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

2176 din 29 ianuarie 2019 „Privind demersul de 
înregistrare a candidaților la funcția de deputat în 

Parlamentul Republicii Moldova pentru circumscripția 
națională din partea Partidului Politic „PATRIA”, a 

simbolului electoral și confirmarea reprezentantului cu 
drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală și a 

persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)”

La 6 februarie 2019, prin demersul înregistrat la Comisia Electorală Centrală sub nr. CEC-
7/1081, Partidul Politic „PATRIA” solicită modificarea listei de candidați la funcția de deputat 
în Parlamentul Republicii Moldova în circumscripția națională, precum și modificarea ordinii 
candidaților din listă conform procesului-verbal al ședinței Consiliului Politic Național al 
Partidului Politic „PATRIA” nr. 2 din 6 februarie 2019, prin care candidatul Țenti Vitalie de la 
poziția 23 a fost exclus din listă și, respectiv, candidații de la pozițiile 24 – 35 s-au transferat 
corespunzător la pozițiile 23 – 34.

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 49 alin. (1), art. 51 alin. (5) și art. 88 din Codul electoral nr. 1381-
XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală hotărăște:

 
1. Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2176 din 29 ianuarie 2019 „Privind 

demersul de înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii 
Moldova pentru circumscripția națională din partea Partidului Politic „PATRIA”, 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 „35” se înlocuiește cu numărul „34”;
2) în anexa la hotărîre:

a) lista candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii 
Moldova pentru circumscripția națională din partea Partidului 
Politic „PATRIA” se modifică, după cum urmează:

- candidatul Țenti Vitalie de la poziția 23 se exclude;

- candidații de la pozițiile 24 – 35 se transferă la pozițiile 
23 – 34.
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b) textul „40% sau 14 femei și 60% sau 21 bărbați” se substituie prin 
textul „41,2% sau 14 femei și 58,8% sau 20 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, 09 februarie 2019
Nr. 2290

https://cec.md/ro/pentru-modificarea-hotaririi-comisiei-electorale-centrale-nr-2176-din-29-2751_92529.html

https://cec.md/ro/pentru-modificarea-hotaririi-comisiei-electorale-centrale-nr-2176-din-29-2751_92529.html

	
	H O T Ă R Î R E
	pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 2176 din 29 ianuarie 2019 „Privind demersul de înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru circumscripția națională din partea Partidului Politic „PATRIA”, a simbolului electoral și confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală și a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)”

