
 

 

 

H O T Ă R Î R E 

cu privire la stabilirea locului şi timpului primirii 

documentelor necesare pentru înregistrarea grupurilor de inițiativă 

și candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova 

 

nr. 3                                                                                            din 21 decembrie 2018 

 

Parlamentul Republicii Moldova, prin Hotărîrea nr. 197 din 27 iulie 2018, a stabilit data de 

24 februarie 2018 pentru desfășurarea alegerii Parlamentului Republicii Moldova. 

În temeiul art. 49 alin. (1) și (2), art. 87 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 

1997 și în conformitate cu prevederile 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, ale Regulamentului cu privire la 

procedurile de tragere la sorţi, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1729 din 3 

iulie 2018, Consiliul electoral al circumscripției electorale uninominale nr.3 Edineţ  hotărăşte: 

 

1.  Primirea documentelor, depuse de solicitanţi în vederea înregistrării grupurilor de 

inițiativă pentru susținerea candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova 

se va efectua începînd cu data de „26” decembrie 2018 pînă la data de „4” ianuarie  2019, pe 

adresa: Consiliul raional, niroul nr.214, et.II, str.Independenţei, 33, în zilele de: 

a) în zilele de luni-vineri, între orele 09.00-16.00; 

b) în zilele de sîmbătă și duminică, între orele 10.00-15.00; 

c) la data de 1 ianuarie, între orele 11.00-15.00; 

d) în ziua de 4 ianuarie, între orele 09.00-17.00. 

2. Primirea documentelor, depuse de solicitanţi în vederea înregistrării în calitate de 

candidaţi la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova de la data de „26” decembrie 

2018  și pînă la data de „24” ianuarie 2019, pe adresa Consiliul raional, niroul nr.214, et.II, 

str.Independenţei, 33, după cum urmează: 

a) începînd cu ziua de 26 decembrie 2018 și pînă la 23 ianuarie 2019,  

b) în zilele de luni-vineri, între orele 9.00 - 16.00; 

c) în ziua de 24 ianuarie, între orele 9.00 - 17.00. 

3. Se constituie Comisia de tragere la sorţi în vederea stabilirii ordinii de primire a 

documentelor conform pct. 2 din prezenta hotărîre, în următoarea componență: 

- IFTODII Maria – președinte; 

- TIMOTIN Natalia – membru; 

- CAMINSCHI Valentina – membru; 

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, fiind adusă la cunoștința publică prin 

intermediul Panoul informativ. 

Preşedintele consiliului  

electoral de circumscripţie                        ____________                Maria IFTODII 

      L.Ş. 

Secretarul consiliului 

electoral de circumscripţie                        ____________                Valentina CAMINSCHI 
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