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

2024 din 2 ianuarie 2019 „Privind demersul de înregistrare 
a candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul 

Republicii Moldova pentru circumscripţia naţională din 
partea Partidului Politic ,,Partidul Socialiştilor din 

Republica Moldova”, a simbolului electoral şi confirmarea 
reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia 

Electorală Centrală şi a persoanei responsabile de finanţe 
(trezorierul)”

Prin hotărîrea  nr.  2024 din 2 ianuarie  2019, Comisia  Electorală  Centrală  a  înregistrat  54 de 
candidaţi  din 55 desemnaţi  la funcţia de deputat  în Parlamentul  Republicii  Moldova pe lista 
Partidului Politic ,,Partidul Socialiştilor din Republica Moldova” (în continuare – PSRM) pentru 
alegerile  parlamentare  din  24  februarie  2019  în  circumscripţia  naţională,  întrucît  setul  de 
documente  al  unui  candidat  era  incomplet,  lipsind  certificatul  de  integritate  eliberat  de 
Autoritatea Naţională de Integritate.

La 23 ianuarie 2019, prin demersul înregistrat la Comisie sub nr. CEC-7/471, PSRM a solicitat 
completarea  listei  candidaţilor  în  circumscripţia  naţională,  precum  şi  modificarea  ordinii 
candidaţilor  din  listă  conform  procesului-verbal  al  şedinţei  Comitetului  Executiv  Politic  al 
PSRM nr. 1 din 22.01.2019, după cum urmează:

- candidatul Mişin Serghei de la poziţia 40 se exclude;

- candidaţii începînd cu poziţia 21 (Burduja Petru) şi pînă la poziţia 31 (Usatîi Alexandr) 
se transferă la poziţiile 22 – 32;

- la poziţia 21 se include candidatul Zabunov Ivan (M, 1948, mun. Chişinău);

- candidaţii începînd cu poziţia 32 (Radvan Marina) şi pînă la poziţia 39 (Savva Oleg) se 
transferă corespunzător la poziţiile 34 – 41;

- la poziţia 33 se include candidatul Paciu Mihail  (M, 1974, Orhei, Brăviceni,  membru 
PSRM, inginer agronom, conducător, GŢ „M. Paciu”);

- candidaţii  de la  poziţia  41 (Manole Rita)  şi  pînă la  poziţia  54 (Bratunova Elena)  se 
transferă corespunzător la poziţiile 42 – 55.
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Tot la 23 ianuarie 2019, persoanele incluse în lista de candidaţi, Zabunov Ivan şi Paciu Mihail, 
au depus, personal,  declaraţiile privind consimţămîntul  de a candida la funcţia de deputat  în 
Parlament, confirmînd acest fapt prin semnătură pe lista de evidenţă întocmită de Comisia de 
recepţionare şi verificare a documentelor din cadrul Comisiei Electorale Centrale.

Fiind  prezentate  toate  documentele,  se  constată  că  acestea  corespund  prevederilor  Codului 
electoral  şi  ale  Regulamentului  privind  particularităţile  de  desemnare  şi  înregistrare  a 
candidaţilor  la  funcţia  de deputat  în  Parlamentul  Republicii  Moldova,  aprobat  prin  hotărîrea 
Comisiei  Electorale  Centrale  nr.  1731  din  3  iulie  2018.  Lista  candidaţilor  modificată  şi 
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, art. 85, art. 
88 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997 şi pct. 43, pct. 46, pct. 67, pct. 68 din 
Regulamentul privind particularităţile de desemnare  şi înregistrare a candidaţilor la funcţia 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 ş t e:

 
1. Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2024 din 2 ianuarie 2019 „Privind demersul de 

înregistrare a candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru 
circumscripţia naţională din partea Partidului Politic ,,Partidul Socialiştilor din Republica 
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:

1) la punctul 1, numărul „54” se înlocuieşte cu numărul „55”;

2) în anexa la hotărîre:

a) lista  candidaţilor  în  circumscripţia  naţională  la  funcţia  de  deputat  în 
Parlament  pentru  alegerile  parlamentare  din  24  februarie  2019  din  partea 
Partidului Politic ,,Partidul Socialiştilor din Republica Moldova” se modifică, 
după cum urmează:

- candidaţii  de  la  poziţiile  21  –  31  se  transferă  corespunzător  la 
poziţiile 22 – 32;

- la poziţia 21 se include candidatul Zabunov Ivan (M, 1948, mun. 
Chişinău, neafiliat);

- candidaţii  de  la  poziţiile  32  –  39  se  transferă  corespunzător  la 
poziţiile  34 – 41;

- la  poziţia  33  se  include  candidatul  Paciu  Mihail  (M,  1974,  s. 
Brăviceni,  r.  Orhei,  PSRM,  inginer-agronom,  conducător,  Gospodăria 
Ţărănească „M. Paciu”) ;

- candidatul Mişin Serghei (M, 1977, mun. Chişinău, jurist) de la 
poziţia 40 se exclude;
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- candidaţii  de  la  poziţiile  41  –  54  se  transferă  corespunzător  la 
poziţiile 42 – 55.

b) textul „40,74 % sau 22 femei şi 59,26% sau 32 bărbaţi” se substituie 
prin textul „40% sau 22 femei şi 60% sau 33 bărbaţi”.

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

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

Chişinău, 25 ianuarie 2019
Nr. 2142
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