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Preliminarii: Cine sint funcţionarii electorali? 

 

Codul electoral defineşte noţiunea de funcţionar electoral ca persoană fizică care activează 

sau a activat în calitate de membru al consiliului electoral al circumscripţiei electorale sau al 

biroului electoral al secţiei de votare. 

ABC-ul funcţionarului electoral este adresat celor care îşi desfăşoară sau îşi vor desfăşura 

activitatea în organele electorale şi care sînt obligaţi să cunoască principiile şi regulile de care 

trebuie să se conducă funcţionarii electorali în exercitarea obligaţiilor lor. Se numeşte ABC, 

pentru că ne-am propus să prezentăm pe scurt şi într-un limbaj simplu, inclusiv pentru începători, 

noţiunile de bază ce ţin de sistemul organelor electorale, atribuţiile specifice fiecărei trepte ale 

acestui sistem, îndatoririle şi drepturile persoanelor ce activează în cadrul acestora. 

Drepturile şi obligaţiile persoanelor ce activează în organele electorale decurg, în principal, 

din prevederile cuprinse în Codul electoral şi regulamentele emise de CEC. Vom aborda în 

această ordine de idei şi aspecte legate de activitatea funcţionarilor electorali în raport cu 

reprezentanţii concurenţilor electorali, observatorii şi mass-media. În acelaşi timp, nu vom uita 

că în alegeri principalii „beneficiari” ai organelor electorale sînt alegătorii, fără de care nu se pot 

desfăşura şi nici nu se pot solda cu succes nici un fel de alegeri. De aceea drepturile şi obligaţiile 

funcţionarilor electorali sînt privite înainte de toate în raport cu cetăţenii care votează şi au 

dreptul la un serviciu de calitate din partea statului. 

Vă recomandăm să citiţi prezenta lucrare pînă a începe activitatea propriu-zisă pentru a vă 

îndeplini sarcinile cu mai multă siguranţă şi cunoştinţă de cauză.  

 

 



Generalităţi 

 

Ierarhia organelor electorale 

 

Există o ierarhie a organelor electorale. Organele electorale se situează pe trei trepte: 

1. Pe treapta de sus stă Comisia Electorală Centrală 

2. La mijloc se situează Consiliile electorale de circumscripţie 

3. Pe treapta de jos se află Birourile electorale ale secţiilor de votare 

 

Consiliile electorale de circumscripţie şi Birourile electorale ale secţiilor de votare se mai 

numesc organe electorale inferioare, deoarece ele se subordonează Comisiei Electorale Centrale. 

 

De ce organele electorale s-au împărţit pe nivele? 

 

Ierarhia organelor electorale s-a creat, pentru a facilita procesul de organizare şi administrare 

a alegerilor. Este mai uşor să aduni voturile de la un număr mic de alegători de pe un anumit 

teritoriu (ca bază s-a luat teritoriul pe care locuieşte un anumit număr de persoane şi s-a creat o 

secţie de votare – nivelul inferior), să le plusezi pe cele adunate din fiecare secţie şi să dai 

rezultatul pe circumscripţia electorală (circumscripţia are în componenţa sa mai multe secţii de 

votare – nivelul de mijloc), după aceea să aduni toate voturile din toate circumscripţiile şi astfel 

să obţii rezultatul general pe ţară. De asemenea, este mai uşor să administrezi unităţi mici 

organizate într-un sistem. 

În alegeri fiecare treaptă, adică organ electoral, are anumite drepturi şi obligaţii. Drepturile şi 

obligaţiile acestor organe sînt stabilite de lege, mai exact în Codul electoral şi regulamentele 

emise de Comisia Electorală Centrală, căreia îi este dispus dreptul de a le emite prin acelaşi Cod 

electoral. 

 

Ce se înţelege prin circumscripţie electorală? 

 

Circumscripţia electorală este o unitate electorală administrativă în care se organizează şi se 

desfăşoară alegerile şi referendumurile.  

Hotarele circumscripţiilor electorale coincid cu hotarele unităţilor administrativ-teritoriale, 

prevăzute de Legea nr.764-XV din 24 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-

teritorială a Republicii Moldova. 

Conform acestei legi, teritoriul Republicii Moldova este organizat, sub aspect administrativ, 

în unităţi administrativ-teritoriale: raioane, oraşe şi sate. Organizarea administrativ-teritorială a 

Republicii Moldova se efectuează pe două niveluri: satele (comunele), sectoarele şi oraşele 

(municipiile) constituie nivelul întîi, raioanele constituie nivelul al doilea. 

La alegeri şi referendumuri se constituie circumscripţii electorale municipale, orăşeneşti, 

raionale, comunale, săteşti. 

Pentru alegeri locale generale Comisia Electorală Centrală constituie circumscripţii electorale 

de nivelul doi: municipale Chişinău, Bălţi şi Bender, raionale Anenii Noi, Basarabeasca… (după 

denumirile raioanelor), circumscripţia electorală UTA Găgăuzia, o circumscripţie electorală 

pentru localităţile din Stînga Nistrului şi, respectiv, consilii electorale de circumscripţie de 

nivelul doi. Consiliile electorale de circumscripţie de nivelul doi formează circumscripţii 

electorale de nivelul întîi – orăşeneşti (municipale), săteşti (comunale) şi, respectiv, consilii 

electorale de circumscripţie de nivelul întîi. Circumscripţiile de nivelul întîi se divizează în secţii 

de votare.  

La alegeri parlamentare şi referendumuri republicane CEC constituie circumscripţii 

electorale administrative, care corespund unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul doi, iar 

circumscripţiile electorale se divizează în secţii de votare (circumscripţii electorale de nivelul 

întîi nu se formează).  



La alegeri noi ale primarilor CEC constituie circumscripţii electorale numai de nivelul întîi 

(de exemplu, dacă într-un sat se organizează alegeri ale primarului acelui sat, se constituie 

circumscripţia electorală sătească, iar dacă se alege primarul unui oraş circumscripţia electorală 

este orăşenească). În cazul alegerilor noi ale consiliului raional, de exemplu, CEC constituie 

circumscripţia electorală raională de nivelul doi şi consiliul electoral de circumscripţie raional de 

nivelul doi, iar acest consiliu raional formează circumscripţii electorale de nivelul întîi 

orăşenească (sau orăşeneşti), săteşti (comunale) de nivelul întîi, după localităţile care alcătuiesc 

raionul dat. 

 

 

Ce este organul electoral? 

 

Organul electoral este un organ de stat constituit pentru organizarea şi desfăşurarea 

alegerilor. Comisia Electorală Centrală este organul electoral ierarhic superior şi activează 

permanent, iar organele electorale inferioare sînt constituite numai pentru perioada alegerilor. 

Organul electoral este un organ colegial, adică în componenţa lui activează membri care iau 

hotărîri în mod colegial prin vot.  

Fiecare organ electoral are un anumit număr de membri. Comisia Electorală Centrală este 

constituită din 9 membri. Consiliile electorale au în componenţa lor 7-11 membri, iar birourile 

electorale 5-11 membri. Numărul de membri ai biroului electoral pentru fiecare secţie de votare 

depinde de numărul de alegători care domiciliază în raza acesteia. 

 

Calitatea de membru al organului electoral 

 

Persoana desemnată în componenţa organului electoral şi confirmată prin hotărîrea 

Parlamentului (în cazul Comisiei Electorale Centrale) sau a organului electoral ierarhic superior 

(în cazul organelor electorale inferioare) capătă calitatea de membru al organului electoral de 

treapta respectivă.  

Calitatea de membru al organului electoral îi conferă persoanei desemnate în această calitate 

anumite drepturi şi obligaţii care îi permit să exercite atribuţiile ce i-au fost stabilite organului 

electoral şi atribuţii specifice în cazul alegerii sale în funcţia de preşedinte, vicepreşedinte sau 

secretar al acestui organ. 

În organele electorale activează membri cu drept de vot deliberativ. 

 

Cine pot fi membri cu drept de vot deliberativ ai organelor electorale şi ce restricţii există în 

privinţa lor? 

 

Comisia Electorală Centrală 

În calitate de membri ai Comisiei Electorale Centrale pot fi propuse persoane care au o 

vechime de cel puţin 10 ani în domeniul juridic sau al administraţiei publice şi care deţin 

cetăţenia Republicii Moldova, au domiciliul în ţară, au o reputaţie ireproşabilă şi aptitudini 

pentru exercitarea activităţilor electorale. 

 Pe durata mandatului, membrii Comisiei Electorale Centrale: 

- nu pot fi membri ai partidelor şi ai altor organizaţii social-politice; 

- nu au dreptul de a participa la activităţi politice; 

- nu pot face declaraţii în favoarea sau defavoarea concurenţilor electorali; 

- nu pot contribui în nici un fel la activităţile pe care le desfăşoară concurenţii electorali, cu 

excepţia exercitării atribuţiilor prevăzute de Codul electoral. 

 

Consiliul electoral de circumscripţie 

Membrii consiliului electoral de circumscripţie propuşi de instanţele judecătoreşti şi de 

consiliile locale nu pot fi consilieri în consiliile locale, deputaţi în Adunarea Populară a 



Găgăuziei şi membri de partid. Membrii consiliului cu drept de vot deliberativ nu pot fi soţii, 

afinii şi rudele de gradul întîi şi doi ale candidatului la alegeri. 

În cazul în care consiliul electoral de circumscripţie îndeplineşte şi funcţia de birou al secţiei 

de votare, membrii propuşi de către partide şi alte organizaţii social-politice reprezentate în 

Parlament nu pot fi membri de partid. 

 

Biroul electoral al secţiei de votare  

Membrii biroului electoral al secţiei de votare nu pot fi consilieri în consiliile locale şi membri de 

partid. 

 

Din anul 2013 vor putea fi desemnaţi în calitate de membri ai organelor electorale inferioare 

persoanele care au urmat cursuri de perfecţionare în cadrul Centrului de instruire continuă în 

domeniul electoral şi deţin certificate de calificare corespunzătoare. 

 

Ce înseamnă membru cu drept de vot deliberativ al organului electoral şi cine sînt reprezentanţii 

cu drept de vot consultativ în aceste organe? 

 

În cadrul şedinţelor organului electoral chestiunile de pe ordinea de zi se supun votului. Au 

dreptul să participe la votare numai membrii cu drept de vot deliberativ. A avea drept de vot 

deliberativ înseamnă a avea dreptul de a hotărî ceva prin vot.  

Sînt membri cu drept de vot deliberativ ai organelor electorale numai persoanele desemnate 

şi confirmate în modul corespunzător. 

Concurenţii electorali pot desemna pentru perioada campaniei electorale, în organele 

electorale care i-au înregistrat, precum şi în organele ierarhic inferioare, cîte un reprezentant cu 

drept de vot consultativ.  

Reprezentanţii cu drept de vot consultativ dispun de toate drepturile membrilor cu drept de 

vot deliberativ în chestiunile de organizare şi desfăşurare a alegerilor, în afară de dreptul de a 

participa la votare în cadrul şedinţelor organului electoral asupra problemelor ce intră în sfera de 

competenţă a organului electoral de treapta respectivă, de a semna hotărîrile organului electoral, 

de a elibera buletine de vot, de a participa la procesul de numărare a voturilor, de a întocmi 

procesul-verbal privind rezultatele votării. 

 

Perioada electorală şi perioada campaniei electorale 

 

A nu se confunda aceste noţiuni. 

Perioada electorală începe din momentul aducerii la cunoştinţă publică a datei alegerilor şi se 

încheie în ziua în care rezultatele finale ale alegerilor sînt confirmate de către organele 

competente. 

Campania electorală este perioada cînd se face agitaţie electorală, şi pentru fiecare concurent 

această perioadă este diferită. Ea începe la data înregistrării concurentului electoral de către 

organul electoral (Comisia Electorală Centrală sau consiliul electoral de circumscripţie) şi se 

încheie la data excluderii concurentului electoral din alegeri sau în ziua votării. 

Un membru al organului electoral cînd se va referi la activitatea sa nu va spune niciodată că 

în perioada campaniei electorale, de exemplu, organul electoral din care face el parte a adoptat 

atîtea hotărîri. El va spune: în perioada electorală. Iar un concurent electoral va spune, de 

exemplu, că în perioada campaniei electorale el a avut atîtea apariţii la TV, a desemnat în cutare 

organ electoral un reprezentant de-al său. 

 

Atribuţiile membrilor organelor electorale 

 

Atribuţiile membrilor organelor electorale decurg din atribuţiile stabilite de Codul electoral 

pentru aceste organe. Fiecare nivel al organelor electorale are atribuţiile sale. Astfel, Comisia 



Electorală Centrală are atribuţii stabilite la articolele 22 şi 26 ale Codului electoral, Consiliile 

electorale de circumscripţie au atribuţii stabilite la articolul 28, iar cele ale Birourilor electorale 

ale secţiilor de votare – la articolul 30. 

 

Membrii organului electoral cu drept de vot deliberativ aleg din rîndul lor preşedintele, 

vicepreşedintele şi secretarul. Atribuţiile preşedintelui, vicepreşedintelui şi secretarului sînt 

stabilite în regulamentele privind activitatea Comisiei Electorale Centrale, Consiliilor electorale 

de circumscripţie şi Birourilor electorale ale secţiilor de votare şi se deosebesc. Toţi membrii 

organului electoral dispun de vot egal.  

 

 



Drepturile şi obligaţiile funcţionarilor electorali  

 

 

Pe perioada activităţii în organul electoral, membrul organului electoral intră în raporturi 

juridice reglementate de Codul muncii şi Codul electoral, precum şi de Codul de conduită a 

funcţionarului public. În calitate de subiect al raporturilor juridice menţionate acesta este titular 

de drepturi care îi sînt necesare în vederea exercitării atribuţiilor organului electoral respectiv şi 

ale funcţiei respective.  

 

Drepturile şi obligaţiile membrilor organelor electorale constituie o unitate şi, practic, nu 

există independent unele de altele. Ei au dreptul, dar şi obligaţia, de a îndeplini atribuţiile 

stabilite pentru organul electoral şi atribuţiile specifice funcţiei de preşedinte, vicepreşedinte sau 

secretar în cazul în care sînt aleşi în aceste funcţii. Cu toate acestea, putem deosebi drepturi şi 

obligaţii care pot fi privite ca atare. De asemenea, putem deosebi drepturi şi obligaţii nu numai în 

raport cu sfera de competenţă a membrilor organelor electorale, ci şi în relaţie cu concurenţii 

electorali, observatorii, mass-media, organismele internaţionale.  

 

Drepturile şi garanţiile membrilor organelor electorale 

 

Membrul organului electoral are dreptul: 

 

Cu privire la activitatea în muncă şi salarizare: 

 să fie degrevat de atribuţiile de la locul de muncă permanent pe perioada activităţii în 

organul electoral; 

 să fie remunerat corespunzător conform prevederilor cuprinse în Codul electoral şi alte 

acte; 

 în cazul în care la locul permanent de muncă exercită o funcţie publică, să i se considere 

perioada de activitate în calitate de membru degrevat în organul electoral ca vechime în 

funcţie publică; 

 la păstrarea salariului mediu la locul de muncă permanent; 

 la formare profesională în domeniul administrării alegerilor; 

 să propună statul de personal al aparatului ce asistă organul electoral şi să angajeze 

personalul acestui aparat.  

 

Cu privire la activitatea în cadrul organului electoral: 

 să fie ales în funcţia de preşedinte, vicepreşedinte sau secretar al organului electoral; 

 să fie informat în prealabil despre şedinţa organului electoral respectiv; 

 să solicite convocarea şedinţei organului electoral; 

 să facă propuneri privind ordinea de zi a şedinţei; 

 să ia cunoştinţă de proiectele hotărîrilor şi materialele anexate la acestea; 

 să voteze la adoptarea hotărîrilor supuse examinării; 

 să delibereze în şedinţa organului electoral, să expună propuneri privind chestiunile 

supuse discuţiilor ce ţin de competenţa organului electoral respectiv şi să ceară supunerea 

lor votului; 

 să adreseze întrebări celorlalţi participanţi ai şedinţei organului electoral conform ordinii 

de zi a şedinţei şi să primească răspuns concret; 

 să ia cunoştinţă de orice acte şi materiale emise de organul electoral ierarhic inferior şi să 

primească copiile de pe aceste acte şi materiale, să solicite autentificarea lor. 



 să-şi expună poziţia şi opinia separată în problemele supuse dezbaterilor în cadrul 

şedinţelor organului electoral. 

Are următoarele obligaţii: 

 să execute hotărîrile adoptate de organele electorale; 

 să participe la şedinţele organului electoral al cărui membru este; 

 în cazuri justificate să anunţe din timp conducerea organului electoral despre absenţa la 

şedinţă.  

Principiile de conduită a funcţionarilor electorali 

 

În perioada alegerilor toată atenţia societăţii este îndreptată spre organele electorale, fiind 

remarcate modul în care acestea îşi desfăşoară activitatea, dacă sînt imparţiale şi dacă aplică 

legislaţia corect, nediscriminatoriu, cum conlucrează ele cu alte autorităţi şi instituţii. 

Organismele internaţionale şi misiunile de observare monitorizează întregul proces electoral. În 

presă ştirile electorale se plasează pe primul loc. De aceea organele electorale în această perioadă 

capătă o importanţă majoră.  

Membrii organelor electorale în activitatea lor trebuie să manifeste maxim de 

profesionalism de care dispun şi să se conducă de anumite standarde etice.  

Aceste standarde sînt obligatorii în raporturile lor cu autorităţile de stat şi alte instituţii, 

organizaţii, cetăţenii, concurenţii electorali şi reprezentanţii lor, observatorii şi mass-media.  

 

 Principiile care guvernează conduita profesională a funcţionarilor electorali: 

 legalitatea – supremaţia Constituţiei şi a legii, principiu conform căruia funcţionarii 

electorali au îndatorirea de a respecta Constituţia, Codul electoral şi legile ţării; 

 prioritatea interesului public, principiu conform căruia funcţionarii electorali au 

îndatorirea de a considera interesul public mai presus decît interesul personal, în 

îndeplinirea atribuţiilor; 

 asigurarea egalităţii de tratament a alegătorilor în faţa organului electoral şi instituţiilor 

publice, principiu conform căruia funcţionarii electorali au îndatorirea de a aplica acelaşi 

regim juridic în situaţii identice şi similare; 

 profesionalismul, principiu conform căruia funcţionarii electorali au obligaţia de a 

îndeplini atribuţiile cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi 

conştiinciozitate; 

 imparţialitatea şi independenţa, principiu conform căruia funcţionarii electorali sînt 

obligaţi să aibă o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic, 

religios sau de alta natură, în exercitarea atribuţiilor; 

 integritatea morală, principiu conform căruia funcţionarilor electorali le este interzis să 

solicite sau să accepte, direct sau indirect, pentru ei sau pentru alţii, vreun avantaj sau 

beneficiu în considerarea funcţiei pe care o exercită, ori să abuzeze în vreun fel de 

această funcţie; 

 libertatea gîndirii şi a exprimării, principiu conform căruia funcţionarii electorali pot să-şi 

exprime şi să-şi fundamenteze opiniile cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor 

moravuri – dreptul la opinie se garantează cu unele limitări determinate de specificitatea 

activităţii desfăşurate; 

 cinstea şi corectitudinea, principiu conform căruia în îndeplinirea atribuţiilor, funcţionarii 

electorali trebuie să fie de bună credinţă; 

 deschiderea şi transparenţa, principiu conform căruia activităţile desfăşurate de 

funcţionarii electorali în îndeplinirea atribuţiilor lor pot fi supuse monitorizării cetăţenilor 

şi a societăţii civile. 



Călăuzindu-se de principiile enumerate mai sus, funcţionarii electorali sînt obligaţi:  

 

Cu privire la legalitate:  

 să respecte Constituţia Republicii Moldova, Codul electoral şi tratatele internaţionale la 

care Republica Moldova este parte, regulamentele şi instrucţiunile adoptate de CEC; 

 să comunice în cadrul organului electoral respectiv sau organului ierarhic superior faptele 

despre care consideră că li se cere sau că sînt forţaţi să acţioneze ilegal sau în contradicţie 

cu normele de conduită.  

Cu privire la imparţialitate şi independenţă: 

 să ia decizii şi să întreprindă acţiuni în mod imparţial, nediscriminatoriu şi echitabil, fără 

a acorda prioritate unor persoane sau grupuri în funcţie de rasă, naţionalitate, origine 

etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere sau origine socială; 

 să aibă un comportament bazat pe respect, exigenţă, corectitudine şi amabilitate în 

relaţiile lor cu publicul şi colegii;  

 să nu determine alegătorii, alţi membri ai organului electoral sau funcţionari ai aparatelor 

de lucru să adopte comportamente ilegale;  

 să nu îşi influenţeze comportamentul şi deciziile în funcţie de apartenenţa politică; 

 în îndeplinirea atribuţiilor funcţionarilor electorali le este interzis:  

a) să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice şi a altor 

organizaţii social-politice; 

b) să folosească resursele administrative pentru susţinerea concurenţilor electorali;  

c) să afişeze sau să poarte, în incinta organului electoral, însemne sau obiecte 

inscripţionate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidaţilor acestora;   

d) să facă propagandă în favoarea oricărui partid.   

Cu privire la profesionalism: 

 să îşi îndeplinească atribuţiile cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, promptitudine şi 

corectitudine; 

 funcţionarii electorali sînt responsabili pentru îndeplinirea atribuţiilor faţă de 

conducătorul lor nemijlocit şi faţă de organul electoral ierarhic superior.  

   Cu privire la loialitate:   

 să servească cu bună credinţă organul electoral în care activează, precum şi interesele 

legitime ale alegătorilor; 

 să se abţină de la orice act sau faptă care poate prejudicia imaginea, prestigiul sau 

interesele legale ale organului electoral. 

  

Normele de conduită a funcţionarilor electorali 

 

Funcţionarii electorali sînt obligaţi: 

 

Cu privire la accesul la informaţie:  

 să asigure informarea corectă şi la timp a alegătorilor privind acţiunile electorale;  

 să respecte termenele stabilite de Codul electoral şi regulamentele CEC;  



 să respecte limitările accesului la informaţie;  

 în comunicarea cu mijloacele de informare în masă în numele organului electoral să 

prezinte punctul de vedere al organului electoral respectiv;  

 în cazul în care nu sînt desemnaţi în acest sens, au obligaţia de a face cunoscut faptul că 

opinia exprimată nu reprezintă punctul de vedere oficial al organului electoral. 

Cu privire la utilizarea resurselor publice:  

 să asigure protecţia proprietăţii publice şi să evite orice prejudiciere a acesteia;  

 să folosească timpul de lucru, precum şi bunurile ce le-au fost puse la dispoziţie numai în 

scopul desfăşurării activităţilor aferente îndeplinirii atribuţiilor;  

 să asigure, potrivit atribuţiilor ce le revin, folosirea eficientă şi conform destinaţiei a 

banilor publici 

 preşedinţii consiliilor şi birourilor electorale sînt obligaţi să asigure păstrarea şi returnarea 

bunurilor primite de la Comisia Electorală Centrală, purtînd răspundere materială 

conform legislaţiei în vigoare. 

Cu privire la conduita în cadrul relaţiilor internaţionale: 

 în misiuni de monitorizare, conferinţe, seminare şi alte activităţi să nu prejudicieze 

imaginea ţării şi a organului electoral pe care le reprezintă; 

 în relaţiile cu reprezentanţii altor state, funcţionarilor electorali le este interzis să exprime 

opinii personale privind aspectele naţionale sau disputele internaţionale. 

Cu privire la cadouri şi avantaje: 

 funcţionarilor electorali le este interzis să solicite sau să accepte cadouri, servicii, 

favoruri sau alte avantaje care le sînt destinate personal sau familiei, rudelor, prietenilor, 

persoanelor fizice sau juridice cu care au sau au avut relaţii de afaceri sau de natură 

politică, care le pot influenţa corectitudinea în îndeplinirea atribuţiilor sau pot fi 

considerate drept recompensă în raport cu atribuţiile îndeplinite; 

 dacă funcţionarului electoral i se propune un avantaj necuvenit, el trebuie să îl refuze şi 

să raporteze imediat această tentativă preşedintelui ori să comunice despre acest fapt în 

şedinţa organului electoral.  

Cu privire la conflictul de interese: 

 membrii consiliului electoral de circumscripţie propuşi de judecătoria de circumscripţie şi 

de consiliile locale nu pot fi consilieri în consiliile locale şi membri de partid;  

 în cazul alegerilor locale, membri ai consiliilor şi birourilor electorale cu drept de vot 

deliberativ nu pot fi soţii, afinii şi rudele de gradul întîi şi doi ale candidatului la alegeri; 

 judecătorii desemnaţi în componenţa consiliilor electorale nu pot examina litigiile cu 

caracter electoral din circumscripţia respectivă începînd cu data formării consiliului. 

 


