
 
H O T Ă R Î R E  

cu privire la înregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul  

Republicii Moldova din partea Mişcării Social-Politice a Romilor din  

Republica Moldova, a simbolului electoral şi confirmarea  

reprezentantului cu drept de vot consultativ în  

Comisia Electorală Centrală  

  

nr. 3704  din  26.10.2010  

  
Monitorul Oficial nr.223-225/806 din 12.11.2010  

  

* * *  

La 21 octombrie 2010 Mişcarea Social-Politică a Romilor din Republica Moldova, 

conform art.13, 15, 41, 44, 48 alin.(4), 75, 77, 79 din Codul electoral, a depus la Comisia 

Electorală Centrală procesul-verbal al şedinţei Consiliului Politic Naţional al Mişcării Social-

Politice a Romilor din Republica Moldova din 16 octombrie 2010 cu privire la participarea 

Mişcării Social-Politice a Romilor din Republica Moldova la alegerile parlamentare din 28 

noiembrie 2010, desemnarea a 103 candidaţi pentru funcţia de deputat în Parlamentul Republicii 

Moldova, datele biografice ale candidaţilor, declaraţiile privind consimţămîntul de a candida la 

funcţia de deputat, conţinînd şi declaraţii pe propria răspundere despre lipsa interdicţiilor 

legale/judecătoreşti de a candida, declaraţiile privind averea imobiliară, depunerile bancare, 

hîrtiile de valoare, sumele primite ca moştenire şi veniturile din ultimii 2 ani, precum şi sursele 

acestor venituri, inclusiv veniturile din fondurile de investiţii, sub formă de dobîndă, din darea în 

arendă a proprietăţii.  

Mişcarea Social-Politică a Romilor din Republica Moldova, a înaintat Comisiei simbolul 

electoral pentru imprimare în buletinul de vot care reprezintă o potcoavă, în interiorul potcoavei 

un cal.  

În aceeaşi şedinţă a fost desemnat în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ al 

Mişcării în Comisia Electorală Centrală dl Dodon Sergiu.  

Materialele prezentate au fost verificate şi s-a constatat că ele corespund prevederilor 

Codului electoral.  

În conformitate cu art.13, 15, 18, 26, 41, 44, 48 alin.(4), 75, 77, 79 din Codul electoral 

nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală 

HOTĂRĂŞTE:  

1. Se înregistrează 103 candidaţi la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova 

pe lista Mişcării Social-Politice a Romilor din Republica Moldova, pentru alegerile parlamentare 

anticipate din 28 noiembrie 2010.  

2. Se înregistrează simbolul electoral pentru imprimare în buletinul de vot la alegerile 

parlamentare din 28 noiembrie 2010 care reprezintă o potcoavă, în interiorul potcoavei un cal.  

3. Se confirmă în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală 

Centrală pentru perioada electorală dl Dodon Sergiu.  

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.  

  
PREŞEDINTELE COMISIEI  

ELECTORALE CENTRALE Eugeniu ŞTIRBU  

 

Secretarul Comisiei   

Electorale Centrale Iurie Ciocan  
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Chişinău, 26 octombrie 2010.  

Nr.3704. 
 

  


