HOTĂRÎRE
pentru modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr.
2025 din 2 ianuarie 2019 “Privind demersul de înregistrare
a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul
Republicii Moldova pentru circumscripția națională din
partea Blocului electoral “ACUM Platforma DA și PAS”,
confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ
în Comisia Electorală Centrală și a persoanei responsabile
pentru finanțe (trezorierul)”
La 24 ianuarie 2019, la adresa de email a Comisiei Electorale Centrale a fost înregistrat un
demers prin care se solicită modificarea listei de candidați la funcția de deputat în Parlamentul
Republicii Moldova în circumscripția națională din partea Blocului electoral „ACUM Platforma
DA și PAS”. Același demers, în mod repetat, a fost depus în anticamera Comisiei, la data de 25
ianuarie 2019. La demers au fost anexate următoarele documente:
1. Procesul-verbal al ședinței Consiliului Politic al Blocului electoral „ACUM Platforma
DA și PAS” nr. LN-2 din 24 ianuarie 2019, la care s-a decis:
transferarea candidatului Sergiu Litvinenco de la poziția 21 la poziția 9;
excluderea candidaților Bobrov Valeriu de la poziția 52 și Gamețchi
Tatiana de la poziția 53;
includerea în listă a următorilor candidați desemnați: Petic Gheorghe
(M, 1977, Ungheni, Platforma DA, jurist, ofițer de poliție în rezervă) la poziția 33,
Trubca Alexandr (M, 1988, Chișinău, PAS, specialist în administrație publică,
consultant superior, SRL „Civitta Moldova”) la poziția 39 și Dragan Galina (F, 1960,
Chișinău, PAS, inginer, președinte, pensionară, Organizația de Seniori PAS,) la
poziția 48;
2. Datele biografice ale candidaților desemnați;
3. Declarațiile de avere și interese personale ale candidaților pentru ultimii 2 ani anteriori
anului în care se desfășoară alegerile;
4. Certificatele de integritate eliberate de către Autoritatea Națională de Integritate;
5. Copiile de pe actele de identitate ale candidaților.
La data de 28 ianuarie 2019, candidații Trubca Alexandr și Dragan Galina au depus, personal,
declarațiile privind consimțămîntul de a candida la funcția de deputat în Parlament, confirmînd
acest fapt prin semnătură pe lista de evidență întocmită de Comisia de recepționare și verificare
a documentelor din cadrul Comisiei Electorale Centrale.
Ulterior, la data de 31 ianuarie 2019, domnul Petic Gheorghe a depus, personal, la Comisie
datele biografice, declarația de avere și interese personale, declarația privind consimțămîntul de
a candida la funcția de deputat în Parlament și, respectiv, a confirmat acest fapt prin semnătură
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pe lista de evidență întocmită de Comisia de recepționare și verificare a documentelor din cadrul
Comisiei Electorale Centrale.
La examinarea materialelor prezentate, s-a constatat că documentele depuse 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.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 49 alin. (1), art. 51 alin. (5) și art. 88 din Codul electoral nr. 1381XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e :
1. Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2025 din 2 ianuarie 2019 „Privind demersul de
înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru
circumscripția națională din partea Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS”,
confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală și
a persoanei responsabile pentru finanțe (trezorierul)” se modifică, după cum urmează:
1. la punctul 1, numărul „54” se înlocuiește cu numărul „55”;
2. în anexa la hotărîre:
a.
lista candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova
pentru circumscripția națională din partea Blocului electoral „ACUM Platforma
DA și PAS” se modifică, după cum urmează:
• candidații Bobrov Valeriu de la poziția 52 și Gamețchi Tatiana de la
poziția 53 se exclud;
• candidații de la pozițiile 9 – 20 se transferă la pozițiile 10 – 21;
• candidatul Sergiu Litvinenco se transferă de la poziția 21 la poziția 9;
• candidații de la pozițiile 33 – 37 se transferă la pozițiile 34 – 38;
• la poziția 33 se include domnul Petic Gheorghe (M, 1977, or. Ungheni,
Platforma DA, jurist, ofițer de poliție în rezervă);
• candidații de la pozițiile 39 – 46 se transferă la pozițiile 40 – 47;
• la poziția 39 se include domnul Trubca Alexandr (M, 1988, mun.
Chișinău, PAS, specialist în administrație publică, consultant superior,
SRL „Civitta Moldova”);
• candidații de la pozițiile 48 – 54 se transferă la pozițiile 49 – 55;
• la poziția 48 se include doamna Dragan Galina (F, 1960, mun. Chișinău,
PAS, inginer, președinte, pensionară, Organizația de Seniori PAS).
b.
textul „40,8% sau 22 femei și 59,2% sau 32 bărbați” se substituie prin
textul „40% sau 22 femei și 60% sau 33 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.
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