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CoMISIA ELECToRAT,A cpNrnar,A
A REPUBLICII MOLDOVA

CONSILruL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPTIEI ELECTORALE
UNINOMINALE nr. 42, CANTEMIR

ALEGERI PARLAMENTARE
din24 februarie 2019

HOTARIRE
privire la cererea de inregistrare a grupului de initiativI pentru susfinerea
candidatului la func(ia de deputat in Parlamentul Republicii Moldova

dnei Damaqcan Elena din partea Partidului Liberal

in circumscrip{ia electoraltr uninominalil nr. 42 Cantemir

din 5 ianuarie 2019

La data de 4 ianuarie 2019, dna Damaqcan Elena, a depus cererea privind inregistrarea
grupului de ini(iativ[ pentru sustinerea sa in calitate de candidat la funclia de deputat in Parlamentul
Republicii Moldova in circumscrip{ia electoral[ uninominald nr.42 Cantemir, inso{iti de
urm[toarele documente :

l. cerere de inregistrare a grupului de inifiativ[ pentru suslinerea in calitate de candidat la func{ia
de deputat in Parlamentul Republicii Moldova.

2. Procesul-verbal al qedinleilextras al procesului verbal al consiliului politic
3. Lista membrilor grupului de inifiativ[.
4. Copia de pe actul de identitate al candidatului.
5. Statutul pi certificatul de inregistrare, in copie autentificat[ prin qtampila partidului politic.

Potrivit procesului-verbal nr.22 la data de 28 decembrie 2018, a avut loc Eedinfa de
constituire a grupului de initiativ[ pentru sus]inerea candidatului la func[ia de deputa! iar in calitate
de conducltor al grupului de ini{iativl a fost ales Doina Ion.

In cadrul examindrii listei membrilor grupului de inifiativi pentru sus{inerea dnei Damagcan
Elena in calitate de candidat la funcfia de deputat din partea Partidului Liberal, s-a stabilit cd din
cele 5 persoane propuse in calitate de membri ai grupului de iniliativ[ 1 persoana nu intruneste
cerin{ele legale pentru inregistrare.

Examinind celelalte documente prezentate, Consiliul electoral de circumscrip{ie constatd cd
acestea au fost intocmite cu respectarea cerin{elor legale stabilite in acest sens.

ln temeiul art.29, art. 46, art. 85, art.87 dinCodul electoral nr.l38l-X[I din 21 noiembrie
1997 qi pct. 19, pct. 22 din Regulamentul privind particularit[1ile de desemnare qi inregistrare a
candidalilor la funclia de deputat in Parlamentul Republicii Moldova, aprobat prin hot[rirea
Comisiei Electorale Centrale nr. 1731 din 3 iulie 2018, Consiliul electoral al circumscripfiei
electorale uninominal e nr.42 Cantemir

hotlr6gte:

1. Se inregistreazd grupul de ini(iativd in numf,r de 4 persoane, pentru colectarea
semntrturilor in vederea sus{inerii in calitate de candidat a dnei DamaEcan Elena la funcfia de
deputat in Parlamentul Republicii Moldova, din partea Partidului Liberal, in circumscrip{ia
electoral[ uninominald nr. 42 Cantemir, se exclude I persoani Stan Valeria dim motiv cI este
membrul al Consiliul electoral al circumscrip{iei electorale uninominale nr.42 Cantemir.

2. Se confirmd in calitate de conducltor al grupului de initiativS dl Doina Ion.



3. Grupul de ini{iativl va colecta semn[turile susfinltorilor pind la data de 24 ianuarie 2019,
in conformitate cu prevederile art. 47 qi 86 din Codul electoral qi ale capitolului IV din
Regulamentului privind particularitilile de desemnare gi inregistrare a candidafilor la funcfia de
deputat in Parlamentul Republicii Moldova, aprobat prin hotf,rirea Comisiei Electorale Centrale nr.
1731 din 3 iulie 2018

4. Prezenta hotlrire intrl in vigoare la data adoptirii gi se aduce la cunoqtin{i public6.

consiliului electoral
Angela Danalachi

iuluielectoral nQn, 6/[Ua+L Natalia Coqer
semnilura



L

Anexd la extrasul din procesul-verbal din "28" decembrie 2018

al Sedinlei Consiliului Republican 2 din 28 fucembrie 2018

LISTA

membrilor grupului de ini{iativi pentru sustinerea candidatului elena Damqcan la func{ia de
deputat in Parlament in circumscripfia uninominaltr or Cantemir nr.42 desemnat din partea
Partidului Liberal.

Subsemna{ii, membri ai grupului de ini{iativ6, ne exprim[m consimfimintul de a participa la
colectarea semn[turilor pentru sus{inerea candidatului Elena Damaqcan la funcfia de deputat in
Parlamentul Republicii Moldova in circumscripfia uninominal6 gi declar[m pe propria rf,spundere
cd nu am dat consimllmintul in scris de a susline un alt candidat la func{ia respectiv[, cf, datele
personale inscrise s?nt veridice qi pot fi utilizate pentru a fi procesate qi verificate in vederea
inregistr[rii grupului de inifiativd, elaborflrii de studii statistice, precum qi ftcute publice, cu
respectarea prevederilor Legii nr. 133 din 8 iulie 2011 privind proteclia datelor cu caracter
personal, fapt pentru care ne inscriem gi semn[m:

*Se va indica cu majuscule corespunzltor literele F (feminin) sau M (masculin)
**Membrul grupului de iniliativd, care are inregistrare la domiciliu gi la regedinld, inscrie adresa de la reqedinla valabilb
***Semnltura aplicatd trebuie si corespundl specimenului semndturii din acful de identitate

Nr.
d/o

Numele Prenum
ele ,t

Xoa

Data
naqterii

IDNP Domiciliul/
reqedin{a**

Calitatea
delinutd

I Doina Ion M 12.09.1952 0 9 8 2 7 n J 4 J 0 8 J com. Cania conducStor

2 Doina Andrei M 21.04.1979 0 9 7 I 0 6 0 I 0 8 9 8 or. Cantemir membru

J Balan Nina F 2t.04.1955 0 9 7 1 6 0 I 5 9 3 6 J 2 s.Goteqti,r-l
Cantemir

membru

4 Formanciuc Vera F 17.04.1959 2 0 0 5 0 4 J 0 I 2 I 9 I s.Gotegti,r-l
Cantemir

membru


