
COMISIA ELECTORALA CENTRALA 
A liEPUBLICII MOLDOVA

CONSILIUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPTIEI ELECTORATE 
UNINOMINALE nr. , _______________________________________

nr. 4/1

ALEGERI PARLAMENTARE 
din 24 februarie 2019

HOTARIRE
cu privire la cererea de mregistrare a grupului de inifiativa pentru sustinerea 

candidatului la functia de deputat in Parlamentul Republicii Moldova

dl/dna Dudoglo Nicolai din partea / independent

in circumscriptia electorala uninominala nr. 45 mun. Comrat_____

din 26 decembrie 2018

La data de 26 decembrie 2018, dl/dna Dudjglo Nicolai, a depus cererea privind 
inregistrarea grupului de initiativa pentru sustinerea sa in calitate de candidat la functia de deputat 
in Parlamentul Republicii Moldova in circumscriptia electorala uninominala nr. 45 mun. Comrat, 
insotita de urmatoarele documente:

1. Procesul-verbal al sedintei/extras al procesului verbal din 24 decembrie 2018.
2. Lista membrilor grupului de initiativa.
3. Copia de pe actul de identitate al candidatului.
4. Statutul §i certificatul de inregistrare, in copie autentificata prin stampila partidului politic.
(pentru Partide politice sau blocuri electorate)
5. Copia hotaririi Comisiei Electorate Centrale de inregistrare a blocului electoral (dupa caz).

Potrivit procesului-verbal, la data de 24.12.2018, a avut loc sedinta de constituire a 
grupului de initiativa pentru sustinerea candidatului la functia de deputat, iar in calitate de 
conducator al grupului de initiativa a fost aleasa Topal Anastasia.

In cadrul examinarii listei membrilor grupului de initiativa pentru sustinerea Ш/dnei 
Dudoglo N. in calitate de candidat la functia de deputat din partea independent, s-a stabilit ca cele 
6 (sase) de persoane propuse in calitate de membri ai grupului de initiativa intrunesc cerintele 
legale pentru inregistrare.

Examining celelalte documentele prezentate, Consiliul electoral de circumscriptie constata 
ca acestea au fost intocmite cu respectarea cerin|elor legale stabilite in acest sens.

In temeiul art. 29, art. 46, art. 85, art. 87 din Codul electoral nr.l381-XlII din 21 noiembrie 
1997 si pet. 19, pet. 22 din Regulamentul privind particularitatile de desemnare si inregistrare a 
candidatilor la functia de deputat in Parlamentul Republicii Moldova, aprobat prin hotarirea 
Comisiei Electorale Centrale nr. 1731 din 3 iulie 2018, Consiliul electoral al circumscriptiei 
electorale uninominale nr. 45 mun. Comrat, h o t a r a s t e :



1. Se inregistreaza grupul de ini^iativa in numar de _6__persoane (conform anexei), pentru
colectarea semnaturilor in vederea sustinerii in calitate de candidat a dlui/dnei Dudoglo N. la 
functia de deputat in Parlamentul Republicii Moldova, din partea independent, in circumscriptia 
electorala uninominala nr. 45 mun. Comrat.

2. Se confirma in calitate de conducator al grupului de ini|iativa dl/dna Topal Anastasia.
3. Grupul de initiativa va coleeta semnaturile sustinatorilor pina la data de 24 ianuarie 2019, 

in conformitate cu prevederile art. 47 si 86 din Codul electoral si ale capitolului IV din 
Regulamentului privind particularitatile de desemnare §i inregistrare a candidatilor la functia de 
deputat in Parlamentul Republicii Moldova, aprobat prin hotarirea Comisiei Electorale Centrale 
nr. 1731 din 3 iulie 2018

4. Prezenta hotarire intra in vigoare la data adoptarii si se aduce la cunostinta publica.
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Anexa la
hotarirea circumscriptia electorala uninominala nr. _45___ Comrat_

nr. 4/1 din 26.12.2018

LISTA
membrilor grupului de initiativa pentru colectarea semnaturilor

in vederea sustinerii dlui / dnei_____ Dudoglo Nicolai____________ în calitate de
candidat la

functia de deputat in Parlamentul Republicii Moldova in

Nr.
d/o

Numele Prenumele

1 Anastasia Topal

2 Valeri Chendighelean

3 Marina Telpiz

4 Gheorghi Mitioglo

5 Gheorghi Cara

6 Nicolai Terzi


