 “Privind demersul de înregistrare 
a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul 

Republicii Moldova pentru circumscripția națională din 
partea Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, a 
simbolului electoral și confirmarea reprezentantului cu 

drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală și a 
persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)”

Prin hotărîrea nr. 2026 din 2 ianuarie 2019, Comisia Electorală Centrală a înregistrat 41 de 
candidați, din 50 desemnați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pe lista 
Partidului  Comuniștilor  din  Republica  Moldova  pentru  alegerile  parlamentare  din  24 
februarie 2019 în circumscripția națională, pe motiv că dosarele unui număr de 9 candidați 
erau  incomplete,  lipsind  certificatele  de  integritate  eliberate  de  Autoritatea  Națională  de 
Integritate.

Ulterior,  prin  hotărîrea  nr.  2062  din  9  ianuarie  2019,  lista  a  fost  completată  cu  cei  9 
candidați, aceștia fiind incluși pe listă în ordinea indicată în procesele-verbale nr. IX și nr. X 
ale ședințelor Comitetului Central al Partidului Comuniștilor din Republica Moldova din 26 
și, respectiv, 28 decembrie 2018.

La  24  ianuarie  2019,  prin  demersul  înregistrat  la  Comisie  sub  nr.  CEC-7/534,  Partidul 
Comuniștilor  din  Republica  Moldova  a  solicitat  completarea  listei  cu  4  persoane  și 
modificarea ordinii candidaților conform procesului-verbal nr. XI din 24 ianuarie 2019 al 
ședinței Comitetului Central al Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, după cum 
urmează:

• începînd  cu  poziția  20  (Cuceinic  Ana)  și  pînă  la  poziția  22  (Eremia  Alexei), 
candidații se transferă la pozițiile 21 - 23;

• la poziția 20 se include candidatul Cube Liudmila (F, 1964, mun. Strășeni, PCRM, 
profesor, director, Gimnaziul „M. Viteazul”);

• începînd cu poziția 23 (Filip Petru) și pînă la poziția 30 (Mironic Alla), candidații se 
transferă la pozițiile 25 - 32;

• la poziția 24 se include candidatul Filimon Ivan (M, 1955, mun. Chișinău, PCRM, 
agronom învățat, manager, Deputat, Parlamentul Republicii Moldova);

• începînd cu poziția 31 (Morcov Ghenadie)  și  pînă la poziția 49 (Voitișina Olga), 
candidații se transferă la pozițiile 34 - 52;

• la poziția 33 se include candidatul Morari Victoria (F, 1969, mun. Chișinău, PCRM, 
vînzător consultant, fără loc de muncă);
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• candidatul de la poziția 50, Zui Alexandr, se transferă la poziția 54;
• la  poziția  53  se  include  candidatul  Zavorotco  Serghei  (M,  1976,  mun.  Chișinău, 

PCRM, jurist, administrația de stat și municipală, asistent al deputatului, Parlamentul 
Republicii Moldova).

În aceeași zi, persoanele incluse în lista de candidați au depus, personal, declarațiile privind 
consimțămîntul de a candida la funcția de deputat în Parlament, confirmînd acest fapt prin 
semnătură  în  lista  de  evidență  întocmită  de  Comisia  de  recepționare  și  verificare  a 
documentelor din cadrul Comisiei Electorale Centrale.

Comisia constată că documentele prezentate corespund prevederilor Codului electoral și ale 
Regulamentului privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la funcția 
de deputat  în Parlamentul Republicii  Moldova, aprobat prin hotărîrea Comisiei  Electorale 
Centrale  nr.  1731  din  3  iulie  2018.  Lista  candidaților  modificată  și  completată  a  fost 
întocmită cu respectarea cotei minime de reprezentare de 40 la sută pentru ambele sexe.

În conformitate cu prevederile art. 13, art.18 alin. (2), art. 26, art. 46, art. 49, art. 84 și art. 85, 
art. 88 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997 și pct. 43, pct. 46, pct. 67 și 
pct. 68 din Regulamentul privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților 
la funcția de deputat  în Parlamentul  Republicii  Moldova,  aprobat prin hotărîrea Comisiei 
Electorale Centrale nr. 1731 din 3 iulie 2018, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e:

 
1. Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2026 din 2 ianuarie 2019 „Privind demersul de 

înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru 
circumscripția națională din partea Partidului  Comuniștilor  din Republica Moldova,  a 
simbolului  electoral  și  confirmarea  reprezentantului  cu  drept  de  vot  consultativ  în 
Comisia  Electorală  Centrală  și  a  persoanei  responsabile  de  finanțe  (trezorierul)”   se 
modifică, după cum urmează:

1) la punctul 1, numărul „50” se înlocuiește cu numărul „54”;

2) în anexa la hotărîre:

a) lista candidaților în circumscripția națională la funcția de deputat în 
Parlament  pentru  alegerile  parlamentare  din  24  februarie  2019  din  partea 
Partidului  Comuniștilor  din  Republica  Moldova  se  modifică,  după  cum 
urmează: 

• candidații  de  la  pozițiile  20  –  22  se  transferă  corespunzător  la 
pozițiile 21 – 23;
• la poziția 20 se include candidatul Cube Liudmila (F, 1964, mun. 
Strășeni, PCRM, profesor, Director, Gimnaziul „M. Viteazul”);
• candidații  de  la  pozițiile  23  –  30  se  transferă  corespunzător  la 
pozițiile  25 – 32;
• la poziția 24 se include candidatul Filimon Ivan (M, 1955, mun. 
Chișinău,  PCRM,  agronom  învățat,  manager,  Deputat,  Parlamentul 
Republicii Moldova);
• candidații  de  la  pozițiile  23  –  30  se  transferă  corespunzător  la 
pozițiile  25 – 32;
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• la poziția 33 se include candidatul Morari Victoria (F, 1969, mun. 
Chișinău,  PCRM,  vînzător-consultant,  temporar  neangajată  în  cîmpul 
muncii) ;
• candidatul de la poziția 50 se transferă corespunzător la poziția 54;
• la  poziția  53 se  include  candidatul  Zavorotco  Serghei  (M,1976, 
mun. Chișinău, PCRM, jurist, administrația de stat și municipală, asistent 
al deputatului, Parlamentul Republicii Moldova).

b) textul „43,9 % sau 18 femei  și 56,1% sau 23 bărbați” se substituie 
prin textul „40,74% sau 22 femei și 59,26% sau 32 bărbați”.

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a 
Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Președintele
Comisiei Electorale Centrale   Alina RUSSU
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale   Veaceslav AGRIGOROAE

Chișinău, 28 ianuarie 2019
Nr. 2172
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