
COM ISIA ELECTO RALĂ CENTRALĂ  
A REPUBLICII M OLDOVA

CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPŢIEI ELECTORALE 
UNINOMINALE nr. 3 EDINEŢ

ALEGERI PARLAMENTARE 
din 24 februarie 2019

HOTĂRÎRE
cu privire la cererea de înregistrare a grupului de iniţiativă pentru susţinerea 

candidatului la funcţia de deputat în Parlam entul Republicii M oldova

dl Panciuc Ghenadie din partea Partidului Politic ”ŞO R” 
în circum scripţia electorală uninom inală nr. 3 Edineţ

nr. 7 din 28 decem brie 2018

La data de 28 decembrie 2018, dl Panciuc Ghenadie, a depus cererea privind înregistrarea 
grupului de iniţiativă pentru susţinerea sa în calitate de candidat la funcţia de deputat în Parlamentul 
Republicii Moldova în circumscripţia electorală uninominală nr. 3 Edineţ, însoţită de următoarele 
documente:

1. Procesul-verbal al şedinţei/extras al procesului verbal.
2. Lista membrilor grupului de iniţiativă.
3. Copia de pe actul de identitate al candidatului.
4. Statutul şi certificatul de înregistrare, în copie autentificată prin ştampila partidului politic.

Potrivit procesului-verbal, la data de 28 decembrie 2018, a avut loc şedinţa de constituirea 
grupului de iniţiativă pentru susţinerea candidatului la funcţia de deputat, iar în calitate de 
conducător al grupului de iniţiativă a fost ales dna Panciuc Svetlana.

în cadrul examinării listei membrilor grupului de iniţiativă pentru susţinerea dl Panciuc 
Ghenadie în calitate de candidat la funcţia de deputat din partea Partidului Politic ”ŞOR”, s-a 
stabilit că cele 10 de persoane propuse în calitate de membri ai grupului de iniţiativă întrunesc 
cerinţele legale pentru înregistrare.

Examinînd celelalte documentele prezentate, Consiliul electoral de circumscripţie constată 
că acestea au fost întocmite cu respectarea cerinţelor legale stabilite în acest sens.

în temeiul art. 29, art. 46, art. 85, art. 87 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 
1997 şi pct. 19, pct. 22 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, Consiliul electoral al circumscripţiei 
electorale uninominale nr. 3 Edineţ h o t ă r ă ş t e :

1. Se înregistrează grupul de iniţiativă în număr de 10 persoane (conform anexei), pentru 
colectarea semnăturilor în vederea susţinerii în calitate de candidat a dlui Panciuc Ghenadie la



funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, din partea Partidului Politic ”ŞOR”, în 
circumscripţia electorală uninominală nr. 3 Edineţ.

2. Se confirmă în calitate de conducător al grupului de iniţiativă dna Panciuc Svetlana.
3. Grupul de iniţiativă va colecta semnăturile susţinătorilor pînă la data de 24 ianuarie 2019,

în conformitate cu prevederile art. 47 şi 86 din Codul electoral şi ale capitolului IV din 
Regulamentului privind particularităţile de desemnare şi înregistrare a candidaţilor la funcţia de 
deputat în Parlamentul Republicii Moldova, apfobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 
1731 din 3 iulie 2018 \

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării şi se aduce la cunoştinţă publică.

Preşedintele consiliului electoral 
de circumscripţie

L.Ş.

Secretarul consiliului electoral 
de circumscripţie Valentina CAMINSCHI



Anexă la
hotărârea circumscripţia electorală uninominală nr. 3 Edineţ

nr. 7 din 28 decembrie 2016

LISTA
m em brilor grupului de iniţiativă pentru colectarea sem năturilor 

în vederea susţinerii dlui Panciuc Ghenadie în calitate de candidat la 
funcţia de deputat în Parlam entul Republicii M oldova în circum scripţia electorală

Edineţ nr. 3

Nr.
d/o

Numele Prenumele

1. Panciuc Svetlana

2. Borovica Vitali

3. Scutaru Natal ia

4. Cotin Eugeniu

5. Fuior Corneliu

6. Simon Di ana

7. Zabolotnîi Igor

8. Paşa Tudor

9. Casianciuc Tatiana

10. Vaintraub Oleg


